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Cuidado. Muito cuidado quando
sentir que após as refeições o esto-
mago parece ter tomado o dobro do
seu tamanho normal, obrigando-lhe
a afrouxar o collete e, até mesmo,
dormir por algum tempo.

W uma prova flagrante da

mente toda e qualquer enfermidade|
do estômago, deixando este órgão
perfeitamente apto para suas func-
ções, o

Vidalon &ll§|i

Dyspepsia
Toda a sua vida está completa-

mente alterada'e si não tiver muita
cautela na procura da medicação,
este mal px5de tornar-se chronico.

Deve ncsleátasò, e sem meditar*
fazer exchi&i^tiso do conhecido to-
nico estomacal denominado

Vida'Qii

retempera, ao mesmo tempo, todo o
organismo, dando-lhe uma nova
phase cie vida.

Receitado diariamente pelas maio-
res notabilidades médicas do paiz
tem sido applicado com real succes-
so nos casos cie colicas, indiges-|
TOES, ENJÔOS DO MAR e das SENHO
ras GRxWiDAS, assim como na des
truição do máu hálito.
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A sua fórmula baseou-se em prin-
cipios therapeuticos de grande ac-
ção no estômago e nada lhe resiste-
Ha duas grandes vantagens com a
sua applicação : curando positiva-

..V

vVende-se em todas as phamaeia
e di ogarias do Norte, Sul e interio
do Brazil e nos depositários geràe
no Kio de Janeiro :
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Atrafiem ãutoni-afi
ca mente do ambiente
magnético da Natureza,
pára a pessoa que os
consagra ao saíi uzq, os
eíl.uvios psycincos . ou
magnéticos que dào a
saúde, o vigor polenci;'.l, lo encanto da beleza ou (a?.
íonuozura, o viço da
perenne juventude, o a
estima ou sympathiM
g e ra1, a a u ra d e bo a s or-
te ou felicidade em tudo.
Todos sem èxcépção ™
homens, senhoras e cri-
ancas— dôvem uzar os
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I os livros
^virílá e os\i

L uma ^MgJ^^^isychid
das meíhores^ IA- cio

, das descobertas \Accumuladores Mentaes; i
pois estes, assegurando [a respeito do

magnetismo?

obras sobrei/ «j^^l Lau/rence
o aproveitamento! I^^éstão apoiado
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o conforto na vida. fà*
zern assim recuperar
com gTande lucro o seu
custo. Não requerem j JORNAL do COMMERCIO
se iene ia na sua prepa- \ v

^%4|^' / CXCHLENCJA í
: ': sois o Papae Grande
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ra<;ao; e esta se faz uma
só vez para sempre.
To rn a fn • s e ta n to m a i s f o r \
tes quanto mais u/.o li-
verem, e podem' ser
trazidos num po.qiieno
bolso. Preço de e\xda
wrn (n. 5 ou ri. G.).,
Trinta e Ires mil reis.

V^Os pedidos de fera
dévèni ser enviados com
as importâncias em vaie
postal ou carta de vaior
registrado a

tt
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RIODE JANEIRO;

E cie palpitante -
interesse e........
basta seu titulo
pàPà recomendal-o?

CORREiO da MANHA \
^nrirrirtiii i mi hiiiihin-;--.¦—...'-'¦..¦ ¦ -^..-

E uma curiosa iniciação pratica
nos myôterioô do magnetismo,
do byjjriotismo e da sugestão,,

,. revelador coin muita clareza e 6Ímpiicidáà#
A TRí. BüCv?A^ j

por apreciações
vaiío^as da
imprensa e

pelas recomendações
de muitas

notabilidados que
os têm adoptado

com
grande suecesso.
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Transcripto da Secção medica do
importante jornal que se publica
no Rio de Janeiro, «A Noticia».

Em artigo já aqui apparecido ha
tempos, procuramos apontar algu-
mas regras capazes de favorece-
rem o desenvolvimento e a resis-
tencia physicas^

Este assumpto merece ser repisa-
do por i. so que, elle nao interessa
unicamente aquellas pessoas que fa-
zem sport, mas a todos aquelles que
no desempenho de suas profissões
precisam recorrer ao trabalho mus-
*_

cular.
1 Vimos que a educação e os óxer*
cicios musculares não agem senão
lentamente; dando ás vezes resulta"
dos apenas no fim do annos, em-
quanto que freqüentemente se ne-
cessita de um momento para outro
dispor de uma constituição robusta,
para fazer face ãs contingências do
trabalho diário ou mesmo das pro-
vas sportivas.

Fornecer portanto, um meio de
executar sem fadiga e o que é mais,
sem prejuízo para o organismo, as
tarefas que nos incumbem, é posi-
tivamenteum beneficio dos maiores
que se pode fazer á humanidade.

Esse meio já foi descoberto com
o estudo do ácido formico e dos for
miatos seus derivados, pela compa-
ração da capacidade muscular do
homem, o daquelles animaes em que
este corpo entra normalmente na
composição dos seus tecidos.

Assim um homem de 65 kilos,
para supportar um peso egual ao
que supporta um besouro, devia ter
força bastante para carregar ás
rosfias um fardo de 2665 kilos!

Ora, essa. inferioridade do lio-
mem, parece decorrer precisamenteda ausência do ácido formico no
seu organismo; tanto assim, que ad-
ministrando-se -Ih. em substancia,

«v

Cotísd/hos %_> %s§ uem faz sport
que tem a vantagem de não ser ab-
solutamente nociva a saúde, como
muito bem demonstrou o celebre
professor Huchard perante a Aca-
demia de Medicina de Paris, cons_~
gue-se-lhe proporcionar uma força,
ás vezes dez vezes maior do qu_
elle tinha primitivamente.

Sob este ponto de vista, o ácido
formico deixa distanciadas as bebi-
das alcoólicas, não só porque estas
prejudicam a saúde emquanto que
elle não, mas também porque além
de força, elle empresta actividade
ao indivíduo, podendo por isto ser
considerado o verdadeiro remédio
contra o esgotamento nervoso.

Elle e empregado na dose de 4 a
6 grammas da solução normal a
50 %. Muitas pessoas porém, se
dão melhor com os seus derivados,
os formiatos, dos quaes os de sódio,

-1 . _ _. 1 __ - _. _m i _#¦. _-__*. _ _ ,-. * _ /-. _• _ v-S. _."_ * _•-. _J __ __i _¦ __ _M_cie caicio e ue terro ci&s_ _io._u_, l _ m
a vantagem de juntar a acção do
ácido formico, a das bases a que
elle está combinado.

Esta reunião de formiatos se en-
contra no commercio sob a forma
de um produeto que pode ser uti-
iisado como um refresco muito agra-
davel, pelo vehiculo empregado,
que é um extracto de fruetas, po-
dendo, sem inconveniente ser toma-
do repetidas vezes ao dia, juntando
uma colher de chá a um copo com
água e assucar.

Para o trabalhador, para o sport-
man como para qualquer pessoa
que precise fazer longos exercícios,
esse produeto representa o tônico
e estimulante por excellencia.

E' o verdadeiro suecedaneo das
bebidas alcoólicas sem a sua acção
nociva, e conhecido pelo nome de
ISIS-VITALIN.

Rio de Janeiro, 1916.
Dr. C. Ribeiro,
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erça-feíra. A Avenida rego rgita de
flores.,, ambulantes: mocinhas gra-
ciosas e elegantemente trajadas que
com passinhos "mignons" desusam
pelas calçadas deixando o ambiente
levemente impregnado de —sandalo

e—fleurs d'amour ; — cavalheiros smarts, es-
cevados, pintados, perfumados, que lançam
olhares requebrados ás filhas de E}va. Mui-
tos hão de dizer : Ora, imaginem, uma "Ga-
mine" fazendo a, Avenida !... — Pois. meus

* •!_

_
r.:
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a Gamine segue muito seriei e de nariz le-
vantado, • 'troittant droite et sans broucher,"
ao lado do seu "acompanhamento",.. Ah !
Ejsta Avenida ê a cousa meihor deste num-
do, e ao mesmo tempo, um martyrio•!

Imaginem a gente espremida nas taes ta-
ias á que chamam coletes, embaraçada na
saia. immensa qu# dá para fozer quatro ves-
tidos de roda muito razoável ; fica-se suiío-
cada com a gola que trepa pelo pescoço e
parece que quer esconder toda a cabeça. O
chapéu, inclinado sobre uma orelha, belisca-a
impiedosamente e ameaça despregar-se dos
cabôllos á todo instante, devido aos trancos
á que se está sujeita ! Ao atacar a bota o
cano não queria fechar... não importa ; pu-
cha-se, aperta-se, e enrola-se o cordão pelas
pernas ; ha mais o tormento do bico fino e
dos saltos descomunaes que nos fazem aim-
pressão dc estar despencando das nuvens.
Ainda é muito bom quando não faz calor
para que o "ruge" escorra pelo rosto abai-
xo... % là, vamos nós... ou ante», lá vão
ellas, que éuaqui sou mais;comtnodista,cèni
grave prejuízo para a minha eiegancia...
E)mfim..,1 Ivá seguimos todas, verdadeiros
monumentos, á nos pavonearmos.

Um, dois, três passos : Oh ! por aqui ?.. .
—__ o Ary, o primeiro encontro. Não co

nhecem o Ary ?—-Pois é pena,elle é um bom
companheiro : muito chie. de linhas* impec-

.eis, uma. careta bonitinha, mas sempre
cheia de pó de arroz, umas olheiras enor-
mes, uns lábios muito vermelhos e um bo-
nito signal do lado es..iuerdo, do queixo,—
tudo pintado, já se vê. Quando o divisámos
estava elle de pé na beira da calçada, mão
na cintura, todo torto, conforme elle acha.
tão chie, e um pé estirado para o lado numa
attitude "nonchalauce", fazendo olhos de
peixe morto ás "pequenas". Cumprimenta,
todo amável:—E_mtão, como vae ?...

— ''Mais ou menos", e outras tolices »e-
melhantes. Despedimo-nos com aphrasede
praxe—Appareçá, hein ? -seguimos, e elle
retoma a sua "pose"... Mais dois passos e
temos um segundo encontro : desta vez são
as senhoritas Neves, vestidas "au dernier
cri", com um í^eppelin no chapéu e aainhas
pelo joelho; depois dos cumprimentos usuacs,
vemol-as desapparecer, fininhas, finmha.s,
como quem. jejíta ha quatro mezes. B assim
por diante, encontros, empurrões, etc. A's
vezes dá-me. vontade de abaixar a cabeça
como boi bravio e desandar numa carreira
desenfreada pela Avenida, dando trancos
< _iqui ,»! SÓmiet.x-m.ieux"... Parece-me que
assim, abrirei caminho ! Ma» tenho que ir
ali marchando e com a cara mais amável e
mais divertida que puder arranjar... O que
mais me irrita é o derretiniento, a "pose"
de alguns rapazes cheios de carmin, olhei-
ras e iencinhos á mostra. Deus me livre de
metter-me com a vida alheia, mas... si elles
tomam o nosso campo, moças minhas com-
panheirás, vamos correndo para as acade-
mias, e si algum dia houver guerra com o
nosso paiz,—salvo seja—deixemoh-os guar-
dando a casa e vamos combater ! Tenho pas-
sado dias inteiros no hotel x\venida, obser-
vaiído os "senhores" que se collocam aliem.
baixo,, no ponte dos bonds á fazer pose e
dirigir gracinhas ás senhoras : elles d*ali
não se movem desde ás 13 horas até á» 19,
e isto em dias de semana, de trabalho, de
estudo. Depois põem-se a nos dirigir "bi-
lhetes posta.es", versinhos, pensamentos, e á
rondar as nossas casas,.. Na hora de tomar
o bond para o regresso á casa, elles deixam
os seus laagpr.es, correm na frente das se-
nhoras, disputam-lhes os lugares e olham-
nas triumphantes do alto da ttia gloriosa
conquista í

Ah, esses mocos bonitos, "f ootingueiros",
gênero século XX I Decididamente *não ha
nada melhor do que a Avenida !...

Gam-N_
Botafogo 19____-7„16
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Para a amiguinha

Marta Augusta da Silva

Eram dois jovens : Asilva e Dal.ma.
Asilva, uma bella a encantadora menina,

eontava, ao tempo do que di&o, apenas
doze annos de edade. Muito dócil e de um
genío pouco alegre, era a bondade perso-
nf ficada.

Dalma um joven estudante, sequioso de
floria, de uma vontade inquebrantavel, le-
vava o seu tempo em estudos scientificos,
notadamente da Álgebra e da Geometria,
po?s era sua única aspiração, a Engenha-
ria. Era naquelle horizonte que via o-seu
destino.

Nessa preoceupação iam-se os dias e elle
mfallivelmente, á tardinha, depois dos tra-
balhos manuaes, dirigia-se para as aulas.

Havia, antes da casa do seu professor,
um jardim onde, Áa veze?, na volta, des-
cançava um pouco e onde muitas vezes via.
n© sei* cérebro o quadro do futuro que ai-
raejava.

Asilva habitava uma easa próxima e de-
pois que voltava do collegio era alli que
em companhia de certa amiguinha, ás mes
mas horas, fazia os seus passeios.

Mais pareciam outras flores, as duas fi-
lhas de Eva !

Dalma sempre as via, mas a sua abstrae-
ção era tamanha, que nana lhe parecia mais
natural. Nenhum attractivo encontrava na-
quillo, pois que a sua attenção era escrava
da sciencía.

A* força de reprodução do mesmo qua-dro, foi, pouco a pouco experimentando
um certo prazer em ver áquelles dois seres
que percorrendo as alamedas empresta-
vàm ao jardim um tom alegre.

Esse prazer pouco depois tornou-se em
admiração, desta era affecto e por fim em
um amor puro que ainda hoje vive.

Quando Asilva notou a insistência com
que aquelle jovem lhe olhava, foi tomada
de uma certa extranheza e por isso procü-r&vfk evitar ser alvo de seus olhares.

Não se passou muito tempo para que,por sua vez, começasse a sentir nao maisextranheza, porem uma como alegria quese denunciava por uma conversação maisalegre com a soa companheira e por cer-tos modos indefinivels do nascimento doamor.
Por fim cupido sempre triumphante do-minou os dois corações que sem definiremtal sentimento, experimentavam, no entan-
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to a doce e pura emoção do primeiro
amor-

Foi se ura anno e Dalma concluía os es
tudos básicos que pretendia fazer. Urgia,
agora, vir para o Rio onde matricular-se-ia
na Escola Polytechnica. Era seu lemma:
Quem quer, faz mais do que quem pode.
E é uma verdade.

Partiu. Duas sensações antagônicas ex-
perimentava simultaneamente: era triste <*
alegre. Triste porque deixara a parte in-
tegrante da sua vida feliz, e alegre porque
marcava o primeiro passo no caminho da
gloria.

Como recordação trazia um retrato da
idolatrada e a dedicatória: « A Dalma, of-
ferece Asilva como lembrança de uma alma
que o estima e um coração que o venera».
E como lembrança deixara um outro que
por certos motivos nao pôde ter dodi-
catoria.

Chegado que foi ao Rio começou a cor-
respondencia que teve uma vida bem Jon-
ga, mas que de súbito e com grande snr-
presa para elle, foi suspensa. E' que sa-
bendo por boatos falsos a mãe de Asilva,
a quem fora desvendado tudo, que havia
opposiçãe por parte da familia de Dalma,
pedira a sua filha que lhe fizesse ver isso
e que nas ferias, quando elle voltasse, me-
lhor se informaria. Gomtudo impunha
a que cessasse a correspondência—saerifi-
cio cruel. Tudo foi feito e quando Dalma
teve a dolorosa noticia já estava como
aluai no da Escola.

Antes das ferias morre a mae de Asilva.
A pobreza que sempre acompanhara sua
mãe, agora se revestia de cores mais as-
sustadoras e Asilva por vontade de pa~rentes e contra a sua foi obrigada a acceí
tar corno noivo um ente que absolutamente
nao o amava.

Luctou, luetou heroicamente e desfez
esse espécie de cem mercio, partindo em
seguida para a casa de uns tios no Rio,
mesmo alimentando a esperança consola-
dora de tornar a ver a quem realmente
amava.

Dalma sabedor do noivado e ferido pro-fundamente, julgou tudo desfeito; mas um
bello e feliz dia encontrou a sua amada. O
momento foi indescriptivel — um sonho -
e agora em plena juventude (elle conta 19
annos e el)m 17) aguardam perenhes de
alegra o dia nupcial de felicidade quede-verá ser no mesmo da formatura de
Dalma !

Poderia k&vzr infelicidade nesse amorverdadeiro? Absolutamente.
Rio, Julho 916.
Henrique?a San Martin.

xem da a fortuna mais rápida nas
e offerece maiores vantagens a^>

-mim efia ifulíanda
WUMi Mim 12S d«erf Bolo e mais apostas sobre oorrid

W& {Canto Ouvidor)—Rua Primeiro <*«*

-.

ovem oro 5 $« Paisfo. &

"^V" r^-'-^**"Jr'4***+#t-,aLtm. .•»%*. >.
—ZiJrls.rj. ;t ^..j*

as de cavallos—RUA DO OUVIDOR Ni 1W



¦:

J . .."'

¦.',:-•

3__$P

. 
¦:•' 

v 
¦«.;.

;;:

v;

s impossivsisf
A QUJ.M ME ENTENDE}. . .

