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Cuidado. Muito cuidado quan
4*- „„b ann^ as refeições o-esto-

sentir que. após a» ^r *
~^ trtv tmu ido o dobro -oo :

Beu táhanbo normal, obrigandodne
«"" ^ rtA'Hflto p ate ni es mo?

a afrouxar o coliete e,^^,,^.,.

dormir por algum tempo. 1 -

E' uma prova flagrante da '
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Toda « sua vida está completa-
hfoVp '.'»fr«'flfl« e si nâo tiver muita
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este mal podo tornar-se ehromco
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Deve neste caso, o sem meuna..

fazer exclusivo uso do conhecido to-
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rotompéi a, ao mesmo tempo, todo o

organismo, dando-lhe «ma «oval
'phase de vida.

Receitado diariamente pelas maiO-l

res notabilidades médicas do pawj

tem sido applieado com real sucees-

so nos casos de COLICAS, INDIGES-

TÕEô., ENÜOU3 iíu MAtt - — ~

ba? grávidas, assim corno na des-|

traição do MÁU hálito.
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à sua fórmula baseou-se em priu-

cipios therapeuticos de gr and e^ ao

cão no estômago e nada lhe nwisto

Ha duas grandes vantagens com a

sua applicação :-,Curando positiva.
mente toda e qualquer enfermidade
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Resumo de ura artigo publicado no jornal « V Noticia» do
Bm> de Janeiro, peio conhecido clinico Dr. F. Cardin

H

Pela fragilidade de sua constitui-
ç8p, acham-se as senhoras frequen-
leniente sujeitas a distúrbios ner-
vosôs, que se manifestam de mo-
dos os mais diversos: desde os sim-
pleirfogachos até as mais amplas
raanisfestações hvstericas. São' as
mudanças de caracter e de moral,
eiu que a doente não se oecupa mais
dos seus affazeres, negligencia os
cuidados de sua toilette. Torna-se
triste quando não se torna de uma
alegria despropositada; inquicta-se
com tudo, discute e se axalta por
qualquer cousa.
freqüentemente é victima de alluci-
naçSo. sobre tudo à noite.

\s pertubações digestivas surgem
muitas vezes; traduzi ndo-se porFalta de appetite, náuseas e vômitos
além de salivação abundante, muito
desagradável para o doente,

Um aspecto muito curioso é o quese refere do enfraquecimento consi-
deravel da vontade, traduzindo-se
principalmente pelas distracçoes.
Hf Ia dn perda (te memória.

0 tratamento até ha pouco se-
guido consistia na baloeotherapia e
na suggestão. Hoje o tratamento me-
dicamentoso adquiriu uma grande'niportancia. porque ao envez de
auneiital-o com o fim de attenuar
symptpmas, procura-se corrigir o
estado orgânico que deu lugar a en-
termidade, e que quasi sempre é
apresentado por profundas pertu-cações nutritivas.

D ahi a necessidade de tonificar o
iloènte, empregando sobre tudo os
chamados tônicos nervinos' corno o

mico, sobre tudo quando associado
a bases como o cálcio c o ferro que
phosphoreto de zinco, ou o que é
muito preferível por ter uma acção
muito mais rápida, munto mais in-
tensa, fazendo uzo dos formiatos,
pela podei osa acção do ácido for-
ainda mais areforçarn.

A medicação formica tem ainda a
vantagem de já se encontrar prom-
pta no mercado sob á forma de um
licor muito fácil de tomar pelo..o
seu gosto agradável. W o conhecido
Isis-Vitalin, hoje largamente em-
pregado em todos os casos de ner-
vosismo nas senhoras, sempre com
os mais surprehendent.esresultados.

Se, se pensar ainda, que ao lado
da propiedatíe tônica, pela sua cons-
tituição, o isis-Vitalin possue
ainda a de evitar e curar a falta de
appetite que tantas vezes acom-
panha o nervosismo nas senhoras, e
que constitiie um dos grandes es-
colhos do seu tra lamento, compre-
hender-se-ha facilmente porque essa
medicação, em tão pouco tempo, pe-
netrou e dominou todo o capitulo da
íherapeutica das doenças nervosas.

Ao. lado do tratamento medica-

(

mentoso, con vem sempre fazer uma
mra balneotherapiea, consistindo

em banhos tepicos diários, prolon-
gado durante uns vinte minutos a
meia hora. ;

Essa pescripçáo deve ser obser-
vada durante uns dons mezes mais
ou menos, substituindo-sè no fim
de tal prazo o banho quente por
duchas frias.

. (-jí
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As ((Pastilhas Herber» são indispensa-
veis contra a pharyngite e a amygdalste

A Iodos os que são sujeitos á pharyngiíe, a todos os que
tem as amygclalas sensíveis'o uso cias Pastilhas Herber se im-

põe como preventivo.
Com uma caixa de PASTILHAS HERBER não se tosse mais.
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Acceitam-se
encommendas

de colletes
sob medida..

Vendas
a prestações e a

dinheiro

lhor entre os

seus congêneres
Attende-se a cha-

mados pelo
Telephone 3462

Norte
Rua Visconde de

Üauna, 145"
PRAÇA 11 DE JUNHO

Rio de Janeiro
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C ALAMES, presuntos, carne» salgadas mo
3tadelas e toda a esqecie de frios que con»
tituera as delicias de uma boa meza, P^
ser encontrados, sempre a preços moait •
na Casa Heiin, á Rua da Assembiéa, u^
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morto o bardo !... Silencio !...
dil o entre suspiros um passarinho
branco que passa correndo pelo
a?ul

E> morto o bardo ! O ignoto que
separa a vida da terra, da vida do céo, eMe
o poeta amiguinho das fores, o bardo do
Sentimento e da Belleza, iransrjol-o n'um
phaeton de ouro e nacar tirado por um
enxame alado de abelhas fie aras de orata...
Morreu durante a agonia glonosa de um
crepúsculo, como só morre um passarinho
ou como só morre um Deus. Na terra nor
onde passara cantando, na apostolisaçSo ideal
da Virtude, a sua vida fera um hvmtio de
piedade dos pequeninos e pelos soffredores.

E elle cantara e sorrira e soffrerá...
Na modulação evocadora dos sons ; no

paíoitar de sua alma He crystal, ylhratíl como
as cordas de um violino e t^rnfi como uma
caricia de mie; nas andas de uma grande,immorta! inspiração ; nos anceios de a«erer
gfaÍQrar os paramos e de ade|ar no infinita,
n uni inundo desconhecido povoado de Fór-
mas e aspirando o perfume olympico de flores
de ouro, elle erguera se acima dos outros
homens e divinísara-se.

Tivera a agonia sagrada de um Deus.
Morrera entre nuvens de suavíssimos per-rumes, vendo e revendo figuras branca* de
mvsticismò com olhos da estrella*? e cabelo*ue ouro aue sorriam e que cantavam pairandoHo espaço^ ora alteando se, ora descendoíi um agitar semi-visível de azas que afiavamcomo o sopro odnnoso.de nr'l leques,..E o sorrido qíie tinham nos lábios era osorriso de uma fada; e o hvmtio que canta*vam era um hymno de gloria. E vozesinnumanas, e^Iestiaes, amoraveis, doce corno0 fle8cantè de um anjo, perfumosas como e

hálito de uma flor do céo, acariciantes como
lábios de arminho, pairavam, adejando no
espaço, roç^orando-lhe 03 ouvidos no mur-
murio de divina canção; e adquirindo fôrmas,
cnronnficando.se, vinham bailar ante a retina
exhausta de visionarismo do bardo. E dois
anjos pequeninos de aras azues iam cerrando
vagarosamente, insenslvelmente, somnolenta-
mente as palpebras do po-ta...

Do Alto, desciam suMíiisações musicaes
divinamente doces, semelhantes a um canto
de coro entoado por monjas, n'uma cathedral
do céo. E o canto muito distante, vinha-se
apnrnximando a pouco e pouco dentro de
nevoas da cor do sol que baixavam...

Eram souorfdades de harpas e de alaudes,
vibraíi!ica<»5es de instrumentos celestes oue
^ermam e qi?e soluçavam íangrfdos por m3os
invisíveis de seraohins e oue, como no ade-
jamento de um beija-flor de prata, ficavam
pairando no ar impregnado de nuvens ema-
n^das de thurvbulos saeradAs. No impreciso
d^aquelle sonho sup^amente bel!ov foram a
pouco e pouco dehuchando-ee fónuas vajras,
indecisas, esnumadas n^uma irfaacão transna-
rente de via-lacfea entre sçíntillos e rutilos
de pedras cambiantes. E lenías as formasse
iam precisando... Como olhavam !... Como

N^um assomo de £eni > o b:irdo quiztauerer
uma derradeira ver a Ivra na esperança de
uma derradeira e immortai concepção. Mas a
sua ly-a já n?ío vibra, jà não tane;e...

... E como n'um baüado de harem, as
formas vão a vem, approxímam se e aífis-
tam-se, agitando por sobre as cabeças encan-
contadoras véos polychromos de ^aze, que
flucTuavam, que esvoaçavarn doidamente.
Uma forma a mais branca e a mais be'la
destaca se do grupo e approxíma-se âo
poeta... Na testa reluz um diadema de es-
treíla^i. Ch^ofa-se ao bardo e toca-o com as
pontas do loneo véo. EHa falia-lhe. A sua
voz é uma rmicfca divina. Da sua bocea
cahem pétalas soltas, cahem flores...

— Pof»ta, da me a tua alma ?
Do céo consíellado em plena luz divina

cahem, em aootheose, flores azues, flores
amarella^, flores vermelhas. ..

Ch sons vibram suavíssimos, enterneci-
dfssfmos... O bardo n?ío podefaílar: mas
accede, sorrindo. Então a vis3o estende as
mrfos e toma em seus braco§t depois no seu
collo a alma do poeta.., E ent$^ as formas,
sempre sonindo e sempre cantando vão se
affastando para o Azul,..

Sylvio Pereira»
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Manhã cinzenta e pesada d'inverno'..
De um carro, nessa manhã, lépida te

àpeias. Toda a tua fôrma de mulher, de tão
linda, de tão perfeita, põe claridades de sol
nas brumas tediosas do Dia; toda a tua
Fôrma perturba-me, céga-me, deslum-
bra-me !

Phidias te mataria, 6 divina Mulher ! se
acaso Phidias não conseguisse a gloria de
teu Corpo esculpida no Corpo de uma
"Estatua !

Na* tuas veia* estua o sangue de duas
raças sonhadoras : — a brasileira e a ita-
liana.

Bi* porque tens esses olhos negros e
grandes, e essa bocca vermelha e linda da
Brasileira.

Bis porque tens a epiderme com os ton*
suaves da porcellana e as mãos esguias e
caridosas da Filha do Adriático !

vSaltas, lépida, do carro. . .
Será Venus resurrecta ? Uma nympha que

s'escapa ?. ..
Vês-me. Baloiças a formosa cabeça numa

saudação que me diriges — e é tão promis-
sor o teu sorriso e o teu olhar é tão suave,
que eu me sinto, súbito, capaz d'enfrentar
todas as Ch animas, para que os teus olhos
e a tua Bocca falem mais perto de mim. .

Ah ! formosa Criatura, — saudade do meu
Passado, magita do meu Presente, — com
que pródigalidade compensas a minha Sau-
dade, a minha Magua : o teu gesto de sau-
dação. o teu sorriso e o teu olhar aunulla-
ram-me o Tédio, que era a Morte, para
criar-rne o Sonho, que é a Vida !. . .

Kio, 24—6-916.
OCTAVIO DrAZEVÉ-DO.

tsanmaaa

Contrastes
A' Minha noiva Hilda Pacila Leite.

Era morto o sol; nuvens negras como
torres colossaes voavam no espaço sem des-
tino. Livido o relâmpago de quando em
quando clareava os vslles lòngiqiíos já to-
ma d o pela noite. O vento em aucias de
gigante passava oíulando funebremente, ver-
gando o$ galhos vigorosos. Por fim o trovão
rolou longamente pelo espaço vespertino nas
grotas como um écco imimenso. Grossos
pingos começavam a cahir e mais rápida
desabou totalmente a tempestade. O trovão
de quando em quando corn sua voz potente
ribomba no espaço, estallos formidáveis nos

valles e um estampido, súbito línguas de
fogo no espaço; é a qneda de um raio.
Pouco a pouco a chuva passou, a trovoada
gemeu ainda por longo tempo; os rios saídos
fora do curso natural, alargavam e devasta-
vam tudo- o que encontravam nos seus
cursos ; as aves 3ahiram fora dos ninhos e
cantavam hozanas. Seníil-o o sol appareceu
de novo, brilharam as águas tremulas dos
rios, as gottas suspensas do* galhos verdes
das arvores reflectiram as cores da bonança.
Paz serena sobre a terra. Assim é minha
noiva: quando estás a meu lado é corno o
dia alegre e cheio de sol, quando partes e te
àuzentas de mim é como a noite tempestuosa
que acabo de descrever-te.

TlDINHA.

UM CONTO
éí

Conheci um menino por nome José. Kste
menino não gostava de estudos, diiíerente
de mim pois que nos livros se encontra a
verdade e desenvolvendo as nossas idéias,
sendo elles os nossos verdadeiros amigos.

Um dia quando se deitou a dormir, sonhou
que lhe appareceu uma visão e que esta lhe
f a liou : dizendo, quando menos esperares
te acontecerá o que não pensas, em vista
de não pegares em livros.

Dias depois elle foi bem distante da cida-
de e no caminho encontrou uma mulher hor-
rorosamente feia ! era uma cigana e bem
malvada,convidou-o para seguil-a e caso elle
denunciasse asseverou que matava, este
amedontrado disse : seguirei.

Quando chegaram estes a uma barraca
ella deu uni signal que appareceram de um
momento para outro centanas de ciganos
salteadores, elles todos sentenciaram ao me-
nino que este ia ser morto mas deste que tra-
zia comsigo um saquinho com libras de
ouro apresentou mas elles não ficaram sa-
tisfeitos e disseram : Aprompta-te que ama-
nha a esta» horas serás morto. Elle deitou-
se mais triste do que nunca.

José nunca tinha rezado, porém quando
foi para a cama, que lhe deram, ajoelhou-
se e fez o signal da cruz pedindo a virgem
Maria que lhe salvasse para elle poder se
atirar aos braços de seus pães, que então
promettia se* um crhistão verdadeiro e um
filho modelo e asaim escapou-se das mãos
dos bandidos.

Pois a meia noite em ponto appareceu-lbc
uma visão Divina á que lhe f a liou se-
gue o caminho de tua casa que eu te acotn-
panho.