Voltei para o meu quarto ; ao cabo cie
alguns momentos, Martha Trasny veio ler
comrnígo; já vestida vinha dizer-me adeus,
por lin. eham ò u*n_e para o pé da poria
e disse-me; toma, salva este manüscripto,
que não tenho coragem de rasgar.

Depois que eu morrer, náo onero que
seja profanado o nome que o enche. Le-
v_ro e guarda-o ate saberes da min lia
morte. Peguei no rolo de papel, metti-o
no bolso.

Só mais tarde, ao ler estas paginas, é
que comprehendi a razão dos dois impôs-
siveis ! !

Não te condemno Jocelyn, nem con-
demno a quem quer que seja pelos meus
soffrimentos. À generosidade e o perdão
são apanágios de minh'alma que me le-
varão aos pés de Deus.

__!. iofíDe sotlro e porque assim é preciso,
Deus não podia condemnar-me innocente-
mente ! Já estou no firme propósito de,
de hoje em deante resignada e paciente
encarar para as mizerias do mundo, ser-
vindo-me de bússola a praticada vida que
lenho adquirido na lula inglória de meu vi-
ver de horror I Procurarei de hoje em de~
ante adormecer meu coração, porque não
haverá mais desgostos que me suecum-
bam, nem prazeres que me deslumbrem. ...

Havia festa no palacete do conde May-
rinck, a condessa veio ter commigo, pe"
dindo-rne para ir; ao principio recusei,
porque me encontrava incapaz de ter ale-
gne n uma festa onde reinava a felicida-
de, mas minha prima interveio também e
tive de ceder.

Â condessa levou-me pela mão e con-.
duziu-me. O baile começou e eu dancei,
eis do que me lembro.

Num intervallo de duas contradanças
í antou-se um dueto; eu estava por de traz
da cadeira, em que Dilermando Joppert
se sçntou, com os olhos baixos, sem me
atrever a olhar á volta de mim com medo
de encontrar esse olhar, que me perseguia
por toda a parte. . .

Um filho do Dezembargador B. veio se
collocar do outro lado da condessa; le-
vantei os olhos e um tremor me percor-reu todo o corpo, Era Rubens B. quevinha cantar também,

JORNAL DAS MOÇAS

Minha prima Jocoméde começou; uma
outra voz estava cantando, com uma ale-
gria tão fina e graciosa, longe da voz po-tente que antes cantara. Eu não possodescrever aqui as modelações amorosas
que Rubens dizia na sua voz,

tra tão appjicavcl a mim tudo isso esse"duo» parecia tão bem escolhido para a
angustia do meu coração, que prestes me
senti desmaiar, instinetivamente segurei ã
cadeira da condessa e graças a este arri-
mo pude conservar-ine em pé, dei dois
passos para Jacomédc, approximei-me
d ella e disse baixinho. Porque zombas
malvada, porque zombas, porque cantas
alegre sem cessar, não respeitand® esta
dor, esta íristeza, este pranto que vem me
magoar ? O teu canto, te alegra e me
entristece, despertando-me de um sonho.

Oh ! coração, calla ! não me afflijas jã
que não podes dar-me alivio a ingratidão !
Um murmúrio de applausos correu portoda a sala, urn tremor convulso se após-
sou de mim e pronunciando a palavra,'ingratidão* soltei um grito e desmaiei.

Depois dc me terem dado umas goltas
de calmante n'um copo com água, voltei a
mim. Ã condessa ainda quiz insistir para
voltarão baile, mas Jacoméde e eu re-
cusámos. Mandei avançar a carruagem e
voltamos para casa.

Entrei para o meu quarto e ao tirar a
luva achei um papel, que alguém ahi tinha
mêttido durante o meu desmaio; ii estas
palavras escriptas a lápis : si no céo és
anjo na terra és a suprema Senhora des-
te coração escravizado ! (assignado) Ru-
bens.

Às quatro horas da tarde do dia imme-
diato partimos para a Fazenda, mandei
abaixar o toldo do automóvel pois Jaco-
mede julgava que me faltasse o ar.

Avistei um taxi e embora fosse a uma
grande distancia, tinha reconhecido o Ru-
bens; mas, reílecíi um pouco em seguida,
ordenando ao meu 'chauffeur' 

que parasse.
Que pretexto porém, daria eu para esta

súbita parada ? Mandei seguir,
O taxi ia a passo, por isso alcançamoi-o

rapidamente ; elle nos reconheceu, appro-
ximou-se e desculpou-se cie ter mandado
tão cedo saber noticias minhas, mas como
partia para casa do Dezembargador, não
desejava embarcar na inquietação em que
se achava; eu balbuciei algumas palavras
e Jacoméde agradeceu-lhe.

!
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lambem nós regressamos para a fd-
zenda, disse minha prima. Então permita
tir~me~âo que as acompanhe até a Estação
Central, respondeu Rubens,,

Quando chegamos a Central, elle ape-
ou-se, ajudou Jacoméde a descer, clepo
is offereceu-me a sua mão.

Eu não podia recusar; senti que
deixava um bilhete; fiquei petrificada !

Que fazer desse bilhete?
(Continua;

Kdmündo oe I<àgbr»a

me

mm:

Impres:sãs ile Roça
O calor era suffocante.
Nem leve vir-ação agitava a cupola das

arvores, não se ouvia outro rumor a não
ser o canto saudoso de algum gallo ou o
mugir triste do gado que pastava des-
preoecupado...

Havia em tudo, nos montes, no matlo
c no ar, e»se quê de tristeza vaga e desço-
nhecida que nos empolga, quando no
campo, nessa doce e benéfica quietude que
tanto nos reconforta a alma, contemplamos
a sós, cheios de admiração, a Natureza!

Por toda a parte, essa calma religiosa,
esse silencio mystico que só se encontra
longe do borborinho sempre crescente das
capitães.

O sol batendo em cheio nas estradas
alvadias, fazia reluzir as camadas de areia
como se fossem arestas de brilhante, e ao
longe. . . na curva do caminho... sumia-se
lentamente um cargueiro de carvão, ou-
vindo«se ainda repercutir no espaço o som
enfadonho do cicêrro do mimai.

Aqui e alli, afFastadas da estrada, pe-
quenas casinhas cobertas de sapê com os
seus quintaes cuidadosamente plantados,
emquanto, do outro lado do cercado, uma
multidão de gallinhas de variadas raças
e cores cacarejavarn, alegres, ciscando
n um monte de capim queimado, que
capinara na véspera o dono da chou-
pana. De repente, houve no meio d'eilas
como que uma briga, correram todas ao
ponto em que eram chamadas pelo carejo
forte de uma gallinha preta, que segurava
ufana, um bichinho no bico ! Todas as
outras, em carreira, queriam chegar pri-
meiro e as que estavam atraz bicavam as
outras para lhes dar passagem, E o triste
verme, já sem vida, era atirado longe, e
logo após reapparecia no bico de outra
gallinha, , ,

É por sobre tudo isto o ceo . . ae um
azul límpido e sem mancha, contrastando
com o verde das bananeiras, formava um
quadro admirável !.,¦'.

A' roda cie um casebre creancinhas
desnudadas entretinham-se a encher de
areia os pratinhos de folha das suas bo
necas, emquanto o mais velhinho, voltava
apressado, com o rosto afogueado pelo
sol, trazendo os bolsos repletos de figos
de passarinho, goiabas e mais fructas que
npanhára no matto próximo.

No fundo do quintal uma " Figueira do
Inferno' á cuja sombra protectora, uma
mulher de faces magras, nas quaes esta-
vam impressos os signaes de uma labuta-
ção constante, ao som de uma cantiga
tristíssima, lavava roupa. O rumorejar da
correnteza, avolumado pelas águas dos
temporaes, casava-se deliciosamente com
aquelle canto triste e repassado de uma
saudade dulcissima ! , . .

Uma infinidade de insectos zumbiam,
esvoaçando, céleres, n'uma e outra flor,
mas, logo inconstantes, fugiam procurando
outras mais longe... emquanto.,, misturado
com o som monótono do debater da roupa
na taboa, ouvia-se a voz lenta e meren-
corea da mulher que cantava .

De saudade tristemente,
Muita vez fico á chorar
Mas sentindo lentamente
Minha vida a se lindar . . ,

Realengo.
Jandyra G. da Silva,
ad&H a ** a
éVMb k£»tt

DIAS PE CHUVA
Céo iudemente ! Céo triate que porejat

sem cessar, é tempo, pára !
Mo$tra~nos de novo a lua infinita e bella

abobada azulada.
Afasta para longe essas nuvens negra*

que toldam a tua pureza e escondem-nos o
sol na sua scintillante imagem de heliautho
aberto. Assim chovendo, dia e noite, tam
bem a gente entristece.

No arvoredo, os pássaros não *audam o
romper da manhã, nem os sabiás cantam á
tarde.

Com tanto frio, chuva e o vento a ui-
var, a vestal da minha idolatria nâo appa-
rece... E neste quarto onde vivo é tudo
tão deserto. ., !

Unicamente vejo, além, os leques das paiineiras oscillarem com o vento que as faz
gemer,

Que martyrio, Senhor, tantos dia» assim,
brumoBOs, tristes, frios, spieeneücos... . !

Que suplício? Senhor, passar sem vel-a '
Rio— julho—1916.
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Cartas de amiga
Querida amiguinha Mias Maud.

Rio
Affectuosissimo abraço.
Perdoa o meu silencio tão prolongado.

Depois que cheguei de Bello Horizonte, don-
de vim matar as saudades de quatro annos
de auzencia da minha querida e extremoza
mãtzinha, é a ti, das boas amiguinhas mi*
neiras, que dirijo em primeiro logar estacar-
tinha, como singela demonstração da minha
grande amizade.

Bem sabes que as expressões aqui exara-
das significam com sinceridade o verdadeiro
sentir do meu coração que, desde os primei-
ros dias de nossa convivência ali na pequena
Bruxellas brazileira, muito se irmanou ao teu
pelos finíssimos predicados e excelsa bonda-
de que possues.

Quasi três mezes são passados que me se-
parei de ti c daquella terrinha querida—a
ddade das arvores, de aspecto encantador e
de horizontes beliissimos, onde o Pôr do Sol
impressiona vivamente a alma e provoca ex-
ciamações de uma alegria incontida—e, ape
xar da minha breve partida daqui—onde tam-
bem o conjuncto do Céo, límpido e azul,com
o mar, verde, esmeraldino, ás vezes calmo,
&veUudado, outras vezes inquieto e boliçoso,
estabelece um espectaculo polychromo exta-
iiante e attrativo—eu sinto, bem nos recondí-
tos do meu intimo, qualquer cousa de vasio,
de ignoto... Apercebo-me invadida tentames
te, insensivelmente por uma abstracção, um
entorpecimento estranho, como se desviassem
meu pensamento para épocas bem remotas»
#nde figuras e factos já conhecidos fossem
de novo reproduzidos, renovados...

ionho ? Visa _ ?
Não será por ventura a recordação do quetieou, do que morreu, do que não volta mais?

Não será a saudade ?.„
Ah 1 querida amiguinha, jamais pensei quea saudade fosse um sentimento exclusiva

mente feito para exprimir o amor aos nossosPaes 1
Nlo, queridinha, ella também desigsa otnecto mui sincero de um coração amigo,de

uma amizade muito estreita !
E se assim não fosse, como explicar a iras-ladação do meu pensamento para longe,muitolonge,,, quando os meus queridinhos Paesestão aqui tio perto, tão junto a mim .

*

Nenhum fingimento existe no que acabos escrever bôa amiguinha, t os seguintesversos de Camões corroboram a minha m-s .rçáio ;
«Metida tenho as mãos m c.ri§ci_ncía>«c nlo falo scnSo verdades puras».

Se, no entanto, tu'alma ingênua e incredu-
Ia, caracteristicamente incrédula, ainda põeduvida no que te digo, aqui está meu irrnãe
Aivaro—companheiro inseparável de todas
as minhas viagens—que te affirmará com le-
aldade o estado hypocondrico de mírih'aima.

Álvaro, meu irmão gêmeo, devido talvez a
esse phenomeno da natureza', compartilha os
mesmos sentimentos do meu coração.

Nelle lambem se reflectiu a minha melan-
colia, minha tristeza.

Foi assim, surprehendido por mim, logo
nos primeiros dias da nossa chegada, todo
enlevado em meditações... que elle me falou
em saudade... de Bello Horizonte, saudade
das bôjs amiguinhás d'aii e também da que-rídinha Maud (•'..'.

Estás vendo ?!... Quem diria que Álvaro,
o trefego rapaz do «sorriso hypocrita», dos«olhos brilhantes» e de «coração volúvel
como a borboleta», como dissesíe naquelle"postai" inserto no "Jornal das Moças", sen-
ti ria saudade ?!...

Mas, foi tão passageira» tto fugas»... que,dois dias depois, nem mais um vislumbre
ficou l. V,

Nada disto te stirp.rehen.dera, estou certa,
pois ninguém melhor do que ia, descreveu
até hoje a sua psychologia com nitidez tão
perfeita!

Elle aqui nao faz sina o confirmar estricU
mente tudo aquillo que disseste, continuando
a ter aquelie mesmo "coração boi boleta",
traquinas e irrequieto, a vo.ítar aqui e ali,
cornmettendo travessuras, despertando pai-xões e iiludindo os corações das minhas ínex»
pedantes conterrâneas !...

£' a mesma inconstância, a mesma ínfide-
iidade de sempre...

EJ mal dos homens... podes crer. Mal epi~
dermico, terrível, incurável I

Os rapazes da actuaíidade, "republicanos"
de 92 para eá, são todos assim..,
nhos" de cabeça òea e coração vasio
cinando e agindo pueriimenie*..

Entretanto muita "áemoisellV ha que se
deixou e que se deixa ainda prender pelosbellos (?!) oihos de Aivaro !

íVlas, santo Deus, quem não vê na vívaci-
dade dos seus olhos brilhantes a volubilidad _
do seu coração ?

Ora. se nâo fosse indeliendesa dar eon
selhos aos mais velhos, eu te diria, bôa ami-
guinha, que fugisses sempre, evitando a
menor approximação.. . de todos o$ olhos
pequenos, vivos, e especialmente brilhantes..,
muito brilhantes. .,

-uns «zi-
jaeio-

*

Adeus ! Envio-te daqui, boníssima amigui»
nha? desta pequenina e tão querida Alagoas,
um muito estreito e carinhoso abraço? espe-
rando em breve fazel-o pessoalmente.

Tua do coração*
Alvarina Guimarães

Maceió -Maio—916.
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A' Eiter de 0. C. e Souza
A respiração de Guri tornou-se maiâ.

calma.
Curt apezar do seu estado, nao perdera

os traços da antiga belleza do seu porta
nobre*

Áquelles cabellos oitáeádò'8, pretos tão
pretos como ébano, ainda nao se esmore-
eeram; ornam a sua fronte larga e sem
rugas.

Curt, o apreciado maestro, joven ainda,
mas já no caminho do apogeo da gloria,
eahia do alto, resvalando pouco a poueo
para as garras d« Morto.

Estava deitado em uma estreita cama de
páo-rosa, quasi immovel, sonhando talvez
com os triumphos alcançados da esiréa
de uma opera, quando vinha no palco, e

, era recebido por estrepitosas palmas, co-
Berto áé flores e cartões perfumados; mas
não, o joven moço sonhava com aquella
encantadora menina que freqüentava todas
as reuniões do Palace-Cojicerte...

Á causa do seu mal, era ignorada portodo8 os celebres da medicina; somente
elie, o infeliz Curt, a conhecia.

Não ha medico por mais recommendado
que seja, capaz de conhecer um mal, cuja
discriminação lúcida é de um dissyDabo
banal para as almas de hoje :— amor !— Na ultima reunião do Palace-Coneert,
Curt, foi alvo de justos ecomios. E' quetinha subido em scena, a sua composição—Canto de Morte.

Canto de Morte, o seu poema sympho-
nico deixou unia grata e profunda recor-
dação no mundo cia Arte.

Naquella noite em que o nomo de Curt,
era proferido por todos os lados, elie, ó
grande maestro, recebera um lindíssimo
ramo cie orchidéas, preso ao qual, um deli-
cadissimo cartão, o convidara para uma
recepção que realizar-se-ia na noite se-
guints no castello do Barão de Korsracóvo.

O Barão de Korsacovo habitava com asua única filha, a formosa Leda, no velhocastello Rubro-Negro.
Leda, era de urna belksa rarissima. Di-versos -pintores ja a tinham em suas tellas.Curt, assim que conheceu a bella Leda,sentiu por ella um amor indiscriptivel•-.

Passaram-se dois mexes; @ já se enten-diam. Amaram-se © foram felises por largo
Até que um dia, Curt sentiu que nSo

podia mais viver sem Leda. Resolveu pe-dil-a ao velho Barão,
E, alegre sorridente sahiu de casa umdia, para o castello Rübro-Negro, em buscada sua Inteira.¦felicidade, cio ideal tantas

vcaiejs soniiacití :...~ Curt foi mal euccedido.
O Barão ouviu o pedido, o mui delida»mmte deu a comprehender qu@ sua filha#ra muito creança, e despedira com uma

recusa formal para o moço, que ihe perce-
beu, faltarem os brasões, com que pudesse
aspirar tamanha honra. Sofíreu, soffreu
muito o pobre Curt. Soffreu p©r ella que o
amava. Soffreu e adoeceu gravemente, e
foi levado ao leito por intensa febre eere-
br ai.

Enfraquecido e mudo, dentro da sua dôr
e próximo da Morte, Curt descerrou os
olhos é sorriu a alguns amigos que o cer-
cavam.

O seu desejo era vel-os Iodos longe d'alii,
para o desgraçado se entregar de corpo e
alma a sua agonia atroz.

Sàhira o ultimo visitante, e a enfermeira
ausentara-se também por alguns momen*
tos do quarto do enfermo.

O artista pouco a pouco foi resurgindo,
Porque ? Sentia uma vontade resoluta, de
encher os ares com os sons duicissimoe,
que eilo somente, sabia tirar do seu inse-
paravel violino.

Essa vontade lhe era superior a enter-
m idade.

Levantou-se a custo do leito, e dirigiu-se
a um canto do quarto onde avistara o vio-lino, o instrumento de tantas glorias. Dei»xou-se cahir numa cadeira; empunhando o
areo executou a pequena «romanza» do
Canto de Morte. Pouco a pouco se foi trans-figurando, na asa da inspiração febril eamargurada, começaram a surgir melodiasdispersas, aladas e emotivas como nuncaas produzira.

O arco começou a cantar no vasiudaquella dôr, mas as notas tiveram umafirmeza tal, que toda alma do arftsta gemiae chorava no divino Scradivario. As nota»soavam baixa» e cheias cie melancolia. O
quarto se enchia de uma musica tristecomo o morrer do pensamento.Curt se animara. O arco fiuia rápida-mente nas cordas e as notas vibravam emcascatas de melodias mais pungentes.& o moço febril tomado 

"de 
delirio daarte, na excitação da febre, na loucura dador.

Chegou um momento em que Curt houveum calafrio e o arco desferiu as ultima»notas graves da improvisada — Sonata daMorte. Os braços cahiram-lhe, e quando aaultimas vibrações se extinguiam, o gênioexhalava sosinho e quasi divino o ultimosuspiro da vida dentro da gloria da suaarte, soberanamente cantando o orgulhocia sua dôr.
1916
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A senhorita Aurora de Araújo, segunda aiinísta da
Escola Normal de Fl«. ianopolis

_*_*

Separação
A* ti, que ficas.

E* noite. Um silencio immensuravel inva-
de totalmente este recanto melancólico, as-
semelhando-se a solicitude d'ttm enorme ce-
miterio, cujas campas imitam a prata, pelalu« da lua que na abobada celeste vagueia
ininterruptamente acariciando meigamente
a terra em osculos apaixonados e eternos.

A saudade entoa plangentemente e o
o seu canto invariavelmente tetrico, coorde-
na-se com o murmúrio continuo das águas
diaphanas do córrego, que, em queixumesconstantes traz-me ao ouvido o seu soluçar
ininterrupto, dilacerando-me a alma ! Da in-
transponivel e celestial morada, cahem im-
perceptivelmente as pérolas mimosas do or-
valho, procurando o seio irriquieto, odori-
fero innocente das flores, e a brisa suave é
inebriante aura da noite deixam ouvir uma
ode maguada e melancólica, mas dessas
que só sabem cantar os infelizes torturados
por uma dôr immensa e profunda.O murmúrio espaçoso das folhas, neste
momento de saudade intensa, parece o ei-
ciar de mil lábios em prece, entrelaçando-se
com os de minhas pobres illusões que pau-latinamente fenecem,

E} eu parto I !_} eu sigo !
Sigo indubitavelmente a lei do Destino,

parto e commigo os entes queridos e ines-
queciveis que me completam a existência
.©fíredora, mas.. . — inexorável destino ç

meu—deixo a ti, á, ti que um dia appare-
ceste na estrada espinhosa e escura de mi-
nha vida, qual estrella luminosa e bemdita,
a aclarar com teu raio luminoso a vereda
tortuosa da minha vida obscura : a ti cujo
magnânimo e immaculado coração de vir-
gem tem sido para mim, um mundo de de-
dicações e affectos, dando alento e resigna-
ção ao meu, que incessantemente padece._} tu ficas, E eu parto.

Rogo fervorosamente ao Omuipotente quena estrada de tua vida, encontres sem-
pre a felicidade que indubitavelmente mere-
ces, e que nunca a minima nebulosidade
venha a toldar, embora momentaneamente,
o roseo céo do teu viver !

Alfredo Goulart Alves

m

((Contraste})
Ao Almeida lyimn

Ehitre sedas e jóias, caminhando,
A millionaria altiva vae passando

Por todos cortejada !...
10 ao ver as ricas jóias que levava,
Murmura baixo uma mulher que estava
Triste e só, a rezar lagrimejando,

Sentada na calçada :
—"Si a rica jóia que assemelha chamma,"Nos brancos dedos da formosa dama,"Tivesse em meu poder:.."Certo eu teria pão ! Certo, maguada,"Não estaria a voz da filha amada"Dizer chorando na esteirósa cama... ."Mamãe,,, eu vou morrer !!!

Hernani Aguiar
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Senhorita Xancv A/.auibuja, alumna do Gouset .alot.
Musical de S. Paulo
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Uma aula de leitura

Pertfí (/e norm alistas
III

E' um estado natural de Mlle. J. B. o
encontrar-se sempre alegre, usufruindo um
bom humor extraordinário.

0 que causa, porém, certa espécie, é
aquelle novorsismo que a domina, de uma
forma tal que até nas suas expansões mais
naturaes elle se manifesta... como se a
alma fosse toda feita de considerações ele-
ctricas.

Ama com paixão a musica, rendendo-lhe
pavoroso culto, que se externa quando vae
para o piano ou quando procura as har-
monias suaves e tristes do seu bandolin
do qual conhece os mais intensos segredos.

Talvez seja esse o motivo de seu nervo-
sismo, pois a musica, segundo alguém,
actua em certos temperamentos de ummodo violento, gerando muitas vezes obce-cações e delírios.

Mlle. J. B. é de estatura mais baixa quea regular, porém isso é supprido pela suaelegância, sem affectações.
Os seus cabellos, louros, semi-ondeados,

parecem feitos da luz do sol. Os olhos,
grandes,profundos, ligeiramente alongadosde um castanho-escuro, são uma tentaçãocomo diria o joven L. A. R , futuro offi-ciai de nosso exercito, que se encontra
preso pelos encantos de Mlle. e ella dedicaum certo affecto.

O nariz é regular e^bem feito, assim
como a bocca, cujos lábios, finos, tem da
rosa a*côr.

Cursa com aproveitamento o í° anno e
é muito estimada pelas suas collegas, as
quaes compartilham do seu especial bom
humor, ouvindo deliciosas piadas...

Ao certo não sei onde reside. Parece-me,
porém, que a sua moradia não fica muito
distante de uma rua com o nome pe um
santo que no século XV foi martyrisado
na Ásia.

Sherlock

w
Para minha gentil priminha Ciumenta

Lendo o Jornal das Moças, cujas paginasrepletas de doce poesia, debitam o meu
espirito indebinidarnente pela suavidade,
que dellas se envola, deparei com um tra-
balho teu denominado «Futuro» que muito
apreciei. Como tens razão affirmando, queo futuro é incerto ! E* bem verdade o quedizes ! Quantas vezes a mocidade descui-
dada idealisa para o seu futuro uma vida
de rosas sem um único espinho que os
possa ferir, e quantas vezes vêem os seus
castellos doirados de felicidade abatidos
pelo vento cruel da Desillusão. Tens poií*rasão quando affirmas ser incerto o porvirE' bem incerto na verdade ! ..

Maria da Gloria Rodrigues Pereira
Rio, 14 de Julho de 19:
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Asdrubal, filhinho du sr. Alberto Navarro

'I gracioso menina ha, filha do .sr. ArlIntrJUle/la,
resi ir.de cm Po7ità4&ipssa-—I>a>:a*ría
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As paixões e os sentimentos na mulher
¦¦_,-. i _,_.__—.__¦  —i. ¦ -in i i 
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(Traducção de SALOMÃO CRUZ)

AMOR MATERNO
'O o o o o o 0:

O coração é feito assim : elle se liga
pela dor e pela alegria. Os affectos nasci-
dos no meio das lagrimas são os mais dura-
veis de todos; amamos de preferencia aquil-
Io que mais nos custou a adquirir.

Fallemos da acção materna.
_}* preciso, para supportar as dores, mi-

lhares de coragem, prodigios de força e de
energia.

K" preciso que a alma domine poderosa-
mente o organismo sacudido pelos mais vi-
olentos abalos.

Pois bem 1 esse ser delicado e fraco, que
treme á simples apparencia do perigo, vae
lutar victoriosamente contra os mais atro-
zes soffrimentos.

N'esse momento supremo a Providencia
vae-lhe dar uma coragem maior que a dos
homens mais intrépidos, uma paciência e
uma energia, as quaes nada poderá vencer.

Sim, é um espectaculo terrivel e sublime
ao mesmo tempo, esse de um tal heroismo !

Nos pequenos intervallos de repouso que
lhe concede o seu mal, a mulher que vae
ser mãe sonha na felicidade que a espera,
na esperança que a sustem e consola.

Porque, dentro em breve, ella vae ver
esse creança, pela qual soffre tantos males;
muito em breve poderá abraçar-lhe, sorrir-
lhe,

# *
O homem está tão bem organisado para

soffrer na terra, que assim é que a sua vida
principia e acaba do mesmo modo.

Desde então, a pobre mãe esquece tudo o
que soffreu e que soífre ainda; e esse pri-
meiro grito do recém-nascido faz scintillar
em seu coração todos os thezouros de amor
e de ternura que a Providencia ahi collo-
cou.

Como é ella feliz e como está alegre !
Eis ahi, pois, a realisação de seus votos

mais ardentes; e o cumprimento de todas
as suas mais caras esperanças, que consti-
tuem toda a sua vida.

Innumeras lagrimas lhe embaciam os
olhos; mas essas lagrimas são de alegria e
orgulho.

E n'esse momento, os sentimentos de ex-
tática felicidade, de que está repleta a
su'alma, offerecem a Deus em uma myste-
riosa prece, as mais sublimes acções de
graça de que seja capaz uma creetura; é a
felicidade reconhecendo ser o instrumento
de seus milagres.

E tu, pobre creaticinha, se pudesse cou-
ceber o que és e o que se passa em redor
de ti, como abendicoarias o céu !

Incapaz de te susteres, desprovida de tudo
o que é necessário para que possas resis-
tir à acção nociva dos elementos, morrerias
logo no mesmo logar em que estás si te
abandonascem.

Não te podes suster; todas as tuas facul-
dades estão adormecidas dentro de ti; a in-
telligencia, esse raio revelador que rasga o
envolucro da matéria, esta se formando
ainda; que vae acontecer pois ?

Oh ! nada receies ! pois a Providencia
confiou que a tua sorte aos cuidados os
mais ternos, :i um amor que ella própria
inspirou, á tua mãe, esse anjo recém-
nascido que o recebe de Deus para tornai--»
um dia capaz de o amar, de o servir e ser
digno dos céus, â sua primeira pátria.

A principio é quasi sempre, innocente
cremei» ! tudo necessitas; ella, porém te
acalentará em seus braços—berço de inne-
faveis caricias no qual repousaràs deliciosa-
mente.

Si tiveres fome, ella te alimentará com
um alimento próprio a tua fraqueza, alimen-
to esse que se encontra junto aos seus bra-
/-»/-.<-, ._-»-,*•—, .-..-.._ _r.11». -i 1-i _ 4-__ _. iie.4-<=-». li_~«• cí.Vi?'.'"•
y._, pcucl ÜU^/ _A__ci. uijj iv .3 uotv ii t.tx, ov u'. \.

seu coração, para que ella ahi te aperte
amorosamente; ao alcance de seus beijos,
para que ella te alimente ao mesmo tempo
com elles e com as suas caricias.

Si Deus te creou fraco e desprovido de
tudo, abençoa os seus desejos; admira a
sua sabedoria j

E' no meio d'esses cuidados diários, d'es-
ses pequeninos nadas tão doces, que unem
uma mãe ao filho, que nascerão todos esses
amores que são o laço da familia, todos
esses affectos que fazem a felicidade da hu-
man idade.

E' no meio d'essas ternuras maternas,
que a intelligencia se desenvolverá e rece-
berá o primeiro alimento.

Desde então, a vida materna é consagra-
da a uma coisa unicamente, ao desempenho
d'um único dever, diremos melhor, a satls-
facão n'um único amor; seu filho é tudo
para ella, é necessária, com effeito, uma
tal devoção para um sacerdócio assim.

Mães, não esqueçaes nunca nem a subli-
midade, nem a importância d'ellas.

Insensato, o que dissemos ?
Como si a Natureza não tivesse c d Uoea-

ds no coração da mulher o dever eo amor
ao mesmo tempo !

Como si uma mãe pudesse dispensai o
cumprimento de um e esquecer o outro

Quanto mais trabalhos surgirem pa^a
uma mãe, mais caprichosos serão os seus
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Grupo de senhoritas adeptas do «Amema Sport Club. de Garytita. Photògraphia tomada ao ca_po do .Internacional
bport Club» em dia de match

desejos;sua insonstancia natural,a versatili-
dade de seu caracter, a mobilidade de suas
opiniões, a ^mobilidade de suas impressões,
tudo isso nao existe mais.

Anjo protector e guarda de seu berço,
está sempre em sen papel : de dia, de noi-
te, átoda hora, eínfim.

Dir-se-hia que ella não tem mais neces-
sidade de repouso, e muito menos de dl-
versões; seu amor materno a absorve porcompleto.

Fica o dia inteiro junto a seu filhinho, ve-
lando com sollicitude as suas menores ne-
cessidades. Toma-o nos braços faz-lhe um
berço de seus joelhos, advinha seus mais
leves soffrimentos, e tem, para ler em seus
desejos e pensamentos, uma perfeição de
instinctos verdadeiramente incrivel.

Além d'isso, sabe gostar só d'aquillo queagrada a seu filhinho e não tem maiores ven-
tura do que vêl-o sorrir; e a, creancinha,
que não conhece senão ella, que nâo querver outro rosto senão o d_lla, comprehen-
de tudo o que lhe diz sua mãe, e diverte-se
com os mil brinquedos que ella inventa,

Ha entre elles uma tal sympathia que se
diria que se comprehendem pelo olhar e
pelo contacto, magneticamente de qualquermaneira, porque a mãe responde á lingua-
8.em iuarticulada de seu filhinho, ç cada

mãe cria uma lingua que só. o filho com-
prehende; sabe achar esses sons e essas pa-lavras, insignificantes para nós, que o
adormecem, ou fazem-n'o sorrir.

A' noite, como dorme ella ? O somno d _i~
ma mae é uma vigilia incessante; vê si o
seu filhinho se move ou se sonha, e, incli-
nada para vêr o que elle sente, não o deixa
senão quando está calmo e bem adorme-
cido.

Durante bastante tempo, a creancinha
tem necessidade d'esta sollicitude de todos
os instantes, d'esses cuidados de todas as
horas.

A mãe foi feita para esse papel, que ma-
taria os homens, mas que ella desempenha
com alegria e quasi -sem fadiga.

De resto, si ella deve perder a saúde,
pouco lhe importa, pois que dará até mes-
mo a sua vida por seu filho, si assim neces-
sario fôr.

Mas, em breve, Deus vae recompensada
de seus soffrimentos, penas e vigilias.

Já a intelligencia começa a surgir na cre-
ançiuha; é então ahi que o papel da mãe
vae se tornar sublime para o observador, e
psra ella vae ser a fonte das suas mais do-
ees alegrias.



JORNAL DAS MOÇAS

A morte de um filho, é uma morte parei-
al que fere a mãe, é um dilaceramento fei-
to em seu coração, uma chaga sempre abei"-
ta.

Uma creança no túmulo e uma voz que
chama, sem cessar, por sua mãe; é uma
mão gelada, que a attrahe para. ahi.

Mas existem outras mães que não são at-
tingidas por esse golpe supremo e que vêem
seus filhos crescerem volta de si.

•Ah ! não é preciso que ellas acreditem
não terem pago esse tributo de lagrimas
que todo o amor terrestre lança em seu co-
ração.

Os mais sublimes amores são os que cou-
têm mais amarguras no fundo, e as dores
maternas são tao extranhas quanto as suas
felicidades.

Quando os filhos crescem, é preciso se
separarem d'elles, pois que a educação as-
sim o reclama, e, mais tarde, quando elles
forem chamados a desempenhar um papel
qualquer na sociedade, a separação será
mais longa, mais absoluta ainda.

Quantas inquietações não povoam o cora-
çãò de uma mãe quando o seu filho é força-
do a se expor aos perigos das viagens ou
mesmo aos das guerras !

Qualquer que seja a posição que elle
abrace, ella se associa a todas as phases de
sua. existência, a todas as suas vicissitudes;
sua felicidade, sua prosperidade, seus infor-
tunios, tudo a attinge directamente, porqueo seu amor se identifica sem cessar com elle
segue-o por toda a parte e não o abandona
nunca.

Que seria, pois, si Deus permittisse quea má condueta ou a vergonha d'um filho
viesse refiectir-se sobre sua mãe ?"W preferivel que morra", tal é a primei-ra phrase que escapa dos lábios de uma
mãe.

Não acreditae que ella assim o deseje; seu
coração é de tal modo constituido, é de talmaneira rico de affeições, de perdões e deesperanças, que ella vê sempre o seu filho
querido no culpado.