Ivücia Martins.
(11 annos)

E quem da a fortuna mais rápida nas
/tH| Loterias e offerece maiores vantagens a®

publico.
pa do Ouvidor 1 ttí—JEk.iia da Quitanda 7U (Canto Ouvidor)-—ltua I*rhn#iro <!«

Marçe &3t filial: ttiin 1U d<fi Novembro 50, &. Paulo.
O Turf Boloe mais apostas sobre corridas de cavallos—RUA DO OUVIDOR N. í&
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A' gentil Fraulein M. M. S.
(Botafogo)

Foi hontem á. noite que passando sob a
sua jau ella, Fraulein, pensei ter ante meus
©llios maravilhados urna figura sobrenatural

Já considero-me feli^ quando posso vel-a
de longe desde que a sua severidade tira-
método o animo para qualquer «déniarche»,
mas hontem, simultanea.mente quedei-nae
extasiaYlo em muda e sincera adoração e
senti uma dor aguda lacerar-me o peito : oh!
s'el-a assim tao linda e não poder ao menos
dtaer-lhe aquella grande, santa e doce pala-
vra que enche-me o coração !

A Fraulein é sempre encantadora, aquella
hora porém, estava divina ! Vi-a com o ros-
to apoiado às mãos postas, voltadas para o
assul constellado de ouro do etlier esses seus
olhos tão scismadores e profundos; os la-
bios lindos que tantos sonhos têm inspira-
do, esboçavam um sorriso todo celestial. . .

Ah ! Fraulein ! Quem a visse assim tão
formosa nessa noite de encantado plenilu-
nio, não saberia à quem mais olhar e admi-
rar, si a lua bella, si a sua meiga e delicio-
sa figurinha ! .. .

Não se lhe via a cor do vestido occulto
sob o manto regio da basta cabelleira on-
dulada, escura e pontilhada de luz, talqual
a abobada celeste. Porque a soltara ? ...

Talvez por ter consciência da sua formo-
sura, da sua poesia e fascinação...

Hl) que pensamentos brandos ou tumultuo-
sos encheriam aquella cabecinha tão encan-
tadoramente hespanhola ? ., . Talvez a guer-
ra ? ... Talvez aquelle Imperador que di-
visou-se só com a sua amizade ?... Ou quem
sabe, inspirava-se para alguma poesia amo-
rosa, terna, dolente... porque sei bem que
quando faz versos deixa de ser Gamine para
ser triste...

Disse uma grande pensadora que um ca-
racter alegre encobre quasi sempre uma ai-
ma triste.. .

Será melancólica a Fraulein ? . . .
lyiitretanto não comprehende esta enorme

tristeza, este incomparavel desespero de se
amar sem ser amado...

Fitei mais uma vez o mimoso rostinho
andaluz sobre o qual os raios de Jacy cahi-
arn perpendicularmente numa caricia mys-

tica. . . l]) devo resignar-me á adorar inüniT
lamente sem ter ao menos o lenitivo de
uma illusão ou de uma. esperança !. . .

ICH.

«««¦anca

eminiscenci ¦ ¦ ¦

As vezes curvo a fronte sobre o peito e
quedo-me a scistnar na ininlValma enlutada
pela saudade que lentamente dilacera as fi-
bras do meu martyr coração i

— Oh ! não tenho expressão para di.ti.iiir
a dor infinda e pungente que me persegue...

Saudade, triste palavra que só exprime a
magoa de, uma recordação !.. .

Meu Deus quanto sinto neste momento a
angustia sem par que esta palavra traduz !

Saudade, envolves-me em teu negro man-
to, desfazes sem piedade os meus rnaia lin-
dos e roseos sonhos !...

Enegreces o horisonte de minha rida que
divisei tão límpido !

Coroas a minha fronte de tristezas e fa-
zes o mundo tornar-se para mim um espa-
coso ambiente de continuo soffrimento !. ..

Nem o esquecimento que tanto poder tem
sobre o impossível consegue afastarte de
mim, envenenas-me a alma !

¦W indiferente para mim o mundo; o meu
cora,ção soluça na orphandade do amor, pois
a descrença arrebatou-ihe as únicas eape-
ranças de um futuro r.isònho ! !. ..

Procuro a solidão para esquecer a dor
que me crucia a alma em dolorosas remi-
niscencias ! !

Mas em vão ! pois quanto mais entrego-me
a solidão mais e mais atordoam-me as som-
bras do passado trazèndo-iiie a cruel sau-
dade I

çàenli.
Realengo, 15—7—916,
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A todos os que soffrem de qualquer
moléstia, esta sociedade beneficente for-
nece GRATUITAMENTE diagnósticos
da moléstia. Só mandar o nome, edade,
residência e profissão. Caixa Postal,
1,027—Rio de Janeiro. Sello para a res-
posta.

aBaagBSBaaaa—amam m —aaaaBMB8—iw

Loiena da Capital Federai^
Sabbado 12 de Agosto À's 3 horas cia tarde

Os pedidos de bilhetes do inte-
rior devem ser acompanhados de
mais 500 réis para o porte do

5H9AAAf Correio dirigidos aos Agentes Ge-
\J.\JKJ\Jf raes: Nazareth & c. — Rua do

Ouvidor, 94-Caixa 817— Tdeg.
?©R 8$000 em décimos «lusvel» e na casa F. Guimarães,

Rosário, 71, esquina do Becco das
Cancellaa—Caixa 1.273

btrityjes iiarias
sob â fis

ii iivens Federa

" ~ *. *
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T* lorwcio
Prêmios: As yonhoritas collocadas em

1.° e 2.° logares 8 ao cavalheiro colloeado
em primeiro iogar.

Diccionarios J. I. Roqueto e Simõos da
Fonseca.

Prasos : 10- dias para esta Capital; 20
dias para os Estados do Rio, Minas e São
Paulo e 30 dias para os demais Esmdos.

Logogriphos : 4 conceitos parciaes, no
mínimo e 20 letras, no máximo.

Espécie de problemas: os que são ado-
ptados no Luzo Brazdeiro.

problemas ns. 1 a 12
Charadas aux ires.

lin i fmira \ ,.„- / minheres
lice J

Conceito : mulher.
Clio.

Velha — parochiano
Tinho — mesquinho
Nejo — gerencia

Conceito, gentis collegas, pergnntai ao
redactor.

Garota Novioia

Charadas novíssimas.
2—2 Muitas vezes lastimo o homem.

(Espirito Santo) Verda Stelo

2-—1 Deus, te salve! foi o som que se
ouviu na eabana quando tocaram na flauta
pastoral.

(Bahia) Mlle. Anasalac

1—j.—i a criminosa tinha na musica ena alliànça o nome de um Estado.
Singella

1-2 Tem idolatria a divindade pelo mo-deio.
. (Nictheroy) As Três Graças

Charadas casaes.
Eiíe—Sou barulhento e bom ligeiro
Ella—Sou mavlosa e cantora das selvas

Nemrac La dia

2
A Mercês

O homem entrou na egreja.
Cecy

2— E* um ponto negro o numero quatro
(Finda) Mysteriosa

2—E' nesta ilha que se uza medida de
pau.

Chrysantheme d'Or

2—Tenho o encargo de usar este um-
forme.

Chlori*

2—Na sebe de espinhos canta o poeta.
% COLIBRI

i

PROBLEMAS NS. 13 A 15
Charadas novíssimas.
2—1—2 Vim ao Rio para entregar o pas-saro a certa mulher.

M. tfÀNGOULÉMK

2- 2 A viola é um bello instrumento to-
cado no ascensor.

D. Ravib

2—3 A negra cheira mal a gomma.
(Pinda) Mopso

AVISO
As senhoritas somente decifrarão os

problemas até ao n. 12, e os cavalheiro»todos os problemas.
Os últimos problemas apenas destinados

aos cavalheiros serão de quaesquer diecio-
narios.

CONVITE
Aguardo o concurso de todos o» col-legas.

O rama
Saamasuti«_>kt_. «Brt

e longe
A' Pista

Obrigado, por motivo imperioso, eis-me
ausenta de ti! Aqui, tão distante, no meio
desse intenso movimento de grande cidade,
onde, segundo muitos, facilmente, se esquece
o passado, eu soffro immensanunte atua «u
sehciá. Fujo das diversões, próprias da mocí-dade, pois, nâo acho n'eílas, attractivo algumsem a tua presença.

No silencio da noite, quando a sós, no meu
quarto, passo horas inteiras, recordando ocurto espaço de tempo que, juntos passamos;a tua figura innoceote, apparece-me perfei*tamente, na imaginação ; aquelie teu irônicosorriso, eu o vejo também distinetameníe.Nesses momentos angüstiosos, tu dnto asconseqüências de um amor sem esperança;sim, digo sem esperança, porque realmente,não m'a deste ; pois sei que encaras o meuamor, como sirr_p.es *flirt»-passageiro ; mas,
posteriormente, convencer-te-ás da realidadedas minhas palavras.

Quando me vem á mente, a idéa de que,tens tantos pretendentes, e que, facilmente,
poder-me-ás olvidar, sinto-me desanimado-de viver, pois, esquecer-te, ser-me-á diffici-
limo, senão impossível.

Esperarei entretanto' pelo tempo, que tu
consome...

Deoiô
Niterói.
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0 quinto pôde o
coração feminino

(Fhantasia dedicada á Santinha).
Delio, o louro Deus-Luz dos Helenos, que

unham para com elle um grande culto de in-
teiià veneração, fazia agonisante no seu au-
reo e requissimo solio de dôr !

Um favonio brando e ligeiro trazia de seus
lábios de fogo as palavras ultimas que diziam
um adeus de despedida aos seus viventes.

Do cirno d'um monte, onde se erguia alta-
neira uma alvadia çapellita em honra a Vir-
gsm Mãe, um sino plangia com sua vez erca
e lacônica, assignalando o finaiizar de um cVa
e o iniciar diurna noite fria e trevosa.

Era Ave Maria !
A pequena villa que demora á beira-mar,

parecia participar do mutismo d'aquella hora
de infinita soledade !

Tudo, emfim, experimentava a cruel ausen-
cia d'aquella que apenas despertava por pou-
cos instantes, envolta no seu crescente manto
— a ingrata Cvnthia !...

O ceo apresentava-se envolto em nuvens
negras e, como se estivesse mal suspensa em
suas dobras, uma chuva ininterrupta-se des-
prendera vindo dar a terra o seu humido
beijo.

De norte a sul, e como se fora uma praça
de guerra disputada pelas igneas metralhas,
relâmpagos e mais relâmpagos, acompanha-
dos ao ribombar pavoroso cios trovões, arre-
messavam de encontro a terra, suas faguihas
fuiminantes !

O oceano br avio e impetuoso, atirava,
após soltar um mugido extranho, os pobres
barquinhos e galeras de encontro a areia in-
teiressante !

Aíecto, a terrivel e impiedosa deuza, pare-
cia querer no auge de seu poderio, vingar
os elementos atirando-os uns contra outros 1

Tardia bonança !...
Alem, n'uma pequena choupana, exposta

a teriivel vendaval do tempo, e que serve de
abrigo a uma pobre familia, cujo chefe fora
mar a íóra em busca do alimento aos seus
queridos filhinhos, urna mulner devota e ao
mesmo tempo medrosa pensando no esposo,
victima talvez da fúria das ondas, dobrara os
joelhos ante o Crucificado, e, com o coração
fervoroso, elevava os olhos aos Céos, pe-
dindo á volta breve e feliz de seu carinhoso
companheiro.

O vendável, era cada vez enorme 1...
Depois, pouco a pouco, a Natureza come-

cara a se manifestar, parecendo tudo voltar
A calma. O oceano quedara-se, o céo se desa-
nuviara, os relâmpagos detiveram-se no es-
paço e o repouso em firn principiara na sua
obra benéfica de tudo tranquiilisar !...

Em breve tempo, trauleando urna canção
rnariiima, chega cançedo ao seu lar o pobre
barqueiro, após tanto e tanto ter luetado
contra o embate das vagas...

O medo e o torpor que se azyiaram no
coração daquella mâe e esposa, haviam-n'0
abandonado 1

fe; que elia a dedicada esposa que nem um
só momento esquecera o seu fiel esposo dis-
tante, teve afinal a alegria incontida de aper-
tar em seu seio aquelle por quem ella tanto
orara a Deus.

E tudo Se normalisou.
Com o coração píénç) de alegria e amor, a

piedosa mulher fora agradecer Aquelle que
tudo vira e presenciara, lendo em seu cora-
çáo, o milagre que obrara, podendo abraçar
ao seu antigo companheiro que jamais pen-
sara regressar á seus braços.

É- que mais uma vez triumphara a Fé !
Joáo Manoel Vieira de Mello.

utsaiiBSRi;
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importante informação
ao publico desta capital

Chegou ás nossas mãos um útil «aviso*
denomidado INCÊNDIO organisado pelo
alteres Affonso Romano, e certos de que
prestamos um auxilio ao publico desta ca-
pitol, transcrevemos o «aviso>. E, o lei-
torpor precaução, tomará as devidas in-
formações para saber qual o «avisador»
mais próximo de sua residência.

INCÊNDIO
À sua casa tem o avisador mais proxi-

mo á rua ... no prédio n. ... na esquina
da rua . . .

AVISO DE INCÊNDIO
Declarando-se fogo em sua casa e não

podendo dominal-o feche as portas e ja-
nellas do comparíimento em que elle se
manifestar e previna aos bombeiros :

«Um minuto de demora em avisar os
bombeiros pode dar causa á destruição
de um oredio».

AVISO PELO AVISADOR NUME-
RÀDO—De posse da chave da caixa en-
troduza-a no orifício do centro e iaça
com ella um movimento de rotação para
a direita, Está dado o aviso. Aguarde jun-
to a caixa a chegada dos bombeiros para
lhes indicar o local do sinistro.

AVISO PELO AVISADOR NAO
NUMERADO—De posse da chave, abra
a porta. Encontrará no interior uma alça
que puchará até sentir resistência sol-
tando-a em seguida. Está dado o aviso.*
(Espere os bombeiros)

¦ns»t tom* e "fi ""SVidalon
Contra as Dyspbpsiâs, Maú ma-

litos e Enjôos da& sbnhôba»
grávidas. Em todas aslphãrma-
cias.
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Â' quem comprehentlsr 8" osas Vermelhas!
A minha vida decorria Iranquillamenle,

quando te conheci; isto é, quando nos co-
nhecemos. Fizés-te-me então a declaração
de um amor sincero, ao qual não dei cre-
dito a principio; deste-me porém provastão inconcussas do affecto que mostravas
dedicar-me, e que cíesejavas fosse recipro-
co, que aítrahiste assim suavemente o meu
coração, até prendel-o.