O amor das mães é o único que nada apa-
ga, nem mesmo a vergonha, nem mesmo ocrime: e quando um infeliz, deshonraclo, co-berto de vergonhas e ccndemnaçôes, lançaum olhar para o seu passado e vê com hor-i-or e magua o enorme vácuo que se fez emredor d'elle, um raio consolador brilha n'es-sa obscuridade : é o amor de sua mãe quepaira ainda sobre elle.

Como o anjo da guarda do peccador, ellaesta Ia. a pobre mãe, veltada pelas dores e
penitente pelas desgraças de seu filho; ellasó esta Ia, entre elle e o seu Deus, que ellaimplora.

£ quando o desgraçado ergue um pouco acabeça, ve-se-lhe no olhar, n'um momento,tudo o que e necessário para a sua salvação,tudo o que amda o pode salval-o do deses-
pero atroz : um coração para amar e umUeus prestes a perdoar-lhe.

Nictheroy, junho de 916.
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A osHrnada |jrofe«&ora Mino. htícline Mos serie

( Continuação )

PORTANTO'

Oh ! linda terra do Brazil !
l£?s meiga, formosa e gentil.
E's um brando ninho de Fada*.
Jardim ae flores perfumadas...Teu solo recamado de oiro,
F/ do mundo todo um thezoiru.

Nubre e estupenda Natureza,
Quizera cantar-te a bslleza ;Mas, muito fraco é o verso meu
Pr'a burilar teu lindo céu,
Tuas minas de gemmas preciosas,$ as tuas selvas, ricas, formosas ....

Por ti meu coração suspira,
$ minlValma terna delira.
E}'s ps meus sonhos, os meus beijos;
Os meus mais ardentes desejo».
Attrahe a tua brilhante luz,
Terra amada da Santa Cruz.

Tua grandeza impera no inundo,
Desde o teu céu, té ao mar profundo.Gigante altivo ! Deus do mar !Como deixar de te adorar ?
Si és do Universo a Maravilha !
® s meu orgulho, pois tou tua filha.
T -- , ^ Jurema OuviaJulho de 1916.
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Dois modelos em Taffetá e vestuários infantis interessantes

O** UMA HE

Costumes Tailleur para Senhora
Francisco LetHèrc

s
HíiTZ

RUA LIBERO BâDARO', 147
Io ANDAR

esquina da Rua Direita
Telephone, 5682 - S. PAULO
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Accender o cigarro n uma estrella!

listou como aquelie vagabundo noctur-
no do qual fallou um literato, no seu livro :
*Um sorriso para tudo. . . >

Vagabundo nocturno, meio enloniec ido
pelo álcool que só dizia e repetia com lei-
mosia :

«Pois eu hei de accender o meu cigarro
naquella estrella ! >

Passou alguém, offereceu-lhe phospho-
ros, agradeceu, não, não queria phospho-
ros, não precisava de phosphoros, tinha
que accender o cigarro n'aquella estrella !..

Estou como elle . . . desejo um impossi-
vel. , . talvez ! Um tão grande impossivel
como o que aquelie homem queria, mas
elle estava convencido que o faria, e esta
idéia era tão esperançosa que elle até re-
jeitou os phosphoros !

Era o álcool que trabalhava na sua ca-
beca . . . e na minha , . . o que será que tra-
balha ? !

Vamos perguntar ao maior scientista,
ao mais fino observador, ao mais alto psv-
hl _ologo, o que é que trabalha num cere-

bro feminino ?
Dirão talvez um nome de micróbio des-

conhecido, ou usarão de alguma expres-
são ou temor extraordinário e . . . ficare-
mos todos na mesma !

Como o pobre homem, quando lhe pas-sar o effeito do álcool, se chamará imbecil,
reconhecendo a sua aberração em quereraccender o cigarro n'uma estrella; eu tam-
bem, quando despertar d'este enleio quehypnotisa minhas idéias n'um ponto fixo,
exclamarei : Imbecil !

E isso mesmo, todos no's temos, uns
mais, outros menos, um álcool _nho na
cabeça que de vez em quando entontece
as nossas idéias, e faz surgir desejos
phenomenaes, como este de . . . «querer
accender o cigarro n'uma estrella! >

Margarida.
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b%j Mr .'___, "___*

gdnliorita Aurora dos Santos, em primeira commualaâG

Impressões
A Alguém.

Em toda a parte eu vejo-a, a todo o ins-tante eu encontro a imagem delia immacula-da e santa quer st ja minh'alma um ninho defelicidades, ir.exhaurivcis, quer seja ferida
pelas seitas ponteagudas da desventura, euvtjo-a sempre a meu lado naquella pallidezmarmórea, deixando apparecer na flor doslábios um sorriso cheio de bondade.

E penso, cogito immensamente nesta dei-dade que subjugou-me o coração com umsimples relance dos seus pulchros olhos.
E vejo-a, talvez assim appareça paraguiar-me com mais celeridade ao caminhoda gloria.

Alfredo Goulart Alves.
Meypr.

Pó de Arroz l_dyw
Em 3 cores: Branco, Rosa e Creme

(;PÓDE^RROf^

E' o melhor e não é ornais cara
g, . ADH^.iITE' "ÊJMCINAL E MUITO PERFUMADO "~"

jatara 2|5oo % f _•#« Co» _ _.*© «# _ ©o
pVppmm Ad_ f8 wí_. "'*"' ^macias e no Deposito;

^Híli--i___^
^_^MM____________________>_____________________1|_

COMPACTO
fiQKERENTEyV
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~ Senhoras presentes á cerimoniai
mlle. í ta^^f rrrFTe'raCe aupç.àirdo s,_ dr. Rodolpho Josetti/com -cornes, _i_ha do si. di. Emílio Gomes, cürector do Laboratório da Saúde Publica
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Aspecto da cerimonia do casamento do sr.'Eduardo Furtado de Mendonça con, dlle.A delia Jann uzzi
Casa importadora de jóias, relógios

e metaes finos.

A , ,, Travessa de S. Francisco, n. 8 a 10A^joalheria mais popular do BRAZIL» a a que mais barato vende
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Concursos Infantis
Os prêmios que couberam aos meninos

vencedores dos concursos infantis do nume-
ro 56 estão em nossa redacção á espera de
seus respectivos donos.

As respostas dos concursos do u, 57 acham-
se em julgamento.

¦¦¦¦¦¦¦¦

Correspondência
Mariano. — A questão não é de quan-

tidade, mas de qualidade. Mande menos e
melhor.

Victor Santos. —Um pouquinho áspero
o seu cartão. Como quizer: preferindo-nos
faz um favor, desprezando-nos...

Lurz Messina. — A «Sua Vida» vae mal
e com as «manções funereas» não sáe nem a
tiro.

Armando Neves. —O amor a Jndith vê-se
que é forte mas o soneto, coitadinho, muito
fraco.

Estrella Polar.—Também o seu «peito
que não é amado» está fraquinho...

Natinha. — O acrostico está forçado.
Porque não faz outra cousa para o «.Renato ?»

Um pensamento, uma poesia...
Militara.—Que tem o Snr. com a quedada moça? Os outros trabalhos estão bons.
P. O. M. — O soneto está quebrado mais

do que ao meio, está espedaçado.

A nossa capa de hoje
O retrato que publicamos na capa do

nosso numero de hoje é trabalho da co-
nhecida e conceituada Photograprda União,
no Largo de S. Francisco de Paula, de
propriedade do hábil photographo M.
Iglezias que o Rio tão bem conhece. Nessa
Photographia as| leitoras do «Jornal das
Moças» serão sempre recebidas com a ma-
xima genóileza, sendo que, tirar o retrato
alli, é tel-o immediatamente nas paginasde nossa revista.

O Snr. Iglezias é para nós, assim uma
espécie de photographo official.

M

Hygiene da pelle do rosto
Tratamento das Espinhas, Empigens eVerrugas. Destruição dossignaes e pellos do rosto. Hygiene dos

Cabellos

Dr. Vieira Filho
Rua da Alfândega, 95-r andar

i>as 2 Is 4

Uma visita ao Instituto Profissional
Feminino

O Instituto. Profissional Feminino, hoje
Instituto «Ors^na da Fonseca», é um esta-
belecimento que enaltece o relativo pro-
gresso da nossa instrução publica, porque
ha alli uma grande dedicação da parte de
um grupo de moças qu^ o dirige, notada-
mente de sua directora D. Andréa Borges
da Costa.

E* uma casa de educação pratica e alta-
mente útil das moças pobres e por isso não
nos poderíamos furtar p uma visita á s
suas confortáveis dependências.

Recebido com uma grande amabilidade
pelo seu corpo docente o «Jornal das Mo-
cas» trouxe do conhecido Instituto as me-
lhores impressões de zelo e carinho com quesão alli tratadas as moças pobres cariocas,
que procuram aprender de um modo cor-
recto e moderno, as habilidades necessa
rias a uma bôa dona de casa e grangear o
futuro digno e elevado de uma senhora.

Daremos novas photographias das alu-
mnas externas e outros aspectos do Insti-
tudo Feminino, no nosso proxino numero.

Co ovS
mS_4__

CASA PAZ
Cirande sortímento de chapéos para senhoras e genhontas,

últimos mod _os, elojranf.es, chies e baratos.
Enorme sortímento de fôrmas c toda a qiial.cl.de de enfeites

para a confecção de chapéos, tudo na ultima moda.
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preços baratissimos
REFORMA, LAVA E TINGE

Rua 7 de Setembro n. 163
(Em frente ao Pare Royal)

¦ 

* 
* 

*
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Na Agencia de Revistas e Jornaes,
a RuaGonçalves Dias, 78, entre Avenida e
Rosário, a Braz Lauda, ha sempre jornaesde todas as partes do mundo a preços mo-dicos e figurinos dos mais medernos.

Alli as nossas leitoras poderão encontrarsempre tudo o que ha de chie em vestido,e modelos. !¦::¦¦-

. ._
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N I O Original de MIRANDA ROSA
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Fernando licára agradavelmente sòr.pre-
hendido com o aspecto europeu de Co-
ritiba.

E' uma cidade allemã, dissera-lhe o
ministro Frantz Kartmann.

Mas repare, excellencia, que nesía
cidade q je suggere certos burgos bávaros,
pela largura e pela symelria das ruas e
pela solidez e simplicidade das edificações,
os homens, apezar da sua accentuada
mescla germânica, pendem mais para o
typo latino.

N'essa noite o presidente do Estado
recebia, em homenagem ao enviado da
Valkyria, a sociedade local. Ou segundo
o estylo ílacido cio órgão official, * S. ex.
reccepcionava. »

Franz Kartmann e Fernando haviam
chegado na véspera. E ainda sob o eston-
teamento do espectaculo maravilhoso que
é a viagem na via férrea, entre o litoral e a
capital, não tinham tido tempo senão para
um rápido passeio, durante o dia, pela
cidade. Acompanháramos, como presti-
moso cicerone, Luiz Pinto, joven para-
naense viajado, que Fernando conhecera
em Vienna e que vivia agora em Coritiba,
divertindo os seus ocios em uma commoda
situação burocrática, á espera de uma
herança ou de um presidente amigo que o
mandasse de novo a Montmartre espalhar
as virtudes mirificas da preciosa * ilex >
paranaense.

Luiz Pinto era um espirito mordaz,
irreverente, iconoclasta, para o qual nada
valia o prazer de uma perfídia opportuna.
Gozava, por isso. da fama de maldizente.
E temiam-no.

Emquanto, no saguão do hotel, um dos
mais vistosos edifícios da rua 15 de No-
vembro, aguardavam o automóvel que os

conduziria ao palácio, Luiz Pinto adiantava
a Fernando algumas informações.

Você vae sympathisar com o nosso
presidente.Disseram-me, no Itamaraty, que é
um rapaz de talento.

E é mesmo. Tem feilo uma bella
carreira no exercito. Muito preparado em
mathematicas.

Bom financeiro, então,
Optimo. Não observou como a ei-

dade está cheia de entulhos e de buracos ?
Pois o noss« homem, depois que assumiu
o governo, arranjou um empréstimo ex-
terno de algumas dezenas de mil contos.
Destinou boa parte desse empréstimo á
transformação de Coritiba. E tem gasto
com largueza. O diabo é que a população
ainda não se convenceu de que isso que
ahi está é c melhoramento >.

E como diz você que elle é optimo
financeiro ?

Deixe-me concluir. Elle o é, de facto.
Mas para as próprias finanças. Esse
é o único defeito do nosso presidente.
No mais, bom rapaz. Dá recepções se-
manaes aos amigos, gosta immensamente
de festas e vive a lamentar-se dos apuros
do poder. Um poço de bondades. . . Aqui
vivem enthusiasmados com elle. O joven
official já aflirmou, serenamente, que
Poincarè. plagiou o seu programma go-
vernamental.

«Blague» sua !
Não duvido. Somente poderei mos-

trar um exemplar do numero em que sahio
publicado o artigo.

E que aconteceu a esse jornalista
extraordinário ?

-— Comprou três casas. E' proprietário
e director do museo, onde, por signal, ao

fiV

<QCirurgia, Clinica
DmtllACa 7lé±W%t±m.* CIRURGIÃO DENTISTA
fTUinÇpC J/GIliaria Premiado com medalha de ouro e diploma de honra

na. Exposição Internacional de Roma
Consultório: LARGO DA. MISERICÓRDIA, 2—Teleph. 2354—S.Paulo
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que corre, fez uma devastação nos bichos
e nas medalhas. Talvez você o conheça
hoje em palácio. E tempo de irmos. O
automóvel esla ahi.

Vou chamar o ministro. O palácio
do governo, em Coritiba. é um sobradinho
discreto e modesto, em uma linda rua.
Internamente, porém, nada deixa a desejar.
Installação magnífica.

Nessa noite, havia ali, uma orgia de
luzes. Fora, uma multidão de curiosos
esticava o pescoço, na anciã de vislumbrar
o que se passava no paço presidencial.
E no vestibuio alguns cavalheiros rece-
biam, com a gravidade de quem assiste a
uma missa de sétimo dia, os convidados.

A banda de musica de policia, cujos
ponteagudos capacetes teutões causavam,
evidentemente, furor entre os basbaques,
tocou o hymno da Valkynia. Frantz
Hartmann e Fernando saltaram do auto-
movei e, precedidos de um ajudante de
ordens, foram até o salão de honra, onde
o presidente os apresentou á família e aos
amigos. O ministro, que era, afinal, boa
pessoa, ficou entregue á loquacidade do
presidente. Teve que ouvir uma intermi-
navel prelecção sobre a vida paradisíaca
que aquella terra offerecia aos estrangeiros;
teve que apertar a mão a Ioda uma serie
interminável de cidadãos encafuados em
casacos anti-diluvianas. Fernando, porém,agarrado a Pinto como a uma taboa de
salvação, fugio aquelie cerimonial fasti-
dioso. Refugiaram-se ambos, no terraço.
E d ahi ficaram a apreciar a recepção.

Está vendo aquelie homemzinho queanda a olhar gulosamente para os esla-
tuetas e para os quadros ?

Aquelie de nariz de judeu ?Precisamente. Pois é o jornalista hy~
perbolico sobre o qual conversámos.

E aquella imponente farda de coronel
da üuarda Nacional, quem é?E o loto Fontoura. Tem um irmão
general reformado, que mora no Rio'lalvez você conheça. Clarimundo
toura.

--Conheço muito. Tem uma
viuva. . .
"—¦••• 

que é uma bella mulher. Já esteve

Fon-

(ilha

aqui e andou-pisando corações no Co-rilybano. No fim. não deu írella a ninguém£ no Kio, que faz ?
— Flirla, diverte-se, goza a vida. Ao

que_ vejo; não é tão esquiva quanto foiaqui.

E você (az o seu pé dc ai feres !
Oh ! nunca ! I: intima dei família cie

minha noiva.
Parece que o coronel espera a visita

do irmão e da sobrinha. Mas, vou apre-
sentar você a uma das glorias literárias
cá da terra, li' o poeta Estanislau Pan~
queea.

Panqueca?
Sim. Pelo menos, foi _ nome que lhe

poz o pae. Estanislau é um gênio, meu caro
Fernando. E" o mestre da antiga, da nova
e da futura geração.Deve ter muitas obras publicadas,
para justificar tão grande fama.

Ah ! Nesse ponto está você enga-
nado. Aqui, para alguém ser Considerado
gênio, bas.a haver decalcado do Borges
Grainha duas ou (res diatribes contra o
clero, ter perpetrado meia dúzia de sonetos
mais ou menos nephelibatas, cultivar a
insociabilidade e não ter pela água fria
aquelie fetichismo que o velho Affonso da
Maia trouxera da Inglaterra.

/Vias, isso é phantaslico !
Devo dizer, lealmente, que esse pontode vista não é o de toda gente. E' tão

somente de um grupo que se proclamaa elite intellectual da terra. Fora desse
grupo ha muitos homens de valor, que com
elles não se confundem, por muitos mo-
(ivos, inclusive por que não desejai iam
contractos anti-prophvlaticos. Quer uma
prova? Você já leu. lalve/. Eduardo
Prado ?

— <Já Li a € Illusão Americana >
positivamente, uma grande obra.

— Pois bem.

E'

Logo
gresso á Coritiba
Eduardo Prad<

a poz o meu re-
alludi, certa vez, a

o, em um grupo desses ca-
valheiros. E um d'clles, um dos de maior
relevo pela influencia que realmente
exerce, sentenciou em um tom definitivo
e inappellavel que Eduardo Piado .rabesta. »

E com que aue (oridade avançou esse
phariseu semelhante affirmação ?

Com a auetor dade de quem,por pos-suir uma careca horrenda, ha quinze annoscortou relações com a sociedade, visto nãose animar a tirar o chapeo. E' um dos lv-
pos mais extravagantes que conheço, esse.Você lhe será apresentado. Verá que nãoexaggero. Emfim, por emquanto, contente-se em conversar com o Panqueca. Eil-u
que se approxima,
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Mas, a apresentação teve que ser adia-
da, Em logar do poeta, quem se ápproxi-
mou íoi o coronel Totó Fontoura. E Luiz
Bento fez a apresentação :

— 0 coronel Tótá Fontoura, O dr. Fer-
nando de Mattos,

Já o conhecia de nome, dr. Recebi ainda
ha dias uma carta do Rio na qual se alkr
dia á sua visita ao Paraná.

—Isso me é muiío lisongéiro, asseverou
Lernando, espantado. Mas, quem poderiaannunciar a minha viagem a esta cidade
encantadora ? Estou sorprehéndido

-Pois foi alguém que o dr. conhece
Loi minha sobrinha, Alfonsina Fontoura
lilha do general Fontoura, meu irmão Vêmambos passar uma íemporada comnosco. F:spero-os dentro de dois dias. Alfonsina
ao escrever-me, pedio-me que o procuras-se para otferecer os meur fracos prestimosPretendia visital-o amanhã, no Hotel Jáagora, que tive o prazer de ser apresenta-
do, está a missão cumprida.

-Estou encantado pela gentileza sua ede d. Alfonsina. Realmente, são muito ama-veis Espero, entretanto, que, embora jános tenhamos encontrado, não me negaráo prazer c a honra de uma visita. Esperai-oiiei no Hotel. Quando?
-Domingo. Meu irmão estará aqui E

ia que são conhecidos, irá o dr. jantar emnossa casa. berá um jantar em familia Pro-mette-mé ?
Fernando prometteu. E ficou a pensarna significação da attitude de d. AlfonsinaUesde o Rio que reparara que ella lhedispensava uma attençáo ás vezes exces-sl^â^homa_porerminão era vaidoso, não

í°5MÍL_&AS_JÍ0gA§

9"" fer que a linda viuva o cortejasse
gemais 

Ia os seus olhos s<) viam Helena.
:"lretanto, em Coritiba o caso mudava de
;güra, A lembrança de rec:ommendal-o ao¦o mostrava que Alfonsina pretendia irlonge. Estaria disposta a ir até onde elledesejasse Seria, afinal, a sua ultima aven-tura.de salteiro, que teria, naquella recata-da cidade provinciana o seu discreto sce-nano? Luiz Pinto interrompeu-he o so-nho.

~Massador, esse coronel,-Não. Achei-o muito agradável, Vouda^duas palavras ao ministro. Permitte ?A vontade. Espero-o aqui. FranzKartmann queria retirar-se. Fernando teve
que o acompanhar, o que fez, aliás, com
grande satisfação. A maledicencia incura-

M° R 
° Íá ° CStava aborr(?cendo.

No Hotel, adormeceu rapidamente Eteve sonhos inebrianles nos quaes Alfon-sina appareeia sempre, com os braçosabçrtos a offerecer-lhe o seu amor sensuale ardente,

(Continua.)

tf[r. Edmond Este hábil carto-
S(qllnri ., maiite coutiimarksempre a responder gratukàmentaiís con-su.ltas que pela nossa iSecçãõ <!,,. KVlicida-

; Lio fizerem rs nossas gentis leitoras-£,ssas consultas porém só serão respondidasa senhoras e senhoritas. As demaes pessoasque desejem previsões de Mr. Edmoiíd po-de, ao obtel-as solicitando-lhe o íHorosco-po» completo. °°
Esse trabalho deve ser pedido com ascLeclaiações de nome, idade, estado social

^¦ncerCabellüS.e.°lhos' e Pai"a*&*£&«netal Câmara 327, acompanhados de dezmil reis em sellos ou vales postaes.

Rua S. «iosé n. 118
Botas de couro magia preto, com gaspèa etaianete de verniz a 3OS00O.

- Próximo ao Largo da Carioca

«3BR5rtStKünKiftüiai

jÊ^ÊBÊ^SBí

aH *-^B| Bl

(D <£>

Berseguins e botas
eguaes ao clichê

gospéa, envernizada,
couro de magia

ou casemira em todas
as cores—26$000

(D (D
Kguaes, toda de Kangurú amarello, semíivella ao lado, salto Luiz XV, 351000

I^lâPhone Central 2863
mm
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._rne. ./u-i //. Corrêa, eximia cantora braziUira (soprano),laureada do Instituto Nacional. Acaba de. obter os mais francosap lausos na representação do Slcvrace de Saint-Sdéns.
na theatro Municipal dc Nicth.-roy, num conarlal da Seriedade

Symphonica NiólheroYense

(__^ <_>*___.>-.

#|Notas Mundanas \m
Passou no dia 1 do corrente o anniversario

natalicio do acadêmico sr. Floriano Muniz de
Albuquerque, que, sob o pseudonymo de«F omual», collabora no «Jornal das Moças .

Fizeram annos á 28 do mez passado : Mme.'
Cave, esposa do sr. Augusto Cave ; Mme.
Lruiza Ferreira Müller de Campos, esposa
do snr. Capitão de corveta Carlos Adolpho
Müller de Campos.

Senhoritas — Anna Costa, Cecy Cecilia
Ferreira, Guiomar Navarro Teixeira e MariaSantos Lima.

*

Festejaram os seus anniversarios á 29 do
passado, as senhoritas Martha Franco Hor-ta, £}. elina Cordeiro da Graça, Dur. alinade Souza, Ottilia Antunes. Dalila Amélia deMiranda Horta, Ciaudina de Carvalho e Al-bina de Oliveira.

Casamentos
-Contrataram casamento as senhoritasHerc.ha da Silva Barboza e o snr. JavmeFigueiredo Cardozo; Ignezinha Aguiar deAraújo e Francisco da Costa Figueiredo,residentes em Boa Esperança.

_

Depois de uma longa permanência emBarbacena e Jaa de Fora, regressou a estacapital a senhorita Adelia da Veia-a Rodrigues, nossa collaboradora

LAVOURA
Lav

i ledalha de ou
a

x

F ESTAS
«Bloco Recreio das Violetas*. —Realiza-se

sabbado nos salões desse alegre e distineto
club de Nictheroy mais um festi/a 1 que pro-
mette ter o brilho de todos os festivaes alli
realizados.

O noivado de Helena
As paginas dessa íioveíía publicadas no

numero passado do "Jornal das Moças" sa-
hiram meadas de erros de revisão. _}stes
foram tantos que não poderíamos appelar
para a clássica chapa segundo a qual "a in-
telligencia do leitor suppritnirá os erros da
revisão".Havíamos escripto Valkynia. Sábio
Valkyria. Ministro Franz Kartmann. Sahio
Francês Kartmana—e os outros desse jaez,
que os leitores desculparão e que envidare-
mos tf dos os esforços para que não se repi-
tam.

¦i-.«--.__¦• ¦
¦¦¦sanai

TAÇA DO JORNAL DAS MOÇAS
Prêmio., ás tre._ concorrente!, que obti-

ver. in maior numero cie pontos

Resultado, incluindo a ultima corrida
realisada em 30 de Julho.

N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

NOMES PONTOS

D ylia ...
4 olibri 
Odylla I*riani
Nadir
Inubia
Jenny de Càrva'lio
Daisy
Natereia H. Guimarães . _
Glorinha 
Rosa Branca ,, [
Lucilla Briani
Carmen Rosales Arêas. .
Maria S. Lima
Fidalga .."•"'

82
75
75
74
73
71
69
69
64
64
64
5(5
54
54

Dylia e Fidalga não mandararn palpites-

Taça Jornal das Moeas
_

Concurso IJippico

Sabão em pó
alveja e desinfecta a roupa sen:

bater, sem esfregaro. Londres 1914

'.'.'

Ha
. _w.mi

^ . _ .:«

fei _i <:•'¦



íi muiutiu h Kiinr
O discurso official cias professorandas

Na ultima cojlaçáo de grau de professorasno Estado do Rio, foi oradora a senhoritaCecy Coutinho, que pronunciou o seguintediscurso. E' uma pruducção feminina elo-giayel, razão pela qual será aqui publicadana integra. D aros hoje os seguintes trechos :Snr. Presidyit* do Estado, Dr. Nilo Peça-nha ! Snr. Secretario Gera!! Snr Director do Interior e Justiça! Snr. Di-rector da Escola Normal! íllustradaCongregação! Professorado Flumi-nense! Minhas collegas! Minhas se-nhoras ! Meus senhores!
Fui a escolhida para fallar em nome das

professorandas que ora são diplomadas poresta Escola; mas a distincção que uma seme-lhante escolha me proporciona não será

roBWAX j)AB MOOA«

^——¦—M——MU *-—-^n I—TT11T MM ^M M m ¦ n l i^'^?—?^IT ^^^ . f I iTl?.^" ^''

A senhorita Cecy Coutinho

compensada pelo desempenho feliz da hon-rosa incumbência.
Sempre ao contacto de minhas distinctascoiiegas no longo espaço de quatro annos,bem avaliei de minha fraqueza, bem avalio«gora o excesso de confiança dos votos queaqui me trouxeram; quando, porém, temos«e apreciar, agradavelmente, o prêmio denossos esforços em piol do estudo, os nossosenthusiasmos nos encorajam e nos dao agrata sensação desse stoicismo divino com

iw£ 
aí?orf3^Pátrias conquistadoras e nsnspiraçoes da fe dirigiram em epochas re-

viHsa%°0S P°V0S guerreiros á victoria da ei

a^lt'"^"^1' ° nosso quatriennio escolar.^somando aos umbraes da vida pratica, por

cam 
°QestJmul° confortante de que no. cer-

ideVou*r.1? Ch,m,eras da J^entude",
a Lq 

"OUVaSSalam ° cérebro, as creu-ças que nos avigoram, as esperanças suhlimes que nos confortam e a saudade que nosdeixa o passado, são comb suave fünccãobiológica em qU? se desenvolvem e If»P»den. os elementos de protesto" %

naNa0oíros,|cíer,1«rÍZOnie da Sabedoria h«™-

Kl2M dessa h<™ consagro
Amando a dignificante carreira aue nos

E^coía* " lim»r ° d° aPe^C~to -l
e reeeh7mn?iam°tS-Í,gora ° cydo percorrido
d «,,. m«°8 

'"ve.St,dura Para a missão gran-d osa, mas a idéia de que nos vai grande
ciai ;£"?• Purif/c«doras do elemento
aonrovimí" "T*1" SObre ^into de nó. seapprox.ma, sobre quanto poderia-mos terfeito, sobre quanto a Pátria nos confia, so-bre a plena satisfação do nosso dever'
^r?*re °? Pr°Sfressos da democracia,aos interesses da política e ás conveniênciasdo indurtriaiismo, impõe-se a evolução mo-
lt;?A T°S e' semPre caminhando, sen preascendendo, sempre attingindo ao supremo
§ ff?.^ aPerfc,Voaniento) a instrucçâo sed.ffunde.-a educação se constitue a svn-these de todos os interesses em harmônicoconjuneto e e a base em que descança a so-ciedade regenerada e forte; mas destendendoo olhar, ouvindo ainda e sempre as ultimassyllabas dos que nos ensinaram, sentindo asimpressões de affecto de nosso tirocinio es-«olar, experimentamos a admiração que nosimpulsiona tudo quanto é sublime, tudoquanto é extraordinário e nobre.Não é somente o culto exclusivista da in-telligencia o* que constitue o aperfeiçoamentodas sociedades; é, também, a educação emseu conjuneto que comprehende a universa-Jjdade, que se accentua nas relações de or-dem moral.

Essa universalidade, no dizer de certo es-cnptor, e o termo para o qual convergem as«Ciências, è a pesquiza da. leis do principiode unidade que se manifesta na vida do Uni-
Le£°' T ou d?n,namismo s°cial, represen-tado pela Physica; nessa força que liga osátimos, nessa affinidade que resume osequivalentes no teireno da Chimica; nessa
íüíií? r ?" uritaria especificada pela bio-logia finalmente nessa lei da sociedade que
fPffas vocações e que conslitue o ideal
So/z" maravi'hosa sciencia de Pes

Pois bem ! representa essa unidade de for-
2a';qi,eJtPndem para ° engrandecimento dasociedade ao crysol da Escola-transforma-da em sagrado tabernaculo em que os gran-des propugnadores da civilisação professamo evangelho dessa Arca Santa-que ê a edu-cação popular,

(Continua)
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A festa cia Associação Christa dc Moços
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Um aspecto da assistência, á festa realizada ante-hontem na A. C. M.

¦¦ toam -ii. aea assa: aa -T-g. ' ri/Atmjg

«LaVilieiieVeroisn»
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SAfATO DE_SETIM MACAU
SALTO LUIY XV CUBANO

Preço 23$, pelo Correio mais 2!
Esta casa tem sempre novidades

69, Rui do Outidor,
— RIO «-

ij——"-*—"—- — — — — |- - "i ~i*"tr 1—L » — i~r j~_. ~~ ¦" ~~ ~ r n~ ¦— i — i~mr~ \j . ¦ _vx<v j^rir.

«Attesto que o GARGEOL, gargarejo ai-
calirio ahtiseptiéò, é tini ínagnilied prépa-rado, com indicação especial nas anginas
agudas o chronicas, nas pharyngiíes gra-nulosas, aphíasi etc, e em inhalações nas
lary.hg.ites e laryngo-tracheites.
Rio, Maio de 1916.--PR. Dr. Miguel Couto.»

«Tenho empregado o GÂRGEOL, repu"
tando-o um exccllente preparado, de útil
applicação nas moléstias da bocca e da
garganta, o que tenho verificado varias
vezes.-Rio, 4 de Julho de 1916—Dr. Rena-
to Pacheco.»

4BTMI ii mm
|Q88, Rua Theophilo Ottoni, 8f

RtO DE JANEIRO
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SAUDADE
Extranha symphonia, que, em meu peito,
Desperta os estos de remota vida í
Calor bemdito, a que a Alma dolorida
Recorre ás vezes, cheia de respeito...

Luar alvinitente, que illumina
A noite negra de meu coração ;
Suave oloi, essência peregrina,
Mel sublimado da Consolação !

A's vezes, no teu peito perfumado,
Segregas a harmonia persistente
De um canto de criança, qut, innoce: te,
Trazem as auras de uni feliz pas?ad >.

Outras, possues o gume de uma setta,
Do estilkte incisivo da Incerteza,
Que dilacera o coração do Poeta',
Como as cimitarradas da Tristeza.

E's, ora, o abutre carniceiro, irado,
Que me devora o fígado e tortura— Qual Prometheu rebelde, acorrentado
No Caucaso da minha desventura.

Ora és a brisa, a sussurrar, perenne
Anediando a coma ao trigo louro;
Ora és, do bardo, a linda Hippocrene,
A desmanchar-se, em catadupas de ouro !

Quero-te — branda, qual phalena espalma
Amo-te — acerba, qual atroz revez,
Delicia ou dôr, magua ou prazer, o que és,Oh ! verdadeira Sphinge de minh^lma ?...

Antônio d^breu.
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Senl.oriti Amélia/de tir^i 4uc a 'SS do còrrohte iWtejáx-,niais um nsonho anniversario

Ao joven Almir Domingues
Quando,ao cahir das melancólicas tarde*,lembro-me de ti, saudosa, nesta ausênciadura e acerba que nos separa, julgo ver-teainda ao meu lado como outrora felizes echeio de crenças !
Se uma alegria vaga e meteorica me refaze me ajuda a supportar a tua falta, umatristeza me innunda o coração, vendo-me són'uma incredualidade atroz e chego atémesmo a implorar o balsamo da morte parao meu consolo final!
Mas, se um dia voltares, jà tarde, me pa-rece que o coração que te ama tanto alque-brado e desfeito pelos martyrios de tua au-sencia encontraràs desfallecido e para sem-

pre desfallecido !
í} talvez que de teus olhos resvalem ai-

gumas lagrimas no corpo frio e inerte da-
quella que te ama ainda !

Botafogo, 27—7—916.
Zenàide.

A um amiguinho

graciosa scnhoiita Aurora Julieta Verelanega

Com as acções dignas que caracterisamos teus actos, aluados a uma alma nobrecomo a tua, feliz será aquella que escolhe-res para tua eterna companheira, pois, aoteu lado gosará uma vida inteiramente felize tranquilla, porque sabes também captivaruma almae nella deixar gravada a impres-são nítida do teu formoso rosto, transbor-dando um meigo sorriso encantador.
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Senhorita Palmara de Ana «^o i-j^ueira, filha do secundo
tenente da \nriada Luiz d > Andrade Figueira, fallecido

-*?•

Foi de noite. . . eu sahira [.ara amar o
Luar. . . O Luar é o pranto da Lua. . . e eu
acho que a Lua é a minha melhor amiga...

Talvez que não.. . .
Mas, ah ! como eu fiquei melancólico

quando, na volta, o Luar, havia desappa-
recido ! .. .

Maldicta a Dór que me faz amar o Luar !..