Desde então dediquei-te verdadeira af-
feição, a tua imagem absorvia todos os
meus pensamentos; e a sinceridade com
que mostravas corresponder-me, espalha-
va pela minha existência um fluido peren-ne de venturas immorredoiras.

Decorreu algum tempo; e apezar do
teu amor parecer sincero como sempre,
eu duvidava, pela razão muito simples de
que sempre duvidei da constância nos co-
rações dos homens.

Zanguei-me condigo frinümeras vezes, e
apezar dc fazeres sempre o possivel, para
que te tornasse a fallar. o terrível formen-
to da duvida persistia no meu espirito; e
uni dia por um motivo muito simples zan-
guei-me seriamente condigo, tu não sei se
por capricho, ou se por outra razão paramim desconhecida não tornast.e a dirigir-me
a palavra,e como eu te mostras-te desde en-
lão frio e indiferente . . . Entretanto, ape-
zar de tudo, eu sentia com a tua indiffe-
rença, pois que afinal, dedicava-te sincera
amizade,

* » •

Porém tudo passou, ignoro se ainda terecordas de mim, mas o certo é, que ape-zar de íe ver diversas vezes, a tua imagem
ja de.xou ha muilo de obsorver os meus
pensamentos,

Tem razão de sobra o poeta quandodiz, que '
Quem perde uma illusão

. ; Kiaeníe, nada perde;' 
Pois outras illusões

> Se abrem no coração
Que é uma roseira verde
Coberta de botões !

11 "7—916.
Yomar Olga Adir.

Para a graciosa Senhorita Olga Pires
( Reminiscenòias de um baile )

Rosas vermelhas !
Rosas, vós sois num Horto as arnphoras da

x [Luz!.,.Rosas, vós sois n'um Templo as chagas de
r, [Jesus!...Rosas vermelhas !Noivas do Aroma em túnicas vermelhasIncensos nos collóquios das Abelhas...
Rosas vermelhas IRosas mudos mysterios que ha n'um VasoPelas horas patheticas do Occaso...
Rosas vermelhas !Kosas, vós sois as tremulas imagensL/e sangue, nas grinaldas das ramagens !...
Rosas vermelhas !Rosas, vós sois a purpura dos PoetasDivina perfeição divinizando as Metas..!"
Rosas vermelhas !Rosas, vóâ sois o sangue dos HeroeaDourando a alma da Historia em luminosos
r> [soes!...Rosas vermelhas !Rosas, vós sois a Aurora do Japáõ'Na poesia do AmÔr, imagens da IlluiSo...
Rosas vermelhas!

Koias,a vossa cor d'um véo ensangüentadoRecorda exhausto somno... e a noite JK
(noivado...

, Rosas vermelhas!
Kosas, sois a Saudade, o funeral do PrantoNa eterna procisslo do eterno Campo-Sant»...

Rosas vermelhas !
As0ScaortrnOar<,adgnr^al|da'á tarde's°^ o Poente...As cortinas do Sol se erguendo no Oriente'Rosas vermelhas!

Kosas, vó. sois o sangue das Manhãs...As rosas que ha na dôr dos coraçOes das
(Mães !Rosas vermelhas!

Rosas, Saudade e AmÔr no meu Viver'Os giobulos vermelhos do meu Sêr ! 
""

Neves Brazil
f

N'um chapéo de senhoía, abandonado,
Eríipfa° TSCBU ' branco deannteljoEia seu pello, macio e avelludadoComo o da dona que lhe deu o ninho

E com leite de gata foi creado ;Afagaao por todos com carinho,O bichano cresceu, ficou pesado.Creo„ corpo e engordou sempre mansinhoMas, ó magua que o peito meu invade !A Clarice matou o desditoso.
Depois, foi transformado em'p"icadinho,
C, gemer * a chorar só de saudade,Posso aqu, affirmar que achei gostoso !

Jovial

Bi
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FIGURINOS

;
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As ultimas creações «Paquin

Arrependimento tardio
Nos primeiros tempos de cazada a vida

lhe parecera um sonho feliz, ditoso e jamais
pensara Isaura que, um dia, aquella felici-
dade pudesse abandonal-a, duvidando sem-
pre na destruição do seu doce viver...

Kntretanto, agora, doente que se sentia,
fraca, desilludida jà da vida, pensava, me-
lancolica, nos tempos idos, recordando as
caricias do marido, o amor ardente que elle
lhe votava.,.

Oh ! tudo desapparecera !...
A felicidade se fora, abandonando-a de

uma vez para sempre. O marido, o Roberto
amante de outr'ora, já agora pouca impor-
tancia dava a esposa, a infeliz L/aura que
horrivelmente soífria com aquelie cruel des-
prezo.

Agora, os beijos de Roberto eram frios, o
seu modo de fallar a esposa era muito ou-
tro. As suas palavras já não tinham mais
aquella ternura que tanto confortava o co-

ração de Isaura ! J$, dia a dia, minada pela
tuberculose, a feliz joven de outros tempos,
tornava-se como que cadaverica e, difficil-
mente, distingn ia-se em seu rosto um sim-
pies traço de sua antiga belleza...

K ella tudo isso reconhecia e com razão
pensava ser este o motivo porque Roberto
já não era o mesmo para ella. Ingrato ! Em-
quanto febril, no leito a infeliz Isaura sofíria
com a terrivel enfermidade, elle, o marido,
estava fora de casa, amando, talvez, uma
outra mulher, olvidando,cruelmente aquella,
a primeira mulher a quem dedicara o sen
amor !...

t

Um facultativo desenganara a desditosa
joven que, atacada cada vez mais pela tu-
berculose, nada mais era agora que um es-
pectro. A morte cruel a todo momento ten-
tavs tragar a sua escolhida victima...

_E}ra noite já. Roberto ainda não chegado
a casa, máu grado saber o estado gravissi-
mo da esposa. Isaura, de quando em quando
tossia, soltando, de instante a instante* um

Mediante 100 rs. de sell

Pó de Arroz lady
m o cores: Branco, Rosa e Creme

E' o melhor e nao é o mais caro
ADHERENTE, MEDICINAL E MUITO PERFUMADOCniacu &$5o© $ Pelo Correio S0°*

Vende se em todas as Perfumarias, Pharmacias e no Deposito:
PERFUMARIA LOPES-Rua U.rugua?ana, 44 Rio

o, enviamos o catalogo de —Conselhos da Belleza 
'.
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Vestidos de passeio

gemido surdo, que feria o coração de sua
empregada, uma companheira que fora sua
durante muitos annos. O medico sahira na-
quelle momento para não assistir, talvez, o
fim da desgraçada...

B... Ro;..ber...to ? pergunta, com bastante
difficuldade, a enferma, á sua fiel emprega-
da.

—Ainda não veio, senhora, respondeu ;»
rapariga.

E com isso, já nos seus últimos instantes,
mais soífria ainda a infeliz a creatura.

Súbito, porém, eis que aquelie què era es
perado pela enferma apparece, no momento
em que Ivaura, como que já morta, cerrava
os olhos, cessando mesmo de gemer.— Morreu? perguntou Roberto a empre-
gada, que era a enfermeira de Ivaura.

Esta, porém, antes que a. interrogada res-
pondesse, levantou a custo a cabeça, ergueu
os braços e enlaçando-se no pescoço do ma-
rido, beijou-o e, se n dar um só gemido, ca-
hiu de chofre sobre o leito.

Estava morta.
Roberto, sem pronunciar palavra, pallido,

olhava para a morta, emquanto que um
grande arrependimento lhe torturava a alma
e uma infinda tristeza se lhe gravavanaconsciência.

Ivaura terminara naquelle momento o seu
cruel viver, e Roberto, só agora reconhe-
eendç o seu péssimo procedimento para com

a infeliz, debruçou-se sobre o seu corpo
ainda quente e, num copioso pranto, ali dei-
xou-se ficar... tremulo, nervoso, arrependi-
do, implorando misericórdia aos céus, sup-
plicando o perdão de Deus. Até que, abatido
pelo remorso, começou a sentir os primeiros
effeitos de urna allucinação e... enloqueceu !

Alice Maria Pereira
Flamengo, 31—7—916.
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Vestidos simples para senhoritas

Monogramma em linho
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SAUDADE! .
PARA O ÁLBUM DE. .,

Estávamos na primavera !
Oh 1 como é bello o cahir da tarde na

pittoresca cidade Therezopolis ! Sinto im-
mensamente não poder ahi residir para sem-
pre; nunca poderei olvidar as doces horas
que me foi concedido fruir P

Oh ! recordo-me da ultima tarde que pas-
sei na adorável cidade que fica situada a
margem do rio Paquequer 1 Da janeila do
meu modesto quarto apreciava o descambar
da bella tarde prima veril ! Oh 1 que bello
se mostrava o firma mento 1

Contemplava, ao longe, o azul diaphano
do céo, Ia mais distante, no horizonte a sol
dardeja aterra seus derradeiros raios que
brincam meigamente na corolla das flores !

Ao longe, Ia muito longe, ergue-se a ca-
pellinha branca, que pausadamente toca a
Ave-Maria !

Ah ! quanta poesia, encerra esta hora—
misto de prazer e melancolia !

Ah ! quão gratas são, as recordações das
tardes ahi passadas !

Meiga, brisa! quanta saudade tenho do
teu doce soprar !

Ah ! foi nesta deliciosa tarde, que senti
uma saudade inexplicável, uma melancolia
indizivel !

Mas. . . hoje comprehendo, o que eu sen-
tia dominar minh'alma era a saudade de
uns lindos olhos azues, inspiradores de
poemas, de um sorriso gracioso, como os
colibris que beijam as rosas, Jle uma face
alva como as pétalas dos jasmins. de um
coração tão puro como os odorantes lyrios !

Hoje. que vivo junto a esta pessoa, ao
cahir da tarde, já não sinto a mesma'melan-
colia ! Então, em fervorosa prece, imploro
aoCreadorque esta felicidade seja eterna !

Oh ! doce saudade, és pois acompanhei-
ra dos que soffrem, a amiga daquelles cuja
ausência de alguém feriu atrozmente o co-
ração !

Ah ! és sublime. . .
Lúcia.

AO EITER DE O. C E SOUZA
Saudades.. São 5 horas da tarde. Ha três

minutos, estava eu na janella do meu quar-to, peiisativa. taciturna, extasiando-me na
intraduzivel belleza do Céo, pensando em
ti, no immenso amor sincero que te dedico,
e também recordava-me, (porem muito tris-
te), da noite de hontem, em que, mais frio,
que nunca, vieste ao meu encontro. •

Oh ! Se tu pudesses descobrir no meu
sorriso, a melancolia de minh'alma, hontem
não me farias soffrer tanto, estou bem
certa !

A Lua. não quiz ser testemunha de tantas
crueldades. Conforme, sério, in diferente,

ouvias as minhas queixa.s, ella, a Rainha
da Noite, escondia-se por entre as ricas
nuvens escuras, collorindo-as* de uma côr
cinza,, e os ax.cordes musicaes da brisa, pas-
savani por cima dos arvoredos, levando para
bem longe, ás supplicas do meu coração do-
rido. . .

Hontem, as lautejoulas que ornavam este
azul purissimo de minha Pátria, não esta-
vam tão brilhantes, como nas noites ante-
riores, mas mesmo assim estava encanta.,-
dor; e juro-te : nunca achei-o tão bello. . .

O Céo parecia também compartilhar das
minhas magoas. Era tão lindo assim, que
só se poderia dizer que Deus havia entre-
gue a algum de seus óirchanjos, o pincel de
Apelles, para encher aquelle panno de lio-
rizonte.

—Depois de me martyrisares bastante
com tuas phrases amaranliadas de indiffe-
rentismo, partiste, sem ao menos, deixar
que eu alimentasse com a troca de um olhar
carinhoso eterno, a consoladora Esperança
de maista.rde, ser feliz. Feliz eternamente...

— Então, é assim indiferente, como me
tratas, que queres, não duvide de ti ?

E' assim, que queres eu creia nas tuas
phrases, nos teus pensamentos ? Impôs-
sivel •

Nictheroy - 1916.
ElTA,

D1VAGAÇÕES
Ao Cláudio, auetor do conto

«Os dias de chuva*.
Chacun de uous, porte en son coeur

Des espoirs fous et du folies penseur.
M. DE FÉRAUDY.

Ei o teu conto e rejubilei-me ao ver que
havia na terra um'alma egual á minha.

Como me sentia solitária e só, ao ver
que o gênio de todos deferia do meu, como
soffria ao ver que Deus não puzera no imin-
do uma irmã gêmea da minh'alma.

Eu descubro atravez as tuas palpebras,
urna, imaginação ardente, que o conduz ás
regiões da phantasia, fazendo-o sonhar com
um ideal, ha muito já acariciado apaixona-
da e eternamente em seu coração.

Acha-as que eu tenha exagerado,ou não te-
rei advinhado o teu pensar sob as palavras
que escreves-te ?! Num caso ou n'outro, per-
doar-me-a.

«Os dias de chuva» fazem-me chorar e no
mesmo tempo vivihcam a iiiinh'alma. fa-
zondo-a sonhar com um bem desconhecido.

Quantos sonhos não me voltejam pela
memória, quantos desejos não se aninham
em meu coração !

O meu ideal, este meigo e terno ideal,
que me acompanha desde que comecei à
comprehender -e à sentir, vibra mais inten*
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Mme. MENDES

sciménte em mim e eu então num freiiezi
de loucura, ergo delirantemente os olhos ao
céu nebuloso como a querer perserutar-lhe
os mvsterios e a desvendar o futuro que
mais espesso e insondavel se torna então á
meus olhos ! E nestas horas de anciã e pa-
decer, como não desejaria ter á meu lado
um ente amado, cujas caricias me embria-
gassern e me fizessem olvidar a tristíssima
situação da minli-alma á debater-se nas
chammas da loucura !

Mas apezar de tudo, dizes bem, amemos
cos dias de chuva» , porque são elles que
nos proporcionam verdadeiras horas de
prazer, e, levando a uoss'alma ás doces re-
giões da etherea phantasia.

E ao terminar peço ao Cláudio, conside-
rar-me d'or'avante sua amiga e admiracíora.

Eilia Coral.

abandonado
Ao Nestor d'Hollanda Cunha.

Passaste e foste para além. Comtigo
Também se foi a branda phantasiaDo meu sonho de Euz, meu sonho amigo,
De que minh'Alma toda se nutria.

por isto que o breve enredo antigo,
Do nosso amor, estudo noite e dia,
E nem saber ao menos eu consigo,
Em te querendo tanto o que queria ?
r~r\Iu rne deste a beber na própria aragem
Da tarde em que te vi, tanta ambrozia
Une enlouqueci após tua passagem.
Bebi de mais. Agora é já vaziaA taça que me deste e a tua imagem,Nos meus sonhos de amor se refectia.