Tens para mim a belleza de Salomé : é*
linda, divinamente linda como

ca princeza que quiz n'um prato»
*vêr a. cabeça de São João. . . %

Por isso, eu evoco a tua imagem de Som-
bra, quando a Melancolia se quer apossar
de minbralma. . .

Sim ! porque ha muito a minlra lma te
pertence. . . ha muito ! . . .

Ehn creançr, sempre que eu ouvia faliar
da Saudade, dizia :

-Dona Saudade, Dona Saudade ! »
? Porque não vens me visitar ? »

. . . e hoje, que tenho a Saudade por Anjo
da Guarda, acho uni ineditismo cruel em re-
petir :

«Dona Saudade ! Dona Saudade ! »
-Porque não vens me visitar ! »

•
, Velhas cartas d'amor !. . . Pedaços d'alma

ao vento... luares desfeitos... um idyllio
sentimental e suave sob a caricia da me-
rencoria Lua... uma angustia final derru-
bando as ultimas illusões do artista !...

•

Quando eu te vi pela vez primeira, esguia
e sentimental, lembrei-me d'aquella tysica

d^Àútoum Nobre,~e amei-te ardentemente.;,
arrebatadoramente. . .

• ¦

A minha infância ?. . . Mss o que queres
que eu diga da minha infância ?. . .

O meu fanatismo pelo Luar... as ruas
pequeninas de minha aldeia pobre. . . o ce-
miterio que ficava perto e onde foi enter-
rado um irmãosinho meu por quem chorei
as primeiras lagrimas de dor... a minha
casa toda branquinha, poética e sentimen-
tal... os braços de minha, mãe embalando-
me... sua voz dolorida entoando cantigas
para fazerem dormir, sonhar . . a visinha
bonitinha,— uma Santa miniaturada—que
adorava os crepúsculos e as violetas e a
quem eu amava em silencio, commovedora-
mente. . . as minhas pequeninas magnas. . .
e as minhas primeiras desillusões. . . etc. . .
etc.

Mas isso é tão banal !... e para que
lembrar velhas venturas, si eu começo a
chorar ?... ¦

Lra á Noite. . . EJü., noctambulo do Azul
recordava aquella que ficou «lá na minha
província. . . *>

De súbito, cillucinada mente, uma voz
cantou aquelie Nocturno qne começa as-
sim :

< Sobre o velho canal boia inquieto um
[pomar.

A água reliecte, calma, entre arvore»,
[ao luar,

A torre de granito, o quadrar te de
[bronze

e os doirados gpjpliins v< teu parque
[Luiz XI. . . ^

e minl^alma, baixinho, entoou também o
Miserére da Saudade ! . . .

Nictherov —1916.
Salomão Cruz
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J). Andréa Borges da Costa, Directova do instituiu
Profissional Feminino
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Aís seiihoritas Carmen e Gorina Neves, ülhas du
pharmaceutico Carlos Neves. Villa Rica—Minas

Lembranças
de além mar

E' domingo. O sol acaba de esconder-se
por detraz da serra dos Basteiros.

A noite começa a vir, trazendo por guardaavançada a ar agem fresca e suave do mez
de Agosto.

O sino da egreja começa a tocar as Triu-
dades, convidando os provincianos a offere-
cerem uma prece ao Senhor.

Pela estrada que passa pela freguesia,
nota-se um movimento fora do costume;
ora passam alegres ranchos de rapazes e
raparigas a cantarem ao sóm da guitarra,do bandolim ou do violão, ora carros orna-
mentados cheios de famílias.

Os rapazes mettidos nos seus fatos do-
mingueiros, com um cacete na mão, lá vão
alegres e a cantarem ao lado das cachopas
de faces vermelhinhas como as romãs, de
olhos vivos como as mais vivas estrellas e
de lenços de seda á cabeça.

Para onde irão esses tão alegres ranchos ?Vão para a festa da Nossa Senhora dosMilagres.
Eu, embora brazileiro, já me impaciento

com a demora do meu rancho ou melhor,do rancho da freguezia que habito.
Afinal, eil-o que surge alegre e cheio devida, eomo os que acabaram de passar Nafrente vêm os tocadores de violões, bando-hns, guitarras, flauta* e muitos outros ins-

truinentos; a seguir Os rapazes e as beiiaà
cachopas; por fim os velhos e velhas, aquel-
les que não se rnettem nas folias devido á
idade que têm, mas que gostam de apre-
ciai-as.

Metto-me no rancho á procura d'uma ca-
chopa que ainda não.tenha rapaz. Não en-
contro nenhuma, todos já os têm. Desani-
mado resolvo arvorar-me em chefe e collo-
co-me á frente do rancho. Todos applau-
dem a minha resolução.
tfEnthusiasmadò., mando os tocadores toca-

rem o fado e ponho-me a cantar :
Cachopas ides ouvir
Meu fado com alegria,
Hoje hei-de fazer sorrir ( .
A mais sizuda Maria. (
Cachopas, vamos ao fado,
Já que o fado é coisa bôa,
Pois quando elle é bem cantado (1 .
Até passa o tempo atoa. (
Ao acabar de cantar estas duas quadras,

as cachopas e os rapazes pozeram-se a can-
tar ao desafio, até que chegámos ao lugar
da festa.

Depois de jantarmos ou melhor, de petis-
cármos alguma coisa e de irmos ver a san-
ta, começámos a dançar e a cantar o fado.

«Vamos lá, chefe, ponha-se a mandar a
dança» — isto é, a dirigir.

Como não tivesse cachopa, como já disse,
passei para o meio da roda e puz-me a man-
dar a dança, emquanto os rapazes e as ra-
parigas cantavam o fado ao desafio e os
tocadores o tocavam :

«Agora... acertam passo... tremidi-
nho. . . muito bem . . . meia volta á direita...
assim é que é... muito bem... dentro e
fora... devagar... volta e rneia á esquer-
da... troquem par... tudo certo»... etc,
etc, e assim continuou a dança, até que
um rapaz e uma bella cachopa pozeram-se a
cantar fm minha honra — como elles dis-
serani, a minha seguinte canção :

ELLA
Nos teus lábios, meu amado,
Sinto um gosto assucarado
Que me adoça o coração;
Quando os sinto junto aos meus,
Bem unido», ó* meu Deus,
Até penso uma illusão.

ELLE
Mas nao é doce chiméra
E a verdade quem me dera
Podel-a agora mostrar;
•Não custa nada, ó querida,Se teu coração duvida,
Deixa outro beijo te dar !

ELLA
Estás com muito desejo
De me dares outro beijo
Com tanto amor e prazer,Mas escuta o que te digo :
Serás sempre meu amigo,
Mas isto não pode ser !

ELLE
Tua recusa é fingida,
Pois os teus lábios, querida,Nunca me dizem que nâo !...
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Grupo tirado em Platina, no Hotel de D. Rosa Figueiredo, vendo-se nelle as seguintes
pessoas: 1 e 2, Cândido Barboza e exm.a esposa ; 3, 4, 5 e 6, Coronel Apparicio

Gomes Fernandes e exm.a esposa e filtíos, residentes em Campos Novos ; 7, José Ber-
nardo, residente em Assis; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, D. Rosa de Figueiredo

e exm.a família, residentes em Platina de Campos Novos.

Tu queres ver-te rogada
Para depois, minha amada,
Ouvires meu coração !

ELLA
E}stás louco, ó meu amado,
Ou nâo vês ao nosso lado
Essa gente a nos olhar ? !
í} por isso, amor querido,
Eu regeito o teu pedido :
Por não ser próprio o lugar.

ELLE
Mas esquece, ó linda Venus,
Essa gente um pouco ao menos,
Para não teres temor...
Pois tu bem sabes, querida,
Que teus lábios me dão vida
E prazer o teu amor !. . .

ELLA
Bem. .. mas ouve neste instante,
Tua amada tão constante,
Que te dá tanto prazer :
Podes me beijar, querido,
N'outro lugar escondido,
Mas aqui não pode ser !

ELLE

Se é por causa d^ssa gente,
Que a tua alma não consente
Um beijinho aqui te dar :
Vamos embora, querida,
Depressa numa corrida,
Deixemos este lugar !...

E assim continuou a dança até altas ho-
ras da madrugada, quando resolvemos des-
cançar um pouco, para voltar-mos para
casa. Ah ! tempos, tempos, que não voltam
mais • • • •

«Lapin».
(Das «Memórias»).

O prianeiro
Eil-o, sorrindo,
E* um pequenino encanto
Feito gente...
E, indiíferente,
Alheio aos votos que o sagraram lindo,
Abre os olhos ingênuos num espanto.
Seus pães têm nesse rosto a luz da vida,
Que lhes transforma a terra em paraizo.
Tornando verdadeira a imagem conhecida.
Da ventm*a brilhando num sorriso,..

MlNDO,
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Senhorita Anemia de Araújo, que acaba de concluir com
brilhantismo o curso da Escola Normal do Gear si

Ingratidão
AO OCTAVIO

Não sejas ingrato... sei que me despre-
zas por te amar, e te ser constante!...
amas a outra ? . . . mas nâo calculas o amor
que te consagro. f

Pensas que vivo contente ? .. . Não ! pelocontrario, os meus contentamentos, todos
são fora do coração. .'. pois o meu coração
esta coberto de crepe, d'uma grande ingra-
tidão; mas. sendo desprezada ainda não
perdi a esperrnça de algum dia ser feliz a
teu lado. -í '.-

Amo sem ser amada ! . . . e morrerei porti, soltando no ultimo suspiro de minha
vida, o teu nome! sim... o teu nome:
Octavio. que tanto me desprezas ! ...

E levarei para a tumba fria. amortalhado,
este amor puro que do intimo d'álma fiel-
mente te consagro. <!

Adeus.
Ne, Íris.

aspiração
Azul, desse azul claro com reflexos de

nickel, o mar estende se Infinitamente, tão
tranquillo que parece uma immensa placa de
crystal sem relevo algum. Nem u*i barco
quebra essa immobilidade apparente e só,
muito ao longe, qualquer cousa branca, uma
vela ou uma ave se balança na linha côr de
cinza do horizonte.

O pensamento desusa sobre essa água so-
cegada e se afasta para longe, para um paiz
üistante, lá onde se vive, onde se ama e onde
os sonhos tecem com seus fios dourados, a
tela das ulusões. Partir! Vogar sobre esse
mar sereno que me conduziria além, subtra-
hindo-me a todos os dissabores presentes.

A vida é bella luminosa. Em qualquer can-
tinho se poderia viver, escolhendo as affei-
ções e a feli idace e lá iria pousar como uma
ave mansa. Os máos, os inv josos seriam
bem depressa esquecidos nas trevas das suas
existências inúteis e a vida recomeçaria pura
e calma como uma pétala de f ôr a se em-
balar na onda transparente de um lapo.

Tudo teria uma significação melhor. No
coração despertariam novamente os senti-
mentos bons e a alma renasceria ao calor de
um affecto exclusivo e são. Não mais voltar!
Seguir para o Bem, vogando sempre a ver
brilhar estrellas que desabrochassem na
água, palpitantes lyrios de luz, sentindo no
ar o perfume dos lvrios que enviassem á noi-
te, luminosos reflexos de estrellas, achar,
emfim, esse lugar hemdito e tranquillo, onde
sob um céo azul, eternamente florecessem as
<affeições sinceras.

Lakmé.
Julho-916.
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Greaçoes Drecoll para "jeune filie"
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0 cillr da tarde na Praia de Icaraty
A TI, METGO SONHO.

O dia lentamente agonisava... E a praia
de Icarahy, tão amada pelos poetas, parecia
tornar-se mais bella !

O magestoso Apollo recolhia-se no occi-
dente, lançando aos seus derradeiros raios ás
montanhas cujos cumes ficavam como que
dourados...

Os pássaros, cortando o espaço, reco-
lhiam-se aos ninhos, onde anciosos esperavam
encontrar a eterna solidão campestre!

As flores, do bello jardim de Icarahy,
resplandeciam sob a meiga luz vespertina!

Longe, lá muito distante, a ju ity, chama a
companheira...

As ondas, beijando a alva areia da praia,
offcrecia-nos um admirável aspecto !

Lá, na quebrada da montanha, onde está
erguida a linda ermida, ornamentada de jun-
quilhos, pausadamente toca o Angelus !

Mystica hora ! Tudo nos convida a orar !
A pensar em Deus!

Ah 1 neste momento tão sublime, penso em
ti e na nossa affeição !

E, nJuma doce tristeza, á tarde succede a
noite, que geralmente recorda-nos de ditosos
tempos, que jamais poderão voltar 1

Oh ! linda praia, ha muito que não tenho
a ventura de ver-te, mas, nunca olvidarei, as
doces horas que aqui passei!

Lúcia.

"Esquecimento

e Ingratidão"
A QUEM SABE

Minh'aluía está de luto
U chora sem cessar,
Nâo acha um peito amigo
Aonde se abrigar.

O mundo 6 todo falso,
E' cheio de illusões;
São falsas as mulheres,
São falsas as paixões.

A ti, eu dei sorrindo
Meu pobre coração,
Em troca tu me deste
O horror da ingratidão.

Agora tu esqueces
A quem te ama tanto !
E em troca deste amor
Me deste amargo pranto.

Ha de chegar o dia
Do arrependimento
E então dirás chorando
Cheio de sentimento :

>

Morreu I .levou comsigo
A dor da ingratidão ;
Deixando-me tristonho
O pobre coração ! ! !

RaMEDU),

As senhoritas Marina c Annila Gonçalves, tinas de
nossas LuhclliftTntes leitoras

«Meditando»
A' Campolin Reychmann.

Eu amo a garça que a scismar medita
No campo ou bordas da gentil lagoa,
Amo o gemido da pombinha afflicta
Chorando uni filho que do ninho voa !

Amo a tristeza que se aninha n'alma,
A dor acerba que ninguém conhece ;
Amo o silencio de uma tarde calma
Que a natureza contemplar parece !

Adoro o arrulo dolorido e ameno
Da rola orphã que a gemer suspira,
Amo da fonte o deslisar sereno
Das agitas mensas onde o sói se mira !

Adoro o triste murmurar cançado
Do velho bronze, quando a tarde morre,
Da briza meiga que embalsama o prado
E pelas franjas do arvoredo corre !

Amo o barulho, quando o mar se agita,
Da vaga inquieta chicoteando a terra,
E do barqueir* a rude vóz que imita
A dor do nauta que saudade encerra !

Amo a cantiga de uma Mae que embala
O pequenino que no berço chora,
O doce aroma que o vergel exhala
Da primavera no romper da aurora !

Gosto das vozes do sabiá mimoso
Que junto á casa vem gorgear de tarde,
E o grito agudo do gavião raivoso
Quando seu ninho todo em flamraas arde ...

Adoro a vida das selvagens flores
Que desabrocham no gentil rochedo,
Si falta ainda vos fallar de amores,
-- Perdão, pois d'isso prometti segred-

Botafogo — Julho — 1916.

GUMEBCINDÓ EeYCHM.NN.

(Para os («Primeiros versos» ).
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Só, contemplando o mar.,

Dedicado ao meu amigo José Alves Netto

ET meia-noite já. O vasto mar soluça
Um gemido eternal de uma saudade lamrueBrilha do triste luar a luz que se debruça'"Por sobre a pallidez da minha fronte exan-

[gue.
Quanta recordação a memória me airuçaAo contemplar o céo,a'lua,o mar e o maucrue»Do coração do oceano a tristeza se cmbucaE vem chorar çdnlinig o; as lagriitotó de san-

[gue,
W que eu, tristonílo e a sós, neste.silencio

[tríJcfico,Penso apenas em ti- «'aquella doce crençaQue um dia vi nascer no teu sorrizo mágico!
Màs.ai! quanto pezar! quanta cruel vingança'Eu que te adoro assim s6 tenho em recom-
As angustias fataes de uma. eter^espe^

[rança !...
• Sampaio Júnior

ANGELINA

.¦-.:

1#má

Alegre ella vivia a vida de loucura,bem conhecer na terra o menor dissabor •bonhando caminhava a procurar amor 
'

Neste mundo de dor e vai de desventura
Caminhava pensando em cousas sem ae-

I 
ií vivia sonhando um mundo ae eifendorOnde a 

y.da lhe fosse um sonho de primo,"'Um sonh0 eterni3ad0 e che.o d . TPj™
NÍim muHViVer 

a'"m lnund° de S^ndezas,
N'um Z 

° 
^e1em1°f3e8,soberbo debellezas¦N um BJdem só de luz repleto de paixões !...Assau ella vivia em plena primavera

TZ. 
en^anadoi-a, em mundo de chimeraA tu sempre cantando as suas illusõe»

Theodosio dr Oliveira
Amor fraternal
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A' MINHA IRMÃ, ELZIRA

QueeanNLt0d°S 
° maÍS P«ro e «Wto

Sdfte se«s g»lWes abraça ;

Que ÍToad-° 
fel 

? 
ama^«rada taça

«t. .ent.r tao nobre e sacrosanto ;
IvaiçaídVní1; bl'aÇ°S fogem temerosos,
Na Wiha ^i 

"' 
TrÍS0" ca»ahoso»,«lha insana das paixões banaes ;

»««mTSrí,qUe C'° "" »°ffrer ^erno
Si«eeflS. ' maS ° amor Maternofloresce »«n murchar ja «ai. !

,,«Kn»««^J»«Wí»w-aMB.
1 n^«*»KBtó«wl«.iMai-,^^''^****<

POETA

pfMdSS^ ^aucelio Marqu-

, um grande mar que on-

§S £ggj &&¦ aslro ^ cir-la
Já que &: :'1^ W o. leões,¦• e Poeta e o teu coração ar-
mm^nticodean.ôr.cheiode-senJiSs...
-t oi que razão poeta ^< tá^ tó- .E ssah** hi. tao fell"o açoite,"^.?pncinai e rir como um as.>ia«chora, vendo o céo, vendo surgh-^fe

ptlfsUaSltei,Sanieate «teclada
-- tíuem o n 

SF' "le re'sÉ°«4er poeta :U«em foi que te. o mundo e qnenj Uüs
[fèíj o nada !?...

I9ir,. Camargo de Castro

I
À

«SINCERO AMOR»

Í4A' Minha noiva"
Virgem santa, juvenil creançaAmor tao santo consagrei no p.itoEntregue a ti vive minh'alma inteirayue a noite vela. em volta, do teu leito.
Meu pensamento que voando viveEntregue a elle está a tua imas-emB cada mstante que por ti PS 

"
Reflecte em flor a divinal páisagtm. .
Agora espero do destino «„ dia 

" '
Unidos vermos para toda vidaCantar delicias do feliz pagado..-Oh. minha noiva... Minha meiga Aida.

0 POETA
Manoel Ribeiro da Silva

m o maior dos homens- em nobreza,Km cujos actos o bem se revela,
Que tem a luz da intelligencia acce.aNo joven cérebro, onde o gênio grék.
Como elle sabe amar com gentileza,E pelo coração como elle vela IO seu canto de amor,-uma belleza '-Chega a arrebatar a alma da donzella.
Fitando o amor e os astros, solitário
Joge-lhe, 

a alma tal colibri mimoso 
'

E va, beijar da Phantazia o sacrario.
Chora e sorri n'um lyrismo harmoniosoAma a natnra este meigo 8ectario 'De Apollo, de talento imaginoso.

LlVlA ÁVQVBTA~~^i^
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Meio dia! Phebo flammipotente esguei-
rando-se pelas frestas de. um artístico pala-
cete, ia distanciar n'ttma alcova rosca e per-
fumada, onde floresciam angélicas em ra-
milhetes e sorrisos em formosos rostos ju-
venis.

D'eutre elles destacava-se o de Eiaa, chi-
bante donzella que chilreando como um
pássaro captivo exclamrva n'um contenta-
mento indizivel. Oh ! um passeio ao Pa-
raiso ! ... — Querem saber ? Fui levada em
beijos ao torrão natal de Adão e Eva !. ..

E batendo as mãosinhas pedia attenção
2l» demais amiguinhas para começar a nar-
r ativa.

E proseguiu : — Estava eu descuidada
n'uma beatitude insophisinavel toda entre-
gue a projectos os mais interessantes...

O papáe saliira pretextando ir presidir a
uma conferência, e só muito tarde voltaria.

Lentamente a noite descia fagueira sem
perturbar a construcção doa castellos que
constituíam todo o meu enlevo de enamo-
rada. Fatigada de voltear as alamedas do
nosso jardim, sempre sob o eclipse do olhar
investigador da obesa e impertinente a ia,
atirei-me exhausta sobre um banco de ma-
cia selva. Era o meu truc 1

A mulherzinha enormemente gorda, farta
de perseguir-me sem resultado satisfatório
às suas rabugices, não se dispoz a imitar-
me, e franzindo o sobrecenho mudou de
rumo. Respirei ! Imaginem que pesadello !..

— Eu e Jorge haviamos combinado uma
furtiva entrevista para tratarmos de assum-
pto lute ir a, mente nosso, ., n i<i + /-v1 cx-rn f r*»1 1-vi n _.

t, et j.-H.tVJi.^.i v». » ^»* __.__.__.»*.

trona ia, derribanáo o convênio tão hábil-
mente preparado. Mas, para os namorados
ha sempre uma surpresa... e a minha n'a-
quelle momento foi a desistência da ve-
lhóta !

Jorge tardava ! Eu cançada do trajecto
percorrido insensivelmente adormeci sobre
o verdejante tapete de quando em vez a
luzir como que recamado de lantejoulas,
tal o effeito produzido pelos innúmeros py-
rilampos ! Dormi e sonhei ! Oh ! que so-
nho!! ...

Um mancebo approximando-se, como
um rouxinol segredava-me «El*a! Minha
doce amada ! Ergue-te ! ... Fujamos para
o Éden I ... Da-me o teu amor era prolon,
gados beijos — caminho do Paraíso ! . . .

Tímida olhei-o com respeito.
«Vamos, —retrucou-me —vamos para.

lá! ...
Estupefacta e. attrahida pela. força myste-

riosa do olhar dominante d'aquelle cava-
ihehro, nada exitei, caminhando absorta,
presa aos seus lábios» trêmulos até transpor
a maravilhosa região ! Que encanto ! Que
sitio deslumbrante, alcatifado de odorosas-
íiores sobre estonteante e loiro crysolito II!..

«Vês ? — Dizia-me o joven — Só o nectar
dos teus beijos conseguia elevar-nos ao Pa-
rtòço ! E ^quí estamos !

No Paraizo S ! I .. . tóalbuciet quasi errt
segredo. ..

Estava deveras emocionada com a ascen-
ção, e procurando certificar-me da verdade,
nHima invasão de olhares vi em um leve es-
boço a imagem querida de Jorge ! Estre-
meei fortemente commovida com o que aca-
bava de perceber. Tentei fugir mas inútil-
mente. Não conseguia movimentar-me !
Conservava ainda os lábios presos ao sai
nete dos beijos trocados, e esforçando-me
para obter sahida... acordei '.

Ao meu lado acariciando sobre o eólio a
minha cabeça humida, Jorge aguardava o
meu despertar, estampando no olhar avicto-
ria alcançada. Pasma perguntei-lhe porque
tardara. — Dormias quando cheguei. De
mansinho segredei-te «Elza ! Minha doce
amada ! Ergue-te ! Tranquillamente abafas-
te as minhas palavras com um prolongado
beijo nos meus lábios sedentes de amor !
Falavas no Paraiso ! Perplexo ante a tua
innocente expansão, deixei Morpheu agir
seminais querer detel-o... Fiquei a.ttur-
dido. O teu beijo conduziu minh;alma ao*
paramos do infinito, Paraiso da imagina-
ção !...

— El^a! O Acaso compadecido do meu
amor proporcionou-me o oásis da minha
vida fazendo-me receber o que eu nâo ou-
sara implorar, — o teu beijo ! Agora que
despertaste e vae alta a noite, volta ligei-
ra para o interior da tua casa, e perdoa re-
velar-te o sublime peccado que commettes-
te ! Vae que amanhã virei mais cedo!...

Sem comprenender o phenomeno que
cooperou para eu levar k effeito a phantasia
do meu sonho, cheguei a casa, onde o papae
ainda não havia regressado e a velha aia
cochilava comprimentando o Silencio e ..

Livrando-me dos sapatos, subtilmente pas
sei, refugíando-me na branca musselina do
meu leito !

Elza findara a relação.
Uma campainha soava annunciando u

almoço.
Como um alegre bando de meigas' juritys

abandonaram a alcova rosea e perfumada
nHim arrulho delicioso ! . , .

Santinha (,h. f, Birfj. )

Torneios charadisticos
Decifrações do desempate do 5° torneiQ :

Leontina— lena, Lavranca— Ia ca.

Foram vencedoras do 5° toéneio : MENINA
de Chocolate, Chloris e Colibri, respe
¦ctivamente em 1* e 2- logares e melhor pro-
blema.

6o torneio ; Menina de Chocolate, Ana*
Glavary e At Três Graças, respectivamente
em 1* e 2* logares e melhor problema.

Os premíos*serão entregues brevemente,

A

r"n
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Branca Rosa (S. Christovão.—Vejo queé necessário primeiramente tornar-se pm-dente para destruir a inveja e a málédi-cencia 1 Vejo cazamenio ate fins de 1919Regular partido.
Tida Oliveira (Realengo).-- Não vejoiáêsi% firmes de cazamento da parte dô ummilitar! Não deve declarar-se satisfeita

antes de attingir o ideal desejado, poderácom reflexão transformar o presente numbrilhante futuro.
Ey preciso discreeção com as íaisag amigas
Lima (Meyer).— Não zombeis nunca deum estrangeiro que falle mal a lingua por-tugueza será o mesmo que rir-se um cegodo outro fe
Magnolia Branca (Andarahy).~~- Veio

que é inclinada a levar ao extremo tudo
quanto faz. Deve procurar cuidar muito dasaúde.

Deve evitar agitação de nervos eaguardar com pensar de idade madura oque lhe ha de vir.
1 nunca se arrependerá.
Mabietta_M. P. (Rio Comprido).- Vejo

W l!í* "ao se condoe d'essa alma dolo-rida! Elle" que era tão somente o únicobem, que a vida Jhe prendia!Terá um bonito futuro se combater as«ass tendências oara discussões & i«™««-tos. Bôa estrella. -™
Viuva Brazileira (Cidade Nova).— Veioque deve procurar ser alegre e corajosa

inrAih°,1Segíir ° «ue deseJa: afastar-seaos olhares de um homem de farda.
eldadê* 

estreila Pede"lhe paciência e tena-

_h?£? %& reTde d0 Passado e espere me-mores dias. Bons e próximos.Lüzette (Meyer).- Vejo que deve to-
ter L™sres.olu«ao de nunca se 'anien-
vemiceT " tornar*se insuportável na

mlull 0a,caií6ar a g^açã desejada, só oommunas supplicas a Deus.
doB.MB mai tern Sid0 os Iame»tos exagera-

qutK_fn?AMARGO (S- Christovão). -Não
ffiníSS." nac«ara alheia... Pois eu
SSiS? Nn3ec!fsario ° «ne díz ser des"
mundo n,LM° d,ev*ter arrependimentos,
tarare0XpPerScLalgUm Wr0' deVe *pr°™-

mezes E>~*53T0T Ve3'° um iut0 de tr«z
«daeção dw ««h*I?r muit0 cuidad0 na
tornem fliS?*^ as cartas Para <3ue não se
equivoe - ' - a° ponto de W**r algum

«J&.SSíi gg 
«^«U» e evite

foífmfaIA ,Adelai?1e Silv* (Victoria).- Afortuna nunca lhe encarou com bom

PerseverS86 ' *' ^^ imP°«a a

imí.nÍ^a-d-dadíT-de idéa no seu «aso é de
™&ofta?0UÍ Nao t8m s^te oara jogos
Sio»tente fortlIna nos J°gos. Espere porelle" mesmo, só "elle" lhe fará felizMarietta A. S. (Centro).-- A bondade é
™«f« f_,.,-Virtud6 ,q*e vos tornará o entemms feliz e amado pela sociedade em que

ho?°r.lfada" Ihe guiani os Passos, mat éboa de mais e em certos 'momentos abondade prejudica. '"ornemos *

hnT^Un?a será infeli5!- Dôus a olha comboa proteção.
JPrudhome (Bello Horizonte).-SÓ pode-rei dar uma consulta de accordo com o seudesejo (sendo completa).

Para Z'olma ainda é muito cedo, ô pre-ciso mais dois annos p
Chiqdinha (Tijuca).- Deve aproveitaro tempo, vejo que a sua natureza I pro-pensa a incúria e ao luxo! Cazamento ala-as. tem que esperar muito. Deve tambémter confiança nos seus amigos.O silencio recommenda-ee... O luxo deveserá coroa ri» *>víct-a™;o *au, „-/.^__ _._, v^.wttvuwo ictiz o nunca apreocupação dos que começam a viver. ;¦Sinhazinha (Siqueira Menezes).-Veio

que deve somente nsar toilettes com nüan-ces azues ou grenat. Deve.fazer os seus em-preüendimentos mais importantes de Ju=nho a Setembro.
Nâo vejo cazamento antes de 1920.NSo deve ter superstições 1 E5 uma erea-tura que terá nas suas próprias mãos e amercê de seu pensamento, todo o seu fu-turo e por signal um futuro feliz e comriqueza.

frJS1/ <TiJuoa)--Vejo que empreheadegiandes viagens. Tem inclinação para areligião! Vejo que enriquecerá antes do»£s annos.
O seu desejo é pouco provável só se es-colher um oificial de Marinha.
Deve agir de modo muito differente doque age.
Vaciila, mas será fadada a bons momen-tos de franca "chance".

•Amkunha Peixoto (SanfAma»).-. Trazcomsigo uma tristeza invizivel, que faz atodos contrariedade*; se nào souber com-
vernVvelhS.1623 tornar-Be-ha inaupom-

Vejo um rapa* bom ih© fazendo a eortepresentemente,- mas só bom. Dinheiro nsuhuüj,
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.ada.—As minhas consultas toa gabi-
nele 5$000, por eseripto (horóscopo com-
pleto) 10$GQQ, as horas das eõnsultas, das
11 ás C? da tarde.

Systema da minha saudosa irmã «Mme.
Zizina».

Wanda (Fabrica).--- Sede boa. Perdoe
rrtais. A bondade transforma a creatura
num ser querido.

For outro Lado lembre-se que o sol n'um,a
casa desmereci a cor dos tapetes, mas dá
cor ás faces das pessoas que habitam á
casa. Deixe que una "'sol" iiíumina a sua
casa.

Ha nisso signaes de bons pronúncias para
o seu futuro.

Norzinha Martins (Fabrica das Chi-
tas).—Vejo que sua idéa não deve soffrer
variações" para chegar a ultima prova de
amor que pode dar ura candidato apaixo-
nado! Seja também bondosa in as tenha-o
mais como um homem digno e cavalheiro
do que como uma creatura apaixonada.

Marina (Rocha).— Morrer quando este
mundo é um paraiso ?

O tufão da descrença passou e lhe dei-
xou apenas uma recordação.

Deve amar somente candidatos nascidos
de Julho a Setembro. O seu noivo será um
homem de bem e bom chefe de familia*

Gostará de criações de animaes, e aca-
bará rico pela industria pastoril, (fazen-
deiro creador).

Nily (Petropolis). — Os maridos como
quer já não existem a educação moderna e
as grandes cidades modificaram-lhes. •

Vejo que deverá fazer os seus emprehen-
diméntos mais importantes em Janeiro ou
Agosto.

Afastar-se de um pretendente amante d©
jogo, O jogo ! o jogo que foi invenção d©
tolos e traí antes !

Mlle. Herminía (Ponta Grossa).—Vejo
que é de natureza inquieta e nunca sabe o
que quer !

E5 carinhosa e solicita com os infelizes.
Não vejo cazamento com medico, mas a

perseverança é tudo...
Fazer-se .amar não será o segredo de

toda a verdadeira grandeza ?
Um futuro ameno, (vejo nas cartas).
Cecília 8. M. (Centro). — Vejo que deve

appellar para Deus que tudo vê, e nada se
oecuita as suas vistas e sabedoria! Não
vejo signaes de cazamento.

íáó deve usar «toilettes» muito claras e
fitas azues.

Elvira Moura.-— Poderei dar indicações
certas aqui. Vejo que a pessoa procura
com afinco fugir d'ahi e de dar noticias a
quem quer que seja.

Deve partir o baralho.
Myriam (Friburgo).—Para que renove é

preciso erear attitudes novas, cleixamdo
entrever horizontes novos, novos sonhos...
As demonstrações exageradas fazem duvi-
dar da realidade!

PiERREiTifi Blakche (Botafogo). — A
felicidade não está nunca naquiüo que

desejamos, está na intelligencia de nos
acooinodaràos com ò que suecçdé; de-
verá acoeitar a situação corno s© fosse a
qne desejasse ! *ÉUe» não se condoe d^éssa
alma dolorida de seu viver tristonho e
amargurado ?

Qüiquita (S. Christovão).- Deve cuidar
a serio da sua saúde, porque si adoecer se
tornará desagradável ás pessoas que a cer-
cam.

Deverá usar "toilettes'' pretas e azul pai
lido. Jóia deverá usar saphira em ouro.

Fé Esperança e Caridade (Éstacio).—
A sná esperança amorteceu no escuro do
desanimo, a caridade esta ehora a infância
de carinhos 1

Vejo que gosta de querelar e tem a la-
grima fácil 1

Necessito do anno em que nasceu.
Flor do Prado (Retiro Saüdpgo).—Vejo

qne para Deu-í nada é impossível e lem-
bre-se que "Querer é poder" l

Procure o boliço da cidade e úlo se en-
tresme tanto a solidão.

Myosóti (Finda).™- Por algum tempo
terá de cumprir a sua missão.

Veio que deve ser paciente, deve obser-
var que a quinta feira é o melhor dia da
semana para os seus emprehendimentos !

Vejo que deve comprehender ser de
summa importância a Perseveraifça no seu
desejo.

Vejo melhores dias não tardarão appa-
recer.

Napolitana (Subúrbio).—Vejo que de-
verá pedir a Deus para commutar a penna
e litnivo pelos golpes traiçoeiro^ que desal*
madameníe nos atira a fatalidade.

Terá, para augmentar uma estranha
amargura a saudade, que é uma chaga
sem cura.

Aguarde melhores dias.
Lima—(Cidade Nova) — Cuidar da saúde

(não é favorável). Vejo gênios diametralmcn-
te oppostos ! Vejo para ter uma felicidade
relativa é necessário estudar o gênio 0'dle,
para haver harmonia no circulo doméstico.