Capital Federal,—1916.

 - Euzinio de Almeida.

(Ao distineto poeta e escriptor,
Dr. José Soares Dias).

Imponente e festiva, eil-a que passa,A das formosas mais divina dama :—-Tem no porte a esbelteza ea suave graça.Das Venus iinmortaes que o mundo acclamá!
Não ha quem lhe resista á ardente 11,': intua
Do negro olhar ! vSurpreza, a. populaçaPrisioneira se presta ante essa da ma
Que, á folgurar como urna estrella., passa...
E' irresistível o árduo amor que. inspira:

Tem a ardencia cruel da rubra lava.
E a doçura dos carmes de uma lyra. ...

E o seu aftago o* mortos resuscita :
De intenso amor um dia morto estava

E revivi aos beijos da bemdita !...
D o «Várzeas e Penhascos»

LüCTO ElMA.

NOCTURNO
A' encantadora amiguinha Alice

de Almeida, distincta collaboradora
do «Jornal das Moças .

Quando no silencio da noite, a. nostalgia
me avassalla a alma sonhadora, eu penso
em ti, adorada amiguinha ; vejo-te com os
olhos do coração que vive torturado pela
saudade.

Hesito, e não hesito em confiar na bonda-
de magnânima do teu affecto, e n'um soffri-
ment© algido e frio. n'uma crise, de desani-
mo, me deixo dominar pelas mais vis al-lu-
cinações. e acredito que a, ingratidão, pôde
vencer a susceptibilidade do teu coração tão
meigo e puro.

A duvida cresce em minlfalma, afogando-
me n'um turbilhão de magoas, e com os
olhos marejados deis lagrimas ardentes que
só a Sciudade faz deslisar, diviso na tela
azul do Armamento luminoso, o teu perfil
suave, a doçura inexcedivel do teu olhar ne-
gro e avelludado ; a tua bocea "mignonne",
toda sorrisos, como um cactos purpurissi-
mo ; as tuas mãos delgadas, finas e macias
como duas pétalas de rosa. O teu corpo es-
culptural, de uma delicadeza rara ; corpo de
sylpho ou de fada... os cabellos negros, se-
dosos, guardando os reflexos encantadores
e bizarros de um crepúsculo vespertino.

No leve perpassar do zephyro dolente,
ouço a tua voz límpida como o crystal, ar-
gentina como a gargalhada tentadora da
legendária Yára !

Não rias, queridinha... descrevi sem que-
rer o teu perfil ; mas foi preciso que o cora-
ção falasse, illurninado pela nostalgia., e a
amizade inspirasse a rninh'alma, dedilhando
em surdina a canção melancólica da pun-
gente Saudade !

Menoar
Petropolis, 12—7—1916.
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E' alegre e communicativa, porém o seü
gênio se revolta á menor contrariedade...
E é pena...

Tc davia esse facto não exclue as innumeras
amisades que cultiva no 2o anno, entre as
suas collegas de aulas. E' bastante appli-
cada, revelando mui.a intel i^encia.

Fica radiante de alegria quando tem a
opportunidade de encontrar e conversar com
aquelle rapaz alto, magro, moreno, pallido,
também de olhos verdes, cabellos castanhos
e rosto oval, que daqui ha algum tempo será
o senhor doutor A. B , formado em direito.
Até parece que Cupido, travesso, vem prepa-
rando as settas...

Mlle. M. S.—Reside no aristocrático bairro
das Laranjeiras. O nome da rua é breve, de
mulher, e começa pela vogai A.

Sherlook.

Ànrti Gnirr.arSes, clistincla pianista, residente ein Pernambuco

Perfis de normalistas
IV

Mlle. M. S. — E' muito sympathica, bo-
nita mesmo, possuindo até o frescor da flor
do seu nome. Entretanto é de uma altivez
inconeebivel, nào admittindo o mais inno-
cente brinquedo com a sua apreciada pessoa.

Quer isto dizer que se porventura Ml<e.
viesse a conhecer o humilde escrtvinhador
destas linhas, absolutamente não lhe per-doaria o devaneio de rabiscar estes peifis,
que tanto successo (modéstia á parte) têm
causado não só na Escola Normal, entre as
suas collegas e amiguinhas, como noutros
pontoi.

Parece que estou a vêl-a, mordendo os
lábios, fremente de indignação, lastimando
não conhecer-me para fazer as suas impre-
cações... e isso com lampejos de cólera
brilhando em seus formosos olhos, verdes e
profundos como o mar das ilhas dos Açores,
n'uma das quaes nasceu.

Humildemente, porém, me penitencio, re-
cebendo, resignado, todas as censuras queme forem dirigidas, principalmente pelas se-nhoritas altivas e geniosas... como Mlle. M. S.Muito joven, é mais baixa do que alta, deum moreno roseo, cabelos bastos, quasi
pretos, nariz pequeno e bem talhado, bocca
regular, bons dentes e um qutixo redon-
dinho, nó qual, ao lado esquerdo, uma pe-
quena cicatriz, fazendo uma cóvinha, dá-lhe
ao rosto uma expressão graciosa,
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Uma sympalhh...
«fòfcNAL DAS MOÇAS

Não sei quem elle é, donde vem, nem
como se chama.. . mas.. . de vez em quan-do, nos encontramos, em meio da turba
de indifferentes que nos rodeia, eu sinto
um fervoroso contentamento quando encon
tro seus claros olhos sérios que me fitam.

Nunca nos falíamos .. O som da sua voz
nunca o ouvi. . . nem a expressão de seu
pensar... só sei que seus olhos procuramos meus, e n'este contacto longiquo, eu
deixo-me embalar... descuidosa !

E sempro será assim ! Uma sympathia
cheia de nostalgias, que pouco á pouco vai
se tornando o encantamento de minha vida
solitária ! ...

«Sympathia é quasi amor... disse Case-
miro de Abreu... Este «quasi» separa
muita cousa !

O amor muitas vezes não é permittido, a
sympathia sim. .,

E porque não querer estes tão curtos mo-
mentos de sympathia onde nem mesmo a
palavra diz nada ? .. . Nossas mãos nunca
se tocaram... é sempre assim por sorpre-
sa, de longe que «sentimost que nos conhe-
cemos «assim» tão somente... Delicioso
platonismo !

E eu... esquecida de tudo, deixo-me levar
pela magia de um rápido momento que me
traz esta nova felicidade...

Quem é ? ... De onde vem ? ... Como se
chama ?...

Não ! não quero saber ! Quero saborear
esta sympathia como o que ha de melhor na
vida; deixando na penumbra o positivo que
poderá fazer cahir a originalidade deste
sentimento permittido á um coração sosi-
nho que sente i^este carinho tão casto e im-
pressionante, acalmar a sua sede de affei-
cão...
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Senhox-ita Pires Gomes, residente^na Babía

Si por acaso tu me iêres, desconhecido
amigo, não queiras romper o encantamento
desta sympathia pela banalidade... Fique-
mos n'estas alturas, no contacto de nossos
olhares fervorosamente unidos !

Talvez que se acabe em breve, este so-
nho tão bom, mas será sem dores e sem
decepções, deixando após elle... somente
uma fugitiva impressão que ficara leve no
pensamento como uma pagina escripta queo vento levou. ...

Margarida.t t
* * * Deixou de fazer parte da re-

dacção desta revista o sr. Astarbé
Rocha. O nosso talentoso e estima-
vel collega afasta-se por motivos de
ordem particular, que não lhe per-
mittiram continuar a prestar ao
«Jornal das Moças» o concurso da
sua actividade intelligente.

¦¦¦¦¦¦¦¦
¦¦MM¦¦¦¦

Senhorita Odette Lima- Capital Federal

ÓLEO INDÍGENA PERFUMADO
Eu sou a hygiene
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A aula de engominado

As três Virgens
A' AlbertinÀ

t Naquella pequenina casa, modesta, met-
tida alli n'aqueile caminho soc^gado, longe
do bulicio da cidade, na quietude dulcissi-
ma do seu jardim e na fragancia suavissi-
ma das suas flores, aa suas queridas rosas,
vivem as três Virgens, as três Graças...

Fez-me lembrar Gabriel d'Annunzio, ouantes, o seu bello livro, as «Virgens», quan-do pela primeira vez transpuz os hum-braes da encantadora mansão, n'aquellecanticulo da rua das Palmeiras.
Eram dez horas apenas. A rua desertaconvidava ã pensar, tanto era o silencio e amansidão que resaltava das suas arvoresbem tratadas e do seu todo ajardinado.Indo parecia dormir...
De quando em vez a sereia do guardanuctnrno vinha despertar a monotomia doermo. E as três Virgens, mudas, pensan-do..... delineando... conservavam se sen-tadas.

; Por fim, uma, a loura, olhos esgarçados
e luminosos, exhibindo-se á luz que inun-
dava o terraço, apresentou-me em toda aamplitude a silhueta do seu corpo divinal,
digna de um cérebro estheta : os traçosfirmes, as linhas suaves a perderem-se noscontornos opulentos e sublimes... alta, umeseuio aristocrático á Lydia Borelli, lim-
phatica, enviava-me um sorriso de sol, con-feccionado n'uma bocca de carmin.

As outras, indolentes, alheias ao bello,titavam-na acariciando-a com os olhos, ter-nos embora, mas ficando muito além dosInados magnetismo da loura diva...
A lua vinha subindo altaneira. O relógiovagaroso, a cochilar, bateu a meia noite.Vamos? balbuceia a de idade.
Vamos, responderam as outras.
Da rua vinha o rumor dos automóveis eo apitar longínquo do vigilante... E sor-rindo, mudas, esbeltas, sublimes á luz daslâmpadas electricas, lá se foram as trêsVirgens... as três Graças...

LopoJuventude Alexandre Pre.ço 3$(l0°em todas as perfuma-nas, pharmacias e drogarias,
e extingue a caspa em 3 dias.

E o anico tônico que rejuvenesce
os cabellos

Faz com que os cabellos brancos fiquem pretos.Nao mancha a pelle
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Centro dos Choreophilos
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Soirée realizada no sabbado ultimo

«Minha Terra»
Todos cantam sua terra
Também vou cantar a

[minha...
C. de Abreu.

Fica ao sul d'este Brazil magestoso
A terra do meu lar,

Lá onde a Jurity saudosa á tarde
Nos galhos da mangueira com saudade

As vezes vae .antar !
c Ia, onde os sabiás são mais sonoros

Mais hábeis trovadores ;Os campos tem mais vida e mais pureza,O cé i é mais azul, t^m mais belleza
E mais perfume as fl >res !

E' lá, onde eu brinquei na minha infância
Nos tempos juvenis,Que fica o lar querido que hoje choro

^osinho, n'este exilio que eu deploro
Com lagrimas febris!

Eu troco de bom grado as Avenidas,
Palácios colossaes,

Por montes tropicaes da umbrosa serra ;
Os campos magistraes da minha terra

Prefiro, e valem mais !
Não troco, não, por marmorps pomposos

A terra onde nnsa*!
A vi Ia folgazã que outr'ora tive
Por lá, n'esses sertões onde se vive

Ouvindo a Jurity !
E' bello o meu Paiz, é monstro, é grande

Não tem mesmo rival,
Mas a terra onde nasci, — meu berço amado,
E' um ninho onde se dorme descançado

Nas noitas do mangai!
E' bella a vida agreste e camooneza.

E' languido o viver !
E' melhor que o bulicio das cidades
Que nem siquer ao menos as saudades

Nos pode espairecer !
Não troco, não, por tudo o que é mais belb

A terra do meu lar,
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Baile realizado no dia 5 do corrente

Lá onde a Jurity saudosa á tarde
Nos galhos da mangueira cam saudade

As vezes vae cantar !

A lua qup clareia a argentea praiaO rio que corre é límpido e suave,
Os lagos de christaes,A flor cheirosa que embalsama o pradoE' o berço amigo do vlajor cançado
Em noites tropicaes.

Quem me dera o viver de novo agora
Na terra onde nasci !

A vida folgazã que outfo^a tivePor lá, n'esses sertões onde se vive
Ouvindo a Jurity !

Embalde a minha lyra insiste embaíde
Cantar o meu Paiz !

Escola de Corte
®xS_S

rime. l elles Ribeiro

Se — louco - quero balbuciar um canto,
Turba-me os olhos resentido prantoE o peito nada diz !
Mas que diga e que falle com purezaDe vós quem já foi lá,No campo onde eu nasci, na minha terra,
E ao fresco amanhecer, na umbrosa serra

As vozes do sabiá !
Prefiro ao céu carioca o azul mais puroDa terra do meu lar,Lá onde a Jurity saudosa á tardeNos galhos da mangueira com saudade

As vezes vae cantar !

GUMERCINDO REYCHMANN.

Rio, Julho de 1916.

SWCOMB

Ensina com perfeição a cortar sob medidae com os mappas em 25 licções. Pratica
por tempo indeterminado.

Moldes garantidos. Acceitam-se fazendas
para vestidos meio confeccionados. :Aü-las de chapéos. Avenida Rio Branco 137-Odeon. Peçam 4o andar.
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A galante menina Rosa Boro-es

Secção de Felicidade
0 Professor Macharioff

enceta sua collaboração
no ((Jornal cias Moças))

O desenvolvimento tomado pela nossabecçao de Felicidade, que tão grande sue-cesso tem provocado, no» suggeriu a con-veniencia de dar a essa secção a maior am-pntude. Paraíso, resolvemos contractaros serviços de um provecto e consumadoespecialista, cujos trabalhos revestissemrealmente, o caracter scientifico que setazia mister.
Sabendo achar-se no Rio o illustre pro-tessor russo Stanislau Macharioff, que éem matéria de seiencias oceultas, auciori-

Pm 101 o renon,le universal e que alcançou,
mí«! ' em a,guinas capitães curopeas osmas assignalados triumphos, contrácta-
db do «Jornal das Moças». O illustre scien-usta acceitou o nosso convite. E já no proxi.uo numero apparecerão as suas respos-
torasaS 

n°SSaS genÜS consultantes e lei-

oi^PI?fes^0r Ma^arioff responde a qual-
S rSUlta que lhe seJa feita P<>r caria,
tíreza remuneração de qualquer na-

eJ*"8,^ MOSSas distinetas leitoras
:»o,?HMün"ulta8 não foram até agora res-
CB^r?9 novo as enviem ao pro-
m-ntl ^,ach5rjoff' afim de serem prompta-
éèssari. l6ndldaS- Para essas- não será ne-wessario o coupon.
rioffCdevfL0nH-"CÍa,dp Profess°r Macha-
'JornalZTuo^da para a redacção do

Peito de V.tella recheiado
"POINTRIN15 DE VEAU FAICIFV

Corta-se a ponta dos ossosdas costellas que so encou-tram no peito e faz-se unia
_ incisão entre a carne de

g3 cima ea das costellas, in-

wÊÊÈÈÊf
troduzindo-se por essa inci-são tini recheio preparado
pela seguinte forma :
Pica-se. 375 grammas de

;nn paritó de Vitella, junta-se
Z^rrc,e ubre de vacca '--do e ™is
S tlu1° 

,com temperos verdes e seccos
r-lcllTt' T' 

"nl P°"C0 de BÓS «owãda
coíe seVT ?emmr-S de OV0S críls- Depoiscoze-se a abertura.

&& i°m 
'aS:'aS C,e to"ci»"o e deixa-se

Ç-ssai 
durante três horas'. Depois escorre-se a gordura e tira-se a linha.

CREME DE AMÊNDOAS ' •
Escolhem-se 1-25 grammas de amêndoasaooes e 15 grammas de amêndoas de da-masco, pondo-as em água a ferver e, quan-do sahirem completamente as pelles, tiram-se da vasilha, passando-se por uma peneirapara escorrer bem a água, pisam-se em ai-mplariz de mármore juntando-se-lhe aospoucos : 30 grammas de assucar que semolha com água suficiente para formaruma massa.
Desmancha-se 2 litros de leite as gemmasde 6 ovos ás quaes se dá uma fervura com- :

pleta e passa-se como para os demais cre-mes, juntando-se aos poucos 370 grammasde assucar, a massa das amêndoas, e me-xendo-se com uma colher de pau passa-se '
outra vez pela peneira e põe-se em luffârem que possa gelar.
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A normalista AEICE AlyVES
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Novo folhetim
«ENTRE DOIS AMORES»

Tef mi liando com o numero ül hoje o
Noivado de Helena, que tão empolgante-
mente impressionou ás nossas gentis lei-
i,oras e constituiu um verdadeiro su-cesso
literário, temo> a saiisf^ção de annunciar o
inicio, no próximo numero, de um novo e
inteies^antissimu folhetim, cheio de moti-
vos einocionaes e rico de dramatização e
de verdade.

Entre dois Amores, original de uma de
nossas mais sciutiilantes escriptoras, é a
histona seducioramente passional de um
coração aianceado pelas agudezas de um
destino impiedoso que o collocou, gomando
e soífrendo ao ims.i o tempo, entre dois
grandes, sublime e profundíssimos af-
íectos.

Estamos certos de que Entre dois Amo-
RES agradará im mensalmente ás leitoras /\ Esperança
do «Jornal das Moçab».

•«¦tMMerasFSx.

Longe de H
Ao jovem acadêmico ~\%. Amaral.

(S. Januário).
Longe d@ ti, sofrendo a cruciante dôr da

saudade, que penetrou fundo no meu cora-
cão esphacelando-o, como é triste o cahir
da tarde para mim !..: Pliebo que ra.diante
estava, tornou se taciturno, e como não que-
rendo ser testemunha da minha immensa
dór, vai lentamente declinando-se para o
Occidente, e com elle vai-se a minha ulti-
ma esperança !...

A passarada recolhe-se aos ninhos e
como que enviando o ultimo adeus ao dia
que morre, trina tristíssimos gorgeios !...
Longe de ti tudo é triste e desolador para
mim !... Pouco a pouco como o dia vou de-

Ai, como são

ZlTINHA

íinhando com a ausência tua
cruéis as tardes para mim !..

Amor de T^ãc
(A' minha querida e bôa

mãezinha.)
— Qual será de todos os amores que rei-

nam na humanidade, o que se salienta mais;
e, mais consola ?

Ninguém poderá emmudecer, perante tal
pergunta...

Todos responderão :
»E}' o amor maternal; pois é elle que so-

bre-sahe sempre dentre todos os amores
que existem».

. Será sempre igual, e sempre perpetuo
este amor ?

«Sim; pois para creal-o, muito soffre e
muitas angustias passa, nossa mãe, que em
calma e esperança nos embala em seu re-
gaço, só constituído de amores e carinhos
sinceros.

Que olhar doce e mei £o nos volve ella
quando delirando, sem tino, parecemos nos
despedir do mundo, no qual só nos cercam
os sentimentos maternaes.

Não devemos, nunca, nem em pensa-
mento, pensar em deixar de adorar nossa
mãe, pois devemos veneral-a e querel-a
como a uma santa ! ! ...

Cc>NSTANÇA PAIM PAMPLONA.

Hygiene da pelle do rosto
Tratamento das Espinhas, Empigens e

Verrugas. Destruição dos
signaes e pellos do rosto. Hygiene dos

Cabellos

Felizes áquelles que dormem embalados
pela esperança—essa encantadora mensagei-
ra da felicidade que espalha flores sobre o
caminho de nossa existência. Sem esperança
a vida seria um martyrio, um céo sem estrel-
Ias, uma arvore sem folhas, uma lagrima
eterna, um suspito sem fim. A esperança é
muitas vezes a Fada que nos faz viver em
jardins encantadores, que nos dá riquezas fa-
bulosas. E' a lâmpada do Aladino que quan-
do evocado, fa^ia todos sonharem nas festas
do Oriente ; é a musica que aplaca os nossos
pezares, que nos leva ás regiões da harmo-
n»a. A esperançi è irmã da fé : quem espera
crê; são duas c< lumnas que sustentam a
alma, são os perfumes que embelezam ávida,
são os olhos com que devemos olhar para
Deus.—Sylvia.

CASA JPAZ
Grande sortimento dn chapéos pnra senhoras e senhoritas,

últimos inod"Ios, elegante», chies e haratos.
Enorme sortimento de formas e tod.i a qaaliclide de enfeites

para a confecção de chapéos, tudo na ultima moda.

Dr. Vieira Filho
Rua da Alfândega, 95-1* andar

DAS 2 ÁS 4
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PREÇOS BARATISSIMOS
REFORMA, LAVA E TIN&E

Rua 7 de Setembro n. l(\
(Em frente ao Pare Royal)
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O sr. presidente da Republica assistindo o desenlace do «Grande^Premio Dr. Frontin»
realizado domingo ultimo no Derby-Club *

Pic-nic na Ilha do Engenho
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Embarque do «Grupo dos Simples» no cães Pharoux para realizar o pic-nic
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Escola Tiradentes
Dirigida pela distincta catheclratica Ilza de Souza Mártiuâ

? ¦/} ' ••'. ''¦- '•¦ mHm RflKflRV " ii ii \mmmttiim..immtiít'A'''" • "'*¦ ''f™/'. '¦ . '/.-' í*5;S»3Íf: i"'" ' ''^ '*^ *',v' i iTiffwiKf •ír---!.' í': • ííÍmKS ''.''- '-¦''' "' ,-" • :- ¦ 'vi--. ¦-"'% £^^H ^^K j^-^vfêi^H

||1 Iv^^^KiüM^fflí-H'1. mi iSfLíÜ^V JmmW \W. ' 12 ET

Curso complementar.— 2' anno.—Professoras Maria~Coeli da^Crus Rangel èIracema Rêllo de Araújo

LaViliedeYerdun»

(CARLOS 9-° ultima novidade)

As senhoras Professoras
Pedimos aconselhar aos seus

discípulos o uso do

| 

.

'.'1

1 H PU P<
fl HP^* l&iiifl 111119 ü

J |P%fcíii 
"^1 R

•*Waf W' snfcv' saM MaM m/m
3§ÍfPl|lil|i ¦ SK^1.í °-:.#^1 M ¦§1

||, J Kpily^ "-j: Bp
ShSSH&íP ;J8i MUI BPy

$lÍp' $^ ''''''•;-ifll S^^r

Sapato.d,e pellica envernizada
salto líuiz XV cubano,

Preço 22$; pelo Correio mais 2$000
TV. B.—liJsia <>asa não fem

69, Rui do Ouilior* B9

eo liid ígena Perfumado

RIO €•

Recommendado como preventivo, e acon-
selhado com resultados positivos para ex-
tincção da cáspa e de todos os parasitas do
couro cabelludo, tão freqüentes na infância.
De perfume agradável, e preço baratissimô':.
Vidro 2$000—Pelo Correio

Deposito Geral:
DROGARIA IyAMAIGNE^E

Rua da Assembléa, 34
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'.am a B f° 
medl°-~1' aimo-Professoras Archangela Cunha, Albertina Guimarães eastos.-- Curso médio —2* anno—Professora Irene Riera.—Curso complementar

anno—Professora Maria Regina da Cruz Rangel
-1
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Um chie modelo de sombrinha bordada p flofas Mundanas Ni

O bordado pode ser feito em ponto cheio,
ou todo em aberto como o bordado insflez.

Na extremidade terá um recorte feito
com ponto de feston e ficara a sombrinha
mais luxuosa com uma boa renda na borda.

O linho pode ser branco, creme, rosa ou
azul; o bordado será sempre em branco,
feito com algodão perlé.

Também pode forrar-se a sombrinha com
pongé de. seda ou d'algodão, em côr, quando
o linho for branco e o bordado em aberto.

Poderá também se fazer o bordado de bo-
Ias feitos a ponto cheio, semeadas por toda
a sombrinha, começando na borda em ponto
maior, diminuindo de tamanho á proporção
que se approximam do centro.

O linho em azul, bolas bordadas com ai-
godão perlé branco, rodeadas com um pontode pé em preto.

O effeito é lindo.

Retirou-se da redacção desta revista,
por motivo dos múltiplos affazeres, o Mr.
Edmond, que nada mais tem com a nossa
Secção de Felicidade.

Anniversarios
Fizeram annos a 8 do corrente as senho-

ritas :
Esther Murillo Reis, filha do Snr. Major

Carlos Reis, assiste ite militar do Dr. Chefe
de Policia.

*
*

Olga Adelia Pinto, filha do Dr. Pinto Lima,
advogado do nosso foro.

Mme. Annita Rocha Bastos, virtuosa esposa
do Snr. Dr. Rocha Bastos, secretario da
Jnstrucção Municipal.

*
*

A professora cathedratica Leonic Teixeira
da Silva.

A* 9 as senhoritas:
Ah'ce Alzira Bailly, Almira de Castro e

Alba Nogueira.
*
ti:

AMI festejarão os seus anniversarios :
Mme. Odette Bailly Estienne e Alvina

Leite.
*

A' 13 o nosso companheiro Antônio Da-
maso e a senhorita Libia Castro.

Gremto das Magnolias.—Um numeroso
grupo de famílias da estação do Riachuelo,
reunidas na "esidencia do inspector esco|ar
Qr \Jf*ri(*rfiriAr\ Ha f»r<_>/»o a r»r»i* inínín4t..n»** » VUV.iailUU VA.» v__» luyu, V- |_»\_J»l I1I>\.I0__1V<Ã

da esposa deste, d. Abira da Graça, resolveu
organizar uma selecta sociedade, que temou
o titulo de « Grêmio das Magnolias », e cujo
prograrnma será promover entre as suas
associadas palestras litterarias, dansas e outras
diversões.

A directoria, que é composta só de senho-
ritas, ficou organizada do seguinte modo :

Presidente, Mlle. Jandyra Miranda; thesou-
reira, M'Je. Maria Hilária Rodrigues; Ia e 2a
secretarias, M'les. Cândida Freire e Lydia
Pereira Sarmento; fiscaes, Mlles. Lucllia Mi-
randa. Maria de Lourdes da Silva Freire e
Alice Borges Ancora da Luz ; commissão de
recepção, MHes. Isaura Ferreira, Manoela de
Figueiredo, D.igmar Freire e Dulce Luz.

. A primeira reunião dansante desta aggre-*miação terá logar no dia 26 do corrente.

IMPORTANTE DESCOBERTA DA CORA DAS
DOENÇAS DO CORAÇÃO E ASTHMA

SSS_*S^t_?5s_fe^J^.^to_:
P&iffi^ ° eai'dj°genol. Milhares de curas no *râsil.
mes rua deSTdro 7P J9&nllh0S,-rUPa da V™^'3™ n. 91.-Drogaria Silva
Huber nn 7V I J£' i ^--Drogaria Bemni, rua do Hospício, 18-Droearla ¦

»ot,'/, Z:^„&ctc,"br°. 6,> R|C' d<-' Janeiro. Vidro 6S000, Pelo'Correio S(,500.
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Corpo docente

cismando...
Vendo o mar calmo sob o céu pollido.

S I f,blt° ° meu sei" estanca,^ olnar dolente e de perfil pendido?...
Talvez vizione do Desconhecido.A P«»peçUva que meu tédio espanca,. ..
Um v„',t"aS 

°ndas tristcs> alavanca 
'

um vulto errante pelo sol tangido...

cfe°jeCte' retirar do oceano,
Os vLTLC01'tafiaS de Um tremor insano,^agos pensamentos de uma prece. . .
ralV6Z' quem sabe ¦! - contemplando as
NcTGiiif di. [águas. . .
V«ía a m££T 

^ «^^entes nmguas,
C uar,Ík q"e P°r tí Pere«-.^uaiatiba,-~i2^-4~-916.

Celso Herminio.

CONFIDENCIAL
vSabei, senhora, que no seio vossoNesse recesso que de amor é cheio,Tendes guardado um coração alheio
Que sendo meu, écle nós dois... é nosso i

Esse segredo .encarcerar não posso,Pois vos sabeis que muito amor anceio .embora mesmo nesse vosso seio
exista preso um outro alguém que esboço !

Por vosso amor, e só por vós, coitadoViveu sosinho; e mais feliz agoraTem elle a crença de um allucínado.

Elle vos sente, a palpitar, senhora,h, palpitando, sempre ao vosso ladoParece ter o que não teve outr'ora !
Nestcr Guedes*
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Encontra-se nas boas pharmacias
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PAGINAS INFANTIS ®&m

AO PAIZ 1)0 SONHO

(A' min lia mãe)
O dia amanhecera cheio cie encantos !. . .
No nascente surgia um clarão de fogo :

era o Phebo que despontava com o seu cor-
tejo de raios, saudando o dia e cujos fachos
de luz vinham aquecer a terra, humedecida.

O céo, que parecia meditar, achava-se or-
nado de nuvens brancas que se assemelha-
vam a gaze finíssima e retratando-se no
mar apresentava um aspecto deslumbrante !

O mar alastrava-se agitado e as suas on-
das se enrugavam ao leve perpassar da
brisa; de vez em quando, algumas mais in-
trepidas se erguiam revoltas, para logo se
desfazerem em espumas que osculavam a
falva areia da praia. . .

O sol, erguendo-se do seu leito áureo, apo*
derava-se do espaço e a sua luz intensa re-
flectindo-se na água do mar produzia uma
maravilha.

Os verde jantes morros, que circuni davam
a praia recebiam a luz do sol seccando o
orvalho que durante a noite ca.hira sobre
suas vegetações.

De repente, um ponto branco appareceu
na superfície do vasto oceano : era um mo-
desto barco em cujo seio conduzia duas jo-
vens acompanhadas dc dois graciosos a.n-
jinhos.

Uma das moças, morena, de olhos negros,
cabellos como ebano, deixando, quando ria.
apparecer seus dentes alvissimos, falava
alegre coma sua companheira. E}sta, clara,
de olhos azues como saphiivs, cabellos loi-
ros e em desalinho que lhe cahiam sobre a
face, correspondia, com gentileza á sua
amiga. Ambas, coradas, riam sentindo o
suavisar da brisa, que lhes batia no rosto e
com as mãosinhas delicadas seguravam os
remos que impelliam a pequena embar-
cação.

—Para onde iriam essas duas louquinhas,
cujas vozes echoavam no espaço ? ¦

—Dir-se-ia, ao vel-as que caminhavam
para o paiz do sonho, guiadas pelos Anjos
da Guarda.

FErNANDO ÍvTSBoa.

MAGUA OCCUI/rA
Um dia, eu passeava pelos campos numa

alegria louca, infantil e pura. Todas as fio-
res haviam desabrochado e expandiam-se.
radiosas e bellas.

Acompanhava-me. meu pae.Transformára-se em creança, porque eudesejara assim, e corria cominigo atraz dasborboletas, sentava-se na relva humida efria, e enchia o meu regaço de rosas e jas-mins.
Ao meu aceno, curvava-se, submisso, arir como urna creança, esperando que meus

____________ mWÊiJt'' y: ^^ __________!
iH__________l __HF^ ^ÊamWam^y'^ TH

WSt' *> .____JS^'*^íí''- H_____! _______ _? "*"^ , f^____________________________________________________H
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AI.FIVKDO, lilhinho do sr. Alfredo Schnwarlz

lábios lhe dissessem o que.pedia o coração
que os animava, para satisfazes em um
momento esse desejo, com os lábios trans-
borda.ndo beijos e ternuras.

Meu pobre pac ! Como me fazem mal.
essas recordações !

Nesse dia, tudo eu desejava.
Meu espirito, na livre inconsciencia dos

cinco annos, começava a formar-se, e eu
reunia idéias numa alegria difficil de con-
ter,

Porque uma rosa nascera branca como a
lua e a outra rubra como o sangue; porquenão paravam de voejar os beija-flores; por-
Vie havia insectos feios como o bezouro e
outros lindos como a borboleta; tudo eu'
queria saber. E} era um espectaculo curioso
e agradável, o ver-se aquelie homem forte,
explicar á creança que tinha sobre os joe-lhos, numa linguagem poética e infantil, os
mysterios na natureza ardente e fecunda.

As Morres que eu havia designado, eram
de cores tão differentes, porque uma clesa-
brochara á noite, sob o lençol alvissirno da
tua, e a outra nascera dos beijos fervidos ao
sol. O pequenino pássaro, não podia cessar
o seu vôo, porque, de tão leve, bastava um
sopro da brisa para o obrigar a mover-se; e
as borboletas eram almas de creanças mei
gas, emquanto os bezouros symbolisavam a
infância má e desobediente.

—K eu serei como a borboteta, meu pae ?
—perguntei ao fim da explicação, esperando
anciosa a affirmativa que eu jà havia advi»
nhado.

— Sim. Tu serás como a borboleta.
Sorriu com expressão de orgulho pater-nal e beijou-me na fronte.

h-\

.«??•'
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A menina ELIZ V BEKNAriDJNO, cm primeira ommunbão

Saltei dos seus joelhos sobre a reiva eafastei-me correndo, derrubando as flores
que encontrava no caminho. De longe, ati-rava-lhe beijos e adeuses.

De repente,^ como me deslumbrassem dois
pedaços do céo que appareciam por entre orendilhado vevâe das arvores, approximei-me novamente; e, sorpresa, com duas lagri-mas nos olhos, vi desfolhar-se nos lábiosdaquelle homem o sorriso de amor com queme esperara.

Inconsciente da dolorosa fibra que ia fa-Ser vibrar em seu coração, eu lhe pergun-tara, curiosa, e meiga, apontando para asnesgas celestes, si fora assim sereno e azul,o olhar de minha mãe !

Wém mar...

Iara de Almeida.

0 amor do homem
O amor do homem é como a luz abrazaaora, do grande sol, que illumfna o inundo,cujo calor dá vida á planta e faz brotar oíructo, mas se a força da luz um pouco m isauçmenta,—a planta se entristece, re?éca cinorrp.
Assim é o homem quando nosilluminacom a luz de seus flamejantes olhos, e nos

^l!ece (rom ° seu ani°«" ardente, mas que«aao ao intensivo augmento do raio de acçãoesse mesmo amor, a mulher se resente e«eixa morrer por entre sacrifícios toda a ado-'Hao pelo ente amado.
Oloa

Era de manhã cedo!...
Innumeras pessoas se achavam no cãesaguardando a hora da partida. Eni seusolhares risonhos se notava demasiada ale-gria.
O mar estava sereno. Ao longe, se avis-tava o poderoso navio, que dahi a poucoia receber em seu bojo, aquellas creaturas.J^m breve, as lanchas atracaram ao cáes,e, nellas tomaram logar os viajantes, quoem meio dos abraços e dos votos de feli-cidades, levavam as physionomias riso-nhas.
Momentos depois achavam-se todos ao-commodados no navio, que então lenta-m^nte seguia.
O céo, que se achava bello, todo orladode nuvens, parecia compartilhar daalegr ados viajantes...
O poente se achava alastrado de côr pur-punna: era o grandioso Phebo, o astrorei, que orgulhoso enviava á terra o seuultimo osculo para dalli seguir com destii.oao seu leito ethereo e divinal...
A brisa enrugava lascivamente as agmsdo vasto oceano que murmurando, suri:a-mente, semelhava ao anhelito anciado deum gigante adormecido...
As ondas, como que para dar mais umtom poético á natureza, lambiam a aivaareia da praia, e, logo em seguida reto re-

diam, formando ephemeros castellos esnu-mejantes!
Bandos de gaivotas voavam, e quandopousavam aqui e acolá, deixavam c.-iliirdas límpidas azas gottinhat d'agua, pire-cendo brilhantes soltos.
E assim em meio de tanta belleza reuni-da. sahiu, barra afora o transatlântico quelevava innumeros passageiros, entro os

quaes eu me a«hava, radiante, por í er a
primeira vez que fazia uma viagem nari-
tima!...

E hoje quando me lembro desse din en-cantador, sinto n'alma um êxtase inex-
plicavcl...

Havdee Lisboa Manzano

SAUDADE
Assim como o pássaro na floresta, c,uan-

do as vezes em busca de alimento é uans-
passado pela bala do caçador, assim eu
longe de ti, quando procuro lembrar-te
para confortar minh/alma, sou trans üissa-
da pela setta da saudade.

Maria W.

Ao sempre querido Modesto
Assim como a estrella polar dos nave-

gantes, brilha á hora dos mares bo^ianço-
sos, assim também desejo que a estrella
tutelai*, fulgure nas horas de nossas felici-
dados, para illuminar as nossas a mas e
guiar-nos protectoramente para a realiza-
ção de nossos ardentes desejos.

Chininhà
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Entretanto, o sonho nào se realisou.
Alfonsina chegou a Coritiba. Encon-

traram-se em casa de Totó Fontoura. Flir-
taram.

Mas, a severidade dos costumes da-
quella terra, onde ainda se cultiva a moral
antiga e onde as virtudes domesticas não
cedem logar ás innovações exportadas pe-
Ias metrópoles corruptas, não permitíio
que o cflirt> excedesse as raias de um inof-
fensivo divertimento.

Totó Fontoura desde logo percebeu
que havia qualquer cousa entre a sobrinha
e o Diplomata. Tanto que observou ao
General:

—O dr. Fernando não é noivo no Rio ?
—E\ De uma amiguinha de ÀHonsina.
—Ah ! Pois estavam pensando aqui

que elle e Alfonsina eram noivos. Dansa-
ram quasi toda a *soirée» do Grêmio.. •
Você sabe, os costumes da provincia são
differentes do Rio.

O General não quiz dar importância á
indiscreta, porém cautelosa advertência de
Totó4. Nada disse a Alfonsina. Esta e
Fernando, porém, sentiram o constrangi-
mento que despertavam as suas intimida-
des.

Alfonsina planejara, realmente, seduzir
o noivo da amiga. Um dos objecthos da
sua ida ao Paraná tora esse. Contava que
Fernando, longe de Helena, não lhe resis-
tisse aos encantos e avançasse até com-
promeíter-se. Afinal, o seu ideal era preci-
samente casar-se de novo com um homem
como aquelle, que a attrahia tanto pela
sua figura máscula e dominadora como
pela sua privilegiada situação social.

Que importava a traição á Helena ? O
essencial era que Fernando se deixasse
vencer. E a seducfora mulher nãoacredi-
fou que os seus encantos falhassem.

Enganou-se. Fernando advinhou a teia
em que o queriam prender.

E cuidadosamente a contornou. De
modo que, quando Alfonsina se decidia a
forçar uma conversa na qual pudese verifi-
car até que ponto conviria ceder a Fernan-
do, foi sorprehendida com a noticia de que
elle partira, com o ministro Framtz Kart-
mann, para o interior.

—E não voltaria a Coritiba, informou-
lhe Totó Fontoura. Regressa por S. Pau-
Io. Pedio-me que o desculpasse com você
e o General.

# *

Quando Alfonsina se despedio de He-
lena, communicando-lhe a súbita viagem
ao Paraná, a noiva de Fernando não pou-
de dominar a apprehensão que a assaltou.

Lembrou-se do pezadello que tivera du-
rante o incidente do qual conservava tão
amarga recordação.

Quem saberia si o sonho não fora um
aviso do destino ? Já havia notado que
Alfonsina dispensava a Fernando uma at-
tenção que poderia ser tomada por sus-
peitavel preferencia.

E agora, os dois em uma cidade dis-
tante, quanta cousa má aconteceria !

Fernando não lhe escreveu de Coritiba
sinão lacônicos cartões postaes, com vis-
tas da capital paranaense, a «lyrial rainha
do sul» segundo o optimismo bairrista de
um poeta local-

a/-\ r* /"> r-\ t r»» r« i /"\Alfonsina,
longas cartas, das ouaes Fernando era o
único assumpto. Cartas perversas que
so visavam levar o desasocego e a duvida
ao espirito de Helena.

Helena atravessou de novo horas de
angustia e de receio. De tudo, porém, a
compensou Fernando que preferio che-
gar sem a prevenir e que ainda a enterne-
ceu com outra sorpreza, mais agradável e

que mais a alvoroçou : a resolução de cõ-
sar-se dentro de um' mez.

Os trinta dias passaram céleres, nos
preparativos do casamento e na emoção
da radiosa espectativa,

E Helena vio confirmado emfim, o so-
nho que lhe pontilhara a vida de doiradas
esperanças, nos dias inquietantes que sue-
cederam á festa da Quinta.

Casou-a, em uma inebriante tarde de

primavera, na matriz da Gloria, aquelle
santo velhinho que era o conego Joã0'
que já tantas vezes tivera oceasião de pi'0-
nunciar para as suas amigas, o «conjug

vobis» e do qual se dizia dar felici*'
de áquelles a quem casava.
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Lá estavam na vasta nave do templo, o
Rodrigo de Faria, cujas commendas res-
plandeciam, o poeta Cláudio Clarr
mundo Fontoura e Alfonsina, o minis-
íro Frantz Kartmann, Camillo de Al-
meida Cunha e sua interessante consor-
te, o poeta Carlos Guimarães, sempre
com um soneto engatilhado e as irmãs
Schmidts, com um prodigioso vestido
verde.

No dia seguinte, o chronista Plinio de
Alecrin publicava no 'Independente* a se-
guinte noticia ;

«Pelo cAvon» partio para a Europa o
distincto casal Fernando de Mattos, que,
depois de passar a lua de mel na luminosa
Itália, a terra-clássica da arte e do amor,
se fixará em Londres, onde o joven diplo-
mata vae prestar o concurso da sua intel-
ligente actividade á legação do Brazil».

HA
Fim.

JORNAL DAS MOÇAS

TAÇA DO JORNAL DAS MOÇAS
Prêmios ás três concorrentes que obfi-verem maior numero de pontos

Resultado, incluindo a ultima corridarealisada em 6 de Agosto.

N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

NOMES PONTOS

Dylia
rolibri 
Odylla Itriani
Nadir
Inubia
Jenny de Carvalho
Natercia H. Guimarães •..
Daisy
Rosa Branca
Glorinha 
Lucilla Briani
Carmen Rosales Arêas...
Maria S. Lima

82
80
79
78
77
75
73
72
69
68
68
59
59

Dylia não mandou palpites.
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ÓLEO INDÍGENA PERFUMADO

Eu sou indispensável
em iodas as casas
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Tmea Jo**nal das Moca*

Concurso Hippico

r:
Rua S.José n. 118

Próximo ao Largo da Carioca

30$000
Telephone Central 2863
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Calçados Finos:
Últimos modelos

Em botas, sapatos e
Borzeguins, para Homens,

Senhoras e Crianças.
5)xS

PREGOS EXCEPCIONA ES
26S000

(Preta envernisada— Cano todas as cores) RIO DE JANEIRO



JORNAL DAS MOÇAS

IN-PACE DO MO
A' V.lles. Helena No-

gueira e Cordelia, talen-
tosas collaboradoras do" Jornal das Moças ".

Ha o languor d'onda quebrada, ha
cantos elegíacos e melancólicas sonatas
nas c Paginas d Alma > , mysteriosamente
veladas pelas nevoas das desesperanças...
Evocando exiasiantes alvoradas, aquellas
paginas têm, no entanto, manchas rubras
de um sol que, por entre a rudeza e as
asperezas de um longiquo monte, lá se
tomba agoniadamente no occaso...

São paginas veladas, emocionantes,
dolentes de uma alma alanceada, marty-
risada em cilicios, infinitamente augusta,
que uma larga auréola de estoicismos
circunda, sanlificando, sublimando...

Vibrações virgens de violino inviolado
para o Mundo — violino cie cujas cordas
o arco da Dôr rouba os accordes fugitivos
de um segredo amargo — as * Paginas
d Alma » fazem meditar no mesmo vaoo
e no mesmo encanto longiquo de regiões
onde refulgem as solemnidades transfigu-
radoras da Saudade. . . e as vibrações
passam, perpassam, e, soluçadas e mys-
ticas, etherificadas de formas e volupias,
ascendem ao parque solitário das melan-
eólias, n uma orchesíração dc soluços,
delicadamente aureoladas, docemente in-
censadas pelos meigos e miraculosos
aromas de Flores do Coração...

O que flammeja, o que canta elogios
nas «Paginas dAlma», é a sede bemdita,
a anciã infinita, que não cessa, de encon-
trar a alma simples que comprchenda, que
sinta, que ame com meiguice a alma en-
cantadora que se revelia com toda a
volúpia da magua, com toda a eloquecia
dã desesperança, atravez cie deslum-
bramentos paradisíacos, nas * Paginas
d'Alma >.

Mysticismos de monja enclausurada e
delicadeza de sensação, scintillam, pon-
íuados de lagrimas, tra nsbor.d ante de ma-
guada ternura, nos espiritualisados aromas
de «Flores do Coração» que, gyrando
languemente, ganhando tonalidades roscas,
n uma beatitude de martyres serenos na

, suprema Dôr, ascendem á Esphera azul e
ouro quintessenciada na fôrma de um
Ideal, atravez de mysterios solemncs, na
tristeza da Lua, em busca da taça ouro-

aço-azulada. onde beber o elixir do esqi_çu
cimento c do sonho...

E. na suavidade, na paz protectora e
magestosa da noite, no deslumbramento,
no regaço ineffavelmente amoravel das
estrellas, os desolados martyres desappm
recém — lá se vão aquelles errantes so-
luços, lá se vae todo aquelie martyrio, dc
silencio em silencio, dc desillusão cm
desillusão, tristemente, tristemente, lem-
brando, dc pezarosas noivas, espíritos
fugitivos errando pelos espaços, contanch
entre-sorrindo c chorando, a sua magmi
ás almas e ás estrellas...

Para almas assim, cm interminável mar-
lyrio de outro Golgotha mais triste, mais
amargo, mais sedento cie soluços e ge-
midos. em breve soará a alta hora da
grande manifestação suprema.

*
* *

•',:

Paira no ar um rumor languido como
que dc bater de azas archangelicas.

Na terra, quatro olhares encontram-se;
comprehende-se.

No céo borburinham goroeios e cantos,!
palpitações e cicios, frêmitos e canções
lá, duas almas encontram-se, amam-se comi
meiguice.

Um suave rumor d'azas palpita em redor
das duas almas ; dentre as estrellas. um
anjo. sorrindo, surge, com um dedo nos
lábios. Silencio Despetalam-sé as flores e
gemem violinos, com tristezas,..

Cânticos de Sol, lagrimas dc Lua.
chammejamentos da Via-Lactea, numa
graciosa confusão tecem em redor das
duas almas uma aureola faustosa de bran-
cura immaculada.

E, desses cânticos, dessas !agriniac,
desses chammejamentos, atravez da trans-
parencia luminosa da Via-Lactea, vem.
então alvorando, radiando magnetisadora.lj;
miraculosa e rutila a grande Flor original?! ¦
co Amor. levemente, lentamente, com in--I
tensos refinamentos, com requintes exqui-1
sitos, sagradamente Iransfiguradora...

Esse e o termino suave, compensacor.ee \.'\.
ta nta s abnegações\ de tan 1 as Iagrimas, |¦ \
tantos suspiros, tantos soluços, que (j
Destino grave reserva a Mlles. Helena^
Cordelia, românticas e visionárias monjas I
do Sentimento, velando á claridade ma-
guada dos cirios, no tabernaculo solempe
das Chimeras, no cin-pace» do

Rio—1~916, •

r
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Offerecido a Mlle. Paulina Caparica.

Qual cypreste a gemer aos risos da Alvorada,
Perolado de luz,—esquálido precito ;
Minh'alma, sombra azul da tarde desolada,
E' um sonho do luar, chorando no Infinito.

Uma campa de dôr, em crepe amorta.lhada,
Meu verso,™ qual do Outomno o derradeiro

[ grito
Que rola pelo espaço ; imagem mutilada
De um sonho que vagueia a soluçar afflicto.
Meu peito—o cofre roxo e amargo da sau-

[ dade,
Dolencia lacrimal de tetrica amargura,
Urna que guarda a flor azul da mocidade.

Meu coração—da maguaé sombra dolorida
Que pela vida vae cantando a desventura
N'nma nenia lethal, tristonha e compungida.

Alice de Almeida

Supplicio doce

O sol desponta, e a farta cabelleira
Ondeaute, de our« e luzes, irradia ;
Ha, na Terra que accorda, a phantasia
Plena, da luz na irradiação primeira.
«v3 iumiv_i, a. auuaiusa mciuuia.
Vae se espalhando pela terra inteira ;
Ei a lua, no céo, marmórea e fria
Já se finou com a sombra derradeira.
Meu amor ! Como invejo a pobre lua,
—Pallida virgem que no céo fluctua
£} desfallece, e morre, á luz solar !
ftu qtazera, também, tristonhamente,
Como a lua no céo, alvinitente,
Morrer, gemendo, á luz do teu olhar !

I a
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Yára de Almeida

Sepulchro em Flor

(A' encantadora senhorita B.,.)
Àmo-a sim ! meu amor por ella é extenso
Tão vasto como as plagas do infinito,—Maior do que o oceano, mais immenso
Do que aquellas montanhas de granito.
Somente n'ella a todo o instante penso33 o seu nome é harmonioso e tão bemdicto
Que chego até perder quasi meu senso
Quando a escuto, e os olhares n'ella fito.
Oh ! Christo, immaculado e Redemptor
Be morreste pregado no madeirolambem eu morrerei na cruz do amor.
Que seja o meu supplicio essa donzella
$ que no agro instante derradeiroTenl

0 leu perdão

ia como sepulchro os braços d'ella.

Ii |q <—=5 *— 4-«-916.
Luiz Amoeim

1B_MH

. ...lè poete jft pardonnei ; 1'lioinMie, jamais !
Jtli. Santoe.

Só perdoas ao poeta ! O mísero proscripto,O homem.que anda a beijar-te os pés. e que
[ se arrasta

Pela estrada do Amor,contendo a queixa e o
[ gritoD'alma pregada á cruz de uma sorte ma-

[ drasta...
O homem, que apenas vê—triste pária mal-

[ dito -
No céo do seu futuro uma estrella nefasta,
K que sonda e perscruta o peder infinito
Que o attrahe quanto mais de ti elle se

[ afasta...
E}sse homem, teu perdão divino não merece!
Que elle soffra é preciso ! E' mister que a

[ impiedade
L,he emmudeça,da crença.a derradeira prece.
Seja ! Mas... eu não creio em tão cruel sen-

[ tença !
EJ, no duplo perdão do Amor e da Bondade,
Ha de ainda florir a minha velha crença í

JüLIO Meral
Rio, Maio—1916.

MATUTINO
Acorda em festa Flora. No L.evante
Rubra a Aurorei entre esplendores assoma.
Cantam em coro as aves. Um aroma
Flóreo exhala o bosque refrigerante.
No regaço do pomar verdejante,
Uma abelha, duma flor que aura toma,
Znmbe em torno, emquanto roçando a coma
No rio o encrespa a brisa sussurrante.
Um raio áureo de sol pela píanura
Do intermino espaço segue... E} a fragrura
Perfumada do valle ao vento brando ;
O campo em festa ; a alameda tremente ;
A planta ao cimo da serra, crescente ;
Vão pouco a pouco de luz se alagando...

Maria A. Martins
L<age de Muriahé.

Amor intenso
Amar-te sempre, cheia de cariaho,
O coração me ensina, a todo instante.
Do puro amor que te consagro o ninho
Teci de leve no meu peito amante.
Inda_ga a flor, pergunta ao passarinho,
Ao céo de anil, ao mar sempre espumante,
Ao vento que se agita em borborinho,
Se pode haver um peito mais constante !
Anjo da minha crença, em ti pensando,
Componho este soneto, alegremente.
EJm cada verso que aqui vou deixando,
Iberas o juramento mais sagrado,
Que de joelhos fiz, contriçtamente,
Perante a. cruz do Christo ensangüentado,

tf

Walkyria Fragoso Lopes
Bahia.

i

'SSmmSÍXím&mi88SKWí-S*íS^!l!í»<^^ ^^S^sss^^^^^ê

^»5i».



-M5B1UL DAS Í400AS

1HUniltt »l um nu
O discurso official das professorandas

(Continuação)
Missão, pois, espinhosissima c a dos que

a tanto se propõem ! missão granâiloqu^é
a nossa, mestre» queridos, que nesta Escola
Normal distribuistes as parcellas viva» clc

com a mocidade, que.intelligenciavossa
procura vencer.

Assignalemos a nossa Pátria pela cultura
da intelligencia no dizer do Illustre Dr, Nilo
Peçanha, aos gloriosos destinos que lhe es-
tão reservados na evolução da America .

Hoje, como em epochas passadas e como
sempre, é o nosso espirito movido pela con-
vicçâo inhabalavei de que o ideal que pro-
fessamos vale bem pelo realce de uma rege-
ii er ação.

As leis do movimento em sua coexistem
cia determinam o principio de todas as liber-
dades cujo exercido é o direito, que, em sua
evolução complexa, equilibra a harmonia
social e sem uma fonte directora,sem a edu-
cação, é impossível a observância desse
equilíbrio na impossibilidade do progresso.

Si a escola tem por objectivo "modelar",
é a Escola esse mesmo progresso ; si o ho-
mem tem uma alma tendente ao absolutismo
do "livre arbitrio", que se governa a si
mesma, essa coliectividade que, para nós, e
o Povo deve ter a mesma força legislativa
e o cadinho em que se observa essa trans-
formação está perfeitamente representada
pela Escola Primaria.

Si o desenvolvimento popular ê uma con-
seqüência do trabalho e da instrucção, si o
Povo nesse evolucionismo vai da choupana
do proletário ao palácio da burguesia, si é
elle o único possuidor da scentelha do gemo;
da riqueza e da moralidade, delle também
depende o predomínio das questões sociaes,
é elle quem faz a lei, quem constróe o ali-
cerce da Republica—e o Povo se faz ao
aperfeiçoamento moral, e intellectual pro-
porcionado pela. Escola.

Torna-se mister que o homem do futuro,
inspirado no século da electricidade, não
seja o velho condeninado da brilhante poe-
sia de Valentim Magalhães, que...
"Immovel na janella...
Os meninos comtempla, alegres a correr
D com um tom de voz, profundo, amargu-

[ rado,
M ur mura surdamente—

Eu não sei ler !

Na complexidade dos programmas, que
atendem ás exigências cia vida, o professor
primário descortina um infinito de conheci-
mentoa aos olhares da criança e de sua cè~

Esp& eciííco-lnsec « «?licido

rebeaçáo imbrvonaria, como se fora o dia-
mante em sua phase rudimentar, consegue
o brilhante que deslumbra.

Este é o grande trabalho educativo, esta
é, incontestavelmente, a tarefa dignificante
dos que hoje se diplomam.

Profissão grandiosa que prepara os sábios
e que forma, pelo civismo, os grandes com-
batentes das conflagrações de todas as epo-
chás 1

Todos quanto assistem a grandeza desta
solemnidade poderão avaliar o que nos vai
acalma ao deixarmos os dias felizes d'uma
convivência affectiva para a grande luta
em que cada uma de nós tomará, rumo di-
verso...

Nunca as palavras do poeta foram tao
acertadas e o «delicioso pungir d'acerbo es-
pinho» ou esse «doce amargo de infelizes»--
tradtictor das lagrimas e dos sorrisos, será
ã recordação perenne desses bellos dias,que
não voltam mais 1

As esperanças que se formam á inspira-
ção dos primordios do ensino—estas sympa-
thicas creanças que se diplomam comnosco,
para maior brilhantismo de nossa festa,
juntaram ás suas as nossas alegrias, parti-
lhando da eucharistia do saber na grande
officina do trabalho.

Nosso espirito se conforta á magnitude
do consórcio das emoções infantis às emo-
ções que nos dominam—nós, vencedoras da,
primeira etapa do grande problema do saber.

Tomando-lhes as mãos surgiremos á ca-
thedra que nos sagrará professoras cerni-
cias de que aos notsos primeiros passos não
falleceram os aromas das flores, que se tra-
duzem nas Esperanças do futuro.

Senhores 1 a turma de 1915, armada para
as lutas 5 surge sobranceira á arena dos
grandes combates da intelligencia para o
engrandecimento deste Brasil, que repousa
á beira do Atlântico, tendo os seus ideaes
voltados para um céo azul em que um Cru-
zeiro dominador, por entre constelíações
multiformes, inspira a musa dos poetas.

Mas, ao deixarmos do recanto amòrosis-
simo de cujo convivio nos despedimos sau-
dosas faltará bem alto á nossa consciência
« ao nosso coração ainda não atrophiado
pelas impurezas que embotam a sensibili-
dade, a gratidão eterna aos que tanto por
nós se esforçaram. '

Collaboradores da grandeza de nossa Re-
publica, seja o nosso objectivo a Pátria no
desenvolver social representada pela fami-
lia, seja o nosso guia o caracter que rege-
nera o homem e que forma o heróc, seja o
nosso prêmio a certeza de termos cumpra
o nosso dever.

(Tenho dito).
Cecy Coutikko
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Ao por do sòl
Para mamãe e papae

Tarde de estio. O astro-rei,
Cheio de garbo e esplendor,
Descamba, tingindo o céo
Pe bello e vivo rubor.

Cantam nos galhos frondosos
Das laranjeiras floridas,
A' beira dos ninhos fofos,
As avesinhas queridas.

Cobrindo seixos e areia,
Marulham, trauquiliamente,
De um ribeiro as águas clara»...
(Lembram-me o pranto dolente

De alguém que vive, saudoso
A' espera do bem amado,
Vendo passar, com o tempo,
De illusões o bando alado...)

Badala o sino festivo
Na capellinha da aldeia,
Branca, enfeitada de flores,
De incenso e perfumes cheia.

1$ á voz do sino que plange, x
N'um mixto de fé e amor,
Junto uma prece contricta,
louvando ao meu Creador.

Botafogo—Julho de 1916.
Julinha Pereira.

¦ «e a s » b n •

CECÍLIA
A' minha irmã Stella.

Bella como as manhãs de primavera e ale-
gre como a travessa borboleta que esvoaça
oscuiando as flores, era Ceeilia, a filha do
carnponio mais querido do logar, pelos dotes
e virtudes de que era possuidor. Os seus ca-
behos quando em desalinho assemelhavam-se
aos raius de sol dourando as águas do regato
que corria celére junto á sua cabana ; o fres-
cor de sua pelie era eguai ao dos alveos ly-
rios orvalhados pela neblina da manhan e
nos kbios onde brincava-lhe sempre um sor-
rir innocente, a cor das rosas rubras predo-
minava tornando-a encantadora.

Quando as sabiás annunciavam o dia, Ce-
eilia dirigia-se para o campo, acariciando as
flore» que sentiam-se orgulhosas quando suas
mimosas mãos as colhia para ornar-lhe o
busto esbeno e gracioso e um penedo gigan-
itsco que era o seu maior amigo ufanava-se
da virgem descançar á sombra de seus ga-

Cresceu Ceeilia.
Sempre boa e carinhosa era o enlevo de

seu pae velho e viuvo.
Um dia porem Ceeilia enfraqueceu8 Nas

suas faces outr'ora tão rosadas transparecia
agora a pallidez própria das angélicas.

Assim como a rosa desabrocha, definha e
>Qis morrç assim também foi Ceeilia...

Depois de grande penar que ella soffría re-
signada para nâo «obressaltar seu velho pae,
entregou aquella santa a alma purificada á
Deus.

O velho ancião ao acordar-se um dia nfto
encontrou a filha. Bateu à porta e a chamou
em vão,..

Entrou.
O perfume suave das flores silvestres en-

trava peia janella perfumando o quarto, e
no leito com um eterno sorrir o corpo hirto
de Ceeilia!

Os gaíuramos trillavam tristemente e aquel-
les endeixos que mais pareciam queixam es
vinham confundir-se com os lamentos do po-
bre velho que ficara sem aquella estrella hu-
mana para aniparal-o na tropega velhice...

Dias se passaram.
Cecília tinha sido enterrada junto ao pene-

do onde na vida descansava das fadigas e o
pobre velho foi encontrado morto sobre o
túmulo da filha.

Deus lhe roubara a única esperança pmem
a dôr livrou-o dos tormentos arrebatando-lhe
a vida.. .

Viajantes! Quando por alli passais, forço-
samence descobrireis o logar desta historia
pelo triste murmúrio das águas do regato...

20 de Julho 1916.
Coelho Lotjzad _rt_
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Tristezas
A' Mlle. Alice Almeida

Soluça o vento uma saudade triste,
B a sós, tristinho e exasperado clamo;
Emquanto a magua mais cruel me assiste...

E}u te amo !

Na syuthese da dôr funesta e escura.
Elevasse a -ininl^álma amortalhada
N'esse brado cVamor que ainda perdura

_FMor fanada.

O teu olhar onde soluça a magua
Volve p'ra mim, ir uma caricia branda,
_$ então verás meus olhos raáos rVagua

Dôr nefauda !

Ai ! porque te encontrei na vida errante
—-Ivyrio niveo sonhando a paa do céo ! —
Sombra de estrellas, raio sçintiHante

Em branco véo ! ?.. .

• » • •

Os meus olhos no pranto estão imnier*o*
E a minh'alma tristonha já nâo canta
Guarda no seio—peço-te ! --estes verão*.

Minha santa !

-Rio, —23- 12-1915.
Dr, Carlos Leal,
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E porque lu nasceste. desgraçada P

Muitas, mesmo muitas vezes, Barba-
razinha, escutava estas palavras, Ouvia-as
todos os dias. quer quando ainda era

pequenina e não as entendia, quer mais
tarde, quando já começara a brincar e a
falar. Ninguém lhe ensinara nem a falar
nem a pensar em coisa nenhuma ; porém
ella só por si ia aprendendo ora isto. ora
aquillo, ora aquilloutro. E como que
inesperadamente, o insignificante entezinho
ia se transformando em uma meninota.

Tinha mãe. E era esta precisamente que
lhe dizia entre lagrimas e maldições :

— ;V\as porque tu nasceste, desgra-

çada?l Quando te resolves a morrer?
O* meu Deus!

À mãe de Barbarazinha, Marina Ivá-
no.vna, era operaria ; vivia em uma grande
cidade e oecupava-se de costuras. Sem
Barbarazinha a sua vida seria muito me-
lhor e mais fácil.

Varka (esse era o seu appellido com-
mum) tolhia-lhe os pés e as mãos . . .
Varka precisa comer, porém a comida
custava tão caro, que sustentar a si pro-
pria e mais a outra creatura era coisa
quasi mpossivel Sem Varka poderia en-
contrar algum emprego, mas com ella não
havia meio. Se Varka morresse seria um
achado para Marina Ivánovna,

Varka bem podia morrer e deixal-a so-
cegada. Porém Varka, teimosamente, não
pensava nisU e oecupava-se de qualquer
outra coisa menos de morrer. Teimava em
ficar viva. Ficava viva apesar de innumeros
motivos para morrer, apesar do frio, da
fome, das moléstias, da altura das escadas
do sexto andar. Centenas e milhares de
creanças da visinhança morriam de escar-
latina, de diphteria, de falta de cuidado e
vigilância ; porque ninguém se oecupava
com a sorte delles,. morriam de quedas ou
morriam, queimadas. Porém Varka, com
espanto de todos e desespero de sus mãe,
ficava viva.

De manhã a mãe delia tomava seu chalé
e sahia á procura de trabalho.

Mamãe, estou com fome ! — gritava
Varka que não tinha vontade nenhuma de
morrer.

Não tenho nada para tu comeres !

gritava a mãe, Onde é que eu vou buscar
sustento para ti ? Tu não me deixas ! Morre
de fome. Eu morro e tu morres ! . . .

Ella sahia e deixava a porta fechada,
mas a janella ficava aberta. No anno
passado, na casa onde ellas moravam,
uma mocinha linha cahido de um terceiro
andar quando lavava uma vidraça e tinha
morrido, mas Varka não cahia. Era im-

possível dizer porque, apezar da janella
ficar aberta, Varka ainda não tinha cahido.
Acontecia ás vezes que Varka trepava
na janella e debruçava-se para fora. Mas
todas as vezes que isso suecedia, appa-
recia algum dos moradores da casa que,
agarrando Varka, retirava-a da janella c

passava-lhe um forte pito. Nada impedia
Varka de chegar ao patamar da escada c,

por curiosidade, debruça-se sobre os ba-
laustres para ver o que se passava em
baixo. Pouco tempo antes, desta mesma
escada, um pequeno, filho de um sapa-
teiro, tinha se precipitado no espaço e
tinha ficado machucado de tal maneira

que viera a fallecer. Varka também ia para
o patamar, subia nos balaustres e inclina-
va-se toda para fora. Mas algum vizinho
ou vizinha, de cada vez que isto acontecia,
chegava á escada e retirava a curiosa
Varka do fascinante perigo. De fome
Varka não podia morrer, Obstinadamente
todas as vizinhas a livravam disso. Varka
ia constantemente ora á casa de um, oroa
casa de outro e ganhava tudo que Deus

queria. A's vezes a moradora do n.° 61.

D. Ivatisna. dava-lhe caldo e pão. Nao

morria Varka de moléstia, embora adoc-
cesse freqüentemente. Era diificu o*

porque não tinha ella ainda sido victima*1

pela escarlatina, pelo tipho. pela luber'
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culoaê. Talvez aquelie que a livrava dessas

moléstias, fosse quem a livrava de morrer
dc tome, de cahir da janella, ou do para-
peito da escada. E a mãe de Varka, Ma-

rina Ivánovna, de volta á casa, via sua
filha de perfeita saúde e sentia a mesma
angustia, raiva e desespero. Chorava e
maldizia-se toda a noite ; e seu coração,
mudado por artes da mizeria e do soffri-
mento em urna pedra de gelo, berrava em

yritos desesperados ; — Eu te amaldiçoo !
Maldito seja o leu nascimento, desgra-
cada !

*

Um dia, a mãe de Varka disse-lhe : —

Vem cá! Anda. anda, desgraçada! de-

pressa I
Segurou com força a mão do menina e

puxou-a para si. E ambas sahiram para a
rua. Andaram muito tempo no extenso

boulevard, depois tomaram uma rua lateral
e depois outra. Marina Ivánovna não tar-
oava a mão de Varka, rec.eiando que esta
fugisse. Entraram por urn portão es. uro
de uma casa grande. Marina Ivánovna
parou um momento, olhou em torr.o c
disse a Varka: — Espera-me aqui um
pouco. Eu volto já. Rapidamente s< guiu
para um lado. Varka alarmou-se e com
toda força gritou : -- Mamãe ! — e mais
que depressa correu acompanhando a
mãe, que ella ainda via afastada. Uma
pessoa que ia passando fez aquella parar,
dizendo-lhe : — Olá I A criança este' per-
dicla. Nesse momento appareceu na porta
da casa o porteiro e surgia perto a figura
de um policia. Marina Ivánovna parou e
Varka conseguiu pegal-a, agarra.ido-sc
com ella.

(Contii úa.)
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Quem possuir um casal de Pedras de Cevar possue s^ufe,iortuiia,
bem-estar, calma, emfim, tudo que é deslavei e ditticii

de adquirir por outros meios.

Couoon para pedido de informações ãeerca
das verdadeiras e legitimas Pedras de Cevar

SR. ARISTÓTELES ITÁLIA
lampn bbsw

Junto lhe envio $300 (sellos, estampillias etc,)
para que me sejam enviadas, com a possível bre-
vidade, informações acerca das verdadeiras e legi-
timas Pedras de Cevar.

Nome 

Localidade

Estado _._
^^-^.^^-«-«ee^^

ARISTÓTELES ITÁLIA - Rua Senhor dos I assos, 98
sobrado—Rio de Janeiro—Caixa Postal b04
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LIl •A! alguer
ingratidão : Palavra funesta. Feriates

para sempre um ente que te amou com
lealdade*

Tempos felizes em que julgava nunca
pronunciar-te^ mas tudo era illusão j hoje
ferido eternamente, trago-te gravada em
letras sangrentas no intimo do meu pobre
coração.

A. Ylopks

Antes da guerra.
A guerra fora declarada !...
Doas horas antes da partida, o exercito

acampado numa casa abandonada no cam-
po, recebia a benção do velho cura.

Este com voz alta e sonora assim kilou:
—« Partam ! partam para a guerra, para

defender a terra e.n que nasceram, tão ado-
rada •

—Salvem-na de uma derrota, matem o
inimigo e terão o perdão de Deus !... Pela
patiia amada saibam morrer, cumprindo o
sagrado dever de patriotismo. Nossa am-
bicão, nossa unic. ventura, é vèi-a sempre
feliz e gloriosa».

A voz do padre era de fazer commoção;
os soldados, alguns de pé, uüíxò.s ajoelha-
dos, ouviam cabisbaixo a3 santss palavras
do velho, e então respeitosamente fizeram
o signa! da Cruz.

Horas tristes • -.
IJma lagrima de tristeza rolou pela face

do cura.
Terminada a missa, os soldados retira-

rám-se;
Era já hora da partida.
Seguiam para a guerra, para cumprir

uma sagrada missão, e pareciam ouvir
ainda a voz do velho padre, como um eeho
angélico que lhes in undiam n'alma o con-
solo e a coragem...

Linda
* *

A' toi...
O teu amor é a seita que atravessando a

smmensidade vem cravar se fria e dolori-
dàmenie no meu peito, m artyrisando-nie a
existência.

*

A' Pio.
Quando amamos, com toda vehem«mcia

de nosso coração um ente, e, este nos era-
va no coração a iria lança da in differeuça
ou leviandade... sentimos um véu surgir
no horizonte de nossa felicidade e o frágil
batei da esperança despedaçar-se contra as
rochas da hyppcrisia...

É... o amor, que tínhamos a este ^nte
transforma-se em desprezo e ódio.

Naí r

Ao 12.
*

í' '•lll

O teu coração 6 o carro a&reo que m*
conduz ás alturas sidéraes do Amor 1 ..

Nair
*

• *
A' Alice C

A lagrima é a confidente de uma paixão
sincera é mal correspondida, cujo mundo
inexorável e inclemente, offertou ás illft-
soes e chiraeras, negando á felicidade.

Nair
*

A idéa é a voz da consciência, ora doce
e amável, como o aroma das flores... ora
triste e arrebatada,como gemido ou raiva.

Naik
«

* *

A morte é a estrella que nos guia ao rei
no do eiléncio e da felicidade.

Rira

A Ingratidão é uma lyra, cujos psalmos
são ungidos com os accordea psàiniodiè-
sos e tristes de um coração de ferro.

Rtan
*

* *
Ao 52.

O teu coração é o mármore que enfeita
a sepultura da minha desventurada alma.

Nair
* *

Ao 12.
A tua imagem é o sol que cinge rutilante

illuminândo as trevas do meu coração inim
te rrü pia oi ente apaixonado,

Nair
* *

O amor é um sentimento triste... nasce
com esperanças... e crestasse pelo sol
abrazado da ingratidão'.

*
NlRA

A' alguém.
Assim como Maria Magdalona foi pedir

perdão de seus peccádoè aos pés de Jesus,
tu b/as de vir a mim pedir perdão de me
teres feito soffrer taiito !!!

C. Moura
V

A" quem me entende.
Quando abrlste o meu coração para neüe

depositar o teu amor encontraste eseripto*
«atno-te eternamente* cousa que jamais ai-
suem encontrará !...

C. Mouha

Resposta a P. V.
<Àuiei, mas hoje odeio»;

*

A' miyha pi aninha Nair.
As caricias de uma a.ínígulnha

O

venial'
raiiienié smeera, são dcr.fdB pérolas Que
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¦nò nodem ser achadas na vasta extensão
Ho oceano que se chama—existência.

Dalila Silva.

dão»—que fere mortalmente o coração que
ama com sinceridade.

Myosotis
* *

Ao O. N. de Souza.
O ciúme é o furto da desconfiança.

J Monteiro
* *

Augusta.
0 meu amor é tão intenso como intenso

é o infinito. W firme, é inabalável 1... «E
qual parazita, que vive no tronco estéril
do arvoredo U Nem a respidez dos annos,
nem a morosidade dos séculos o destruirá.

Agá

A' bôa amiguinha M^ Elisa.
Quando o amoré irresistível e verdadei-

ro, o oseüio é a animação mais casta desse
amor. D. Costa

*

A' inesquecível Julieta Rollo.
A esperança é a estrella que, resplande-

cendo no firmàméntô