Quer saber do seu futuro ?
.— Mm—mina

.'.Í.-4.04Í
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Responda-nos por este questionário
Pseudonymo
Anno em que nasceu 
Côr de seus cabellos

» » » olhos
Bairro em que mora
4fr que mais deseja na vlâsk t... .

Para uso exclusivo da Redacção:
A&signatura da consultante
Residência .. 
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A' quem me entende.
Para se declarar uni amor ê um sacrifício.

E ser despresado, ê t£o fácil !

A' JOSEPHINA.
Os teus carinhos são uma alegria parafueu coração.

J. RlGÒR,

Ao meu inesquecível pae.
A campa é o leito eterno iiluminado peloclarão da lua e aquecido pelo triste . prantoda saudade.

Alice M. Pereira.
*

A? boa amiga Oscarina Cardoso.
A saudade é um soffrimento mudo que sóse revela ao coração.

Alice M. Pereira.
*

*•

A' Saudade Roxa.
A saudade ê a dor que nos mata vagarò-samente; é urna echymose num coração quenão ha remédio que a possa swavisar; | ain-da uma magoa cruciante que espalha sobrenos lentamente o sopro téfrico da deBo-i^ção.

O amor quando é sincero é um amor oer-
petuo... l

Continua que vencerás !...
Assemelhas-me qual luz frouxa da felici-dade que me irradia a alma.
As maiores dores sào muám como o se-pulchro. e não se exprimem senão pelos aise suspiros...

mA Íngraíidã0 é a mai0r monstruosidade do

O. -Reis.
_* *•Ao Dr. Alberto Medeiros.

Juiz de Fora.
Amar só uma vez na vida, é quando te»^os a ventura de sermos correspondidos, onosso coração vive empreguinado de veh-wa, porém, quando elle é ferido oe?a getta«o esquecimento, vibrada pela mão de um

dl«i£ níl> no!8a vlda mtn° é um eterno«'ssabôr, vivendo noss-alma immersa na maisprotunoa oor eo coração sangrando sem-

BlSCUIT.

A mulher bonita agrada aos olhos. A mulher bondosa seduz o coração.
Ébmünbo.

*

A' Concha Martins.
Se estou prisioneiro por capricho das lei«

do cSoT' TB Pioneiro ainda estouaos caprichos do teu coração.
C.

*
* *

*

A- alguém.

lh*re Í°d°S °S Predicad«s que possue a mu-
SÔft.-qI"L ínfÍS !he e"ricl"ece a alma,Wo os «rinhos de seu bondoso coração

A' t\. que amo...

Jt& 1 íe.ymor'íneu co"ÇSo vivida dc
d£ÍS L ,C C°T H me,*a avpsita distanteoo seu brando ninho.

*
A' O.HNOMK.

A morte sempre, esquecer-me nunca !...
Erm.As-AL.

*
* *A' ella...

r_.ÍÍe_!,aB-th/\I, F'Ôr, da còr dos impacientesçiumes, infatigavel em seu girar como os ju-«mentos amorosos dos entes inconstantes,límpido âmbar extranho e attrahente. Em 
"o

vasto e pomposo canteiro floreo da Natu-reza as flores todas porfiam em imitaí-o nassuas formas originaes, em sua encantadorabe lezíie no seu explendor de grandeza ori-ental. Quando o pôr do sol se avizinha, nastaraes caüidas de verão, contemplo o amenoUyra-sol e comparo-o á minh'alma sonhado-ra que não se cansa de seguir a imagem damulher que venero com ardor e que distantede mim ge encontra...
Ant. Parijós.

*

f A^sim como as águas das grandes praiasoatem de (encontro a areia, o meu maguadocoração vae bater de encontro ao te» parapedir-te um doce abrigo:
Cravo Branco.

*

A' AlõinAí
O pranto e o riso d?alma de um eòràção

que soffre, é pérola de luz ardente quandoem face de criança e baga de crystal quan-do apaixonada róia em rosto de moça des-
presada. *"* 

'

Ed. Garcia,
* *

A} minha dileeta noiva.
O sol .Ilumina o vasto circulo universal,assim também a minha vida, procura nos re-cantos mais elevados do teu coração, florir odoce anhelo da existência.

0&wAi.no Almeida.
*

* *
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1&Saudad
Saudade, saudade triste
Corta os ares apressada.
E â dor que em meu pef
Comtigo leva agarrada,
Leva a magua que perdura
Na tninh-alma agoniada,
Leva esta ingente amargura,
Deixa-me em paz, socegsda,
Saudade, saudade triste
Corta o* are* apressada.

:,

q txhif.

LlLINHA.
*

* *

Longe de ti

A' minha noiva.
Longe, bem longe de ti querida flor, ven-

do*te unicamente pelo pensamento, e sentiiv
do erueís saudades de teu querido aroma,
quê perfuma os tristes dias de minha vida.
Eu desfaria neste momento de a*udadea
transformar-me em um beija-^ôr, e voar eor-
tandoo espaço, através desta? montanhas
infinitas que nos separam, para assim beqat
ai tuas coiloridas pétalas e ao mesmo tempo
aromatizar com o teu suavíssimo perfume o
meu coraçlo taudo3Q que por ti vive éter-
namente.

M. Chaves,
*

A' quem me entende.
A morte é as vezes o único allivio para os

<*oraç&e* amargurado» que, fartos de soffrer
neste mundo, procuram o descsneo eterno
no outro mundo—o de além túmulo.

ElviraO. Mendes.

Para A...
Feliz da creatura que concentra todo o seu

ntner em um unfeo ser.
M. D.

*+ *
A amizade nasce das grandes sympathias,

e mérre unindo dous corações que te esti-
mam mutuamente.

M. D.
?
*

Dedicado á senhorita
Oaíde R; Pacheco.

Mas horas plácidas das tardes amenas, sâo
as que mais penso em ti.

Moacyr.
-*

A' graciosa mlle. Maria M, T. -
Míi vezes feliz me sinto agora
Ante o teu amor bemdito e recio,
Recordações eu trago na memória
ímmensuraveis; da faustosa hora
Auspiciosa; que te dei affecto.

X.
* *

A} CoxoHa Martins.
Um coraçfio affecíado pelo germen da

desconfiança nunca pode comprehender um
am#r sincero; í como o morcego que foge

ti? ?y-. ..',:.vív
-: , I

'.'-'¦yy'}:.

I
AííM

da luz para voar *us trevas das Ultaaòea, até
cahir exausto no çampò do arrependimento.

R. Gôüto,
*

Ao Pelàgio M. de Magalhães.
Depressa me esqtteeeste, muito embora

sinta tua ingratidão", não importa. Guarda
ainda viva a promessa que fiz f Esquecera?
Nunca!

Pequerrücha,

A' DlNAH. ,
A esperança é uma força oceuha, que noj| |

dá coragem para combater no campo dol
amor um rival Importuno.

O acadêmico Á.
«

A' minha Mãe.
Oh! não ha amor tão sincero como o teu,

Mãe adorada !
Consolo das minhas tristezas, estrella que

me guia nesta terrível vida !
Por muito que te ame, nao te amarei aínda|

como devia. ^
Ah! é incomparavel o amor materno,

Lügia
* *

A} amiga Rita.
Querida, amo*te e muito, t me sinto triste]

por saber que duvidas d'uma tão sfticeraí
amixade.

Lúcia.
*

Ao Lino Freitas.
ingrato! que mal te fiz para fazeres nas!

cer em meu coração um amor puro e sincero
e depois desprezares-me, deixando-me sufi;
mersana mais profunda dôr.

O.
*

A1 Carminha.
Felicidade! eis ahi uma palavra que i|

tem moradia nos corações sinceramente com|
prehendidos.

J. M.

A' minha bòa Santinha.
Amar! porventura não experimentas I

doce ventura quando o teu áureo coraçSíj
balbucia esta palavra?

Esperança! eis a estrella que ha de en|
minhar meus passos atravez das noites itie|
tas da Vida !

João M. V. de Mello. §

ÉfSgmm

¦¦ 
. 
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Ao sempre querido M.
Assim como a estrella polar dos naveg|

tes, brilha á hora dos mares bonanço^os, 1
sim também desejo que a estrella tutelar, gg
gure nas horas de nossas felicidades, M
ilhiminar as nossas almas e guiar-nos protcC'
toramente para ã realização de nossos «r'
dentes desejos.

CHININHA;

¦\y.

v
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.:¦¦!
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k! inesquecível DinAíl
Não penses que estát no mar do esquece

mento. Somente a ti dediquei um amor mirodesprovido de interesse.
Foi uma das que escolhi para depositar

todos os meus segredos.
Lembro-me dos tempos passados que ia-

mais voltarão. Si as saudades que sinto crês-
cessem e dessem flores, lá no cé© m âniog
teriam lindos ramos dellas.

C. M.
*

___-.'*.¦'•

Para o joven Mario S.
O desprezo é a maior vingança para umatralçio. Tudo tem um fim.
O prazer nlo dura sempre t a felicidade

também acaba.
Mariâzinha,

Besposta ao Dr, Virgílio Domingues.
Mas não será apenas uma chiméra, umavã illusSo, architectada em teu espirito num

momento de infeliz devaneio ?
Mlle. Pérola.

«akros»
0 eixa que eu possa ura instante
A dorar o teu semblante,
G osando a vida com fé.,.
M ais valem gosos de um dia;
A mores, não fantazia,
R ísos sinceros... Não 4 ?,,.

Dürval Silva Lima,
*

A* quem me comprehende...
0 sentimento não se aprende nos livros,tnsína-o a dor. Elle nasce do coiação.

Orchidéa.
4A' alguém...

Nem só no obulo consiste
uma esmola o desengano.

caridade; é

Paixão.

Ao J. Silva.
Dizes em teu postai, que a falta de tâo pre-eioza qualidade no coração dos homens, "o

amor* seja motivada tão somente pela gran-de Inconstância que elles observam no co-ração da mulher, mas, não o creio.
Quantas e quantas vezes uma mulher amaao ponto de sacrificar-se e o seu amado, de-pois de ouvir as juras de um sincero amor,<sespreza-a indo em busca de outro coração,

que eom os falso* sorrisos oi âttrahet* **r*
junto dt »i. -

America Leal.
* *AJ quem partiu,A ausência não enfraquece o amor quand©nascido pela primeira vez em um coração

puro e sincero, porque tem para íortifièál-oa dor da saudade, t para lenítív© a espç.rança.
Julieta C.

* *A? Olympia.
Olvidar-te, Não!
Jamais me será possível consolar o triste
e ?.Ve teve ° meu grande amor por tf.Solitário soffrerei a dor que neste momtn*to ímpfedosameüte dilacera o meu coração ealimentar-me-ei da doce esperança dos óU*felizes d'outrora,

Alberto Pinho.
*

* *
A' quem me comprehende.

Assim como a grande concha oceulta noseu seio belüssimas pérolas, assim tambémoceulto no meu coração, o immorredouroaffecto que te dedico.
Nelson P. de Souza.

Hl lSL. jtfftftf^HMSflflBla,,! J '- J
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Curam anemia e"
pailidez das faces.

A$«*fces ç«ra«s C VKL0S CRUZ & C'
RaaSetedeSaternbro, 81.

Em"frente ao Oinema
Odeon.

Respostas

Loteria da Capital Federal

RaüL DE LiMA—De nossa parte houve,
de facto, um grande descuido em acceitar
como recentes instantâneos velhos, á% sua
parte, porém, e das pessoas que o insinua-
ram a noi escrerer, absoluta falta de «du-
cação.

Extnccias llarlisSabbado 5 de Agosto A's 3 horas da tarde
Os pedidos de bilhetes do intz-

rior devem ser acompanhados de
mais 500 réis para o porte do

SOO#Ofinâ Correio dirigidos aos Agentes Ge-VV^V¥ raci: Nazareth & o. — Rua do J* £*.***«* tAiAmmi
rei tfflmnn »« °uv,dor' 9*-™x* 817- Teleg. 10 IIHOTI MM?©* lejooo em VIGEBSIM08 «lusvel» e na casa F, Guimarães»

Rosário, 71, esquina do Becco da»
Canccllas—Caixa L273

sob a timWmH
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Acçeitàm-se
oncom metidas

do colletes
sob medida.

Vendas
â prestações e a

dinheiro

Attende-se a eba-
mados pelo

Telephone 3462
Norte

Rua Visconde de
Uauna, 14^

PRAÇA 11 DE JUNHO
Rio de Janeiro
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Ti irei
Pessoa que voltou f|<P Suisaa, onde ouroitj

V com a formula de no*a\fi
sábio suisso, de uma tuberculose doi|
grau, 00 m febre, suores, dôr no peite
tosse terrível, escarros até com sangui

(grande fraqueza, pallidez e magreza,,'havendo já verdadeiros milagres na m
jnioa do Rio, envia a receita a quem pe<ijj¦ enviando endereço e 200 réis em se/k

ao coronel Sylvestre Casanova,Boul@vài
28 de Setenvbro, 337, sobrado, Rio de Jv"neiro.

.¦ 
*

i,

VBM^aAlcu

alames, presuntos, carnes salgadas ms
tadelas e toda a esqecie de frios que com

tituem as delicias de uma boa meza, podei
ser encontrados, sempre a preços modko|
na CaW.lleim» á Rua da Assembléa, ilSJl
mmmmWLUB^tmãi^^ _

j Miguel Feitosa 2? ST/í dk*" í • 1
medico TODOS OS DIAS!

RUA URUGUAYAN/\ 35-Sobradl

9KtMÍ^S»fi^ liÊM?1*^*?}
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n ... % todos admiram
¥ QS&SI&. e rear e uevar

Quem possuir um casal de Pedras de Cevar possüe saude, fortuna,
bem-estar, calma, emfim, tudo que é desejável e difficil

de adquirir por outros meios.

(

GoiipoD para pedido de informações acerca
das verdadeiras e legitimas Pedras de Cevar

SR. ARISTÓTELES ITÁLIA
Junto lhe envio $300,(sellos, estampilhas etc,,

para que me sejam enviada? com a possível bre-
vida de, informações acerca das verdadeiras e lègi-
limas Pedras de Cevar.

Nome

Localidade

Estado
!

fefiá»HI*KBHEB

ARISTÓTELES ITÁLIA — Rua Senhor dos Passos. 98
sobrada—Itio de Janeiro Caixa Postal 604



specific Incecticida
Mac Dougall

Fabricado por MacDougaü Bros., Lld. Eslabelccidosem i845. Manchester
0 original de todos 05 específicos em fluido

Para Cachorro
SOLÚVEL em ÁGUA .--SEM VENENO
Poderoso c iiifallivel na cura da LEPR \. SMINA. CARIHPATOS lJIO-

LílOS. PARASITAS EM GERAL, P1CVDASDE
MOSCAS, MANQUEIKA, BICHEIRA c demais moléstias de carhorro.

Recommenda-se taraLem para LAVAGEM DE AVES e GALL1NHE1ROS

•'r_. ¦ - . .-.-; :.'""' : ¦¦•'^¦iã^fe^v.-? feii^í^^^^?_]£ll_l_Ll. fv_^íííl^--^_^""-^il^n-^_l_S ht^>^~^^^^-^_^

Altcnçao — As misturas venenosas taes como : Arsênico,
Jnguenlos morcuriacs, ele,, nào se elevem empregar debaixo cie qualquercircumslancia, pois que seu uso e summamente perigoso.

A' venda em toda parte
PEDIDOS EM GROSSO A :

ftolbérto Hochfort
RUA DO MERCADO, 4

CAIXA POSTAL 1911. — RIO DE JANEIRO
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BEXIGA. RINS. PRÓSTATA E
ÜRETHRA

A UROFORMINA cura a insufficiencia

renal, as cystites. pyaütes. nepnritss. pyelo-nephri-

tes, urethrites chronicas, catarrho da bexiga,

inflamação da próstata, tyoho abdominal. Dissolve

as arêas e os cálculos de ácido urico e uratos.

Preventivo da uremia e cia» infecçõea
intest.ii> a es

Encontra-se m tod« as to pbarniiiias e drogarias e no deposiío

FRANCISCO GIFFONI & C.ta

Rua 1.° de Março, 17 - Rio
Aa^nriJ Cosmos
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L í,' CàLVfl ÇüiJM PER
PERUE ÜS GáBELLOS QUEM QUER
TEM BAIBA FALHABA QUEM QUER
TEM CASPA QUEM QUER

PORQUEOPILOGENIO
Faz nascer novos cabellos, evita

a queda e estinyuc a caspa.
Bü.M l£ BARATO

Vende-se em todas as pharmacias e perfumarias e no deposito

FRANCISCO GIFFONI Al Gi«.
IÍUA !• DE MARÇO 17 - RIO
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grávidas c as que amamentnm de-
vem f.izer ;;?o do Vlx^i-IO I3IO- |GENICO que, como diz o seu ;

nome, é um vinho que dá vida. Só assim, ficarão jfortes e terão o leite augmentado e melhorado para

As Senhoras
robustecer também os filhos,

0 Vinho Biopico lé o melhor dos tônico?
conhecidos até o presente

portanto, o mais útil ao*
convalescentes a todas as pessoas fracas c às amas ds
leite. Vide a bulla. — Encontra-c, nas boas Pharmacias :
Drogarias e no Deposito Geral
Francisco G-iffoni éb Comp.

Rua Primeiro de Março N. 17
HIO DE JAJVT/HO "D»
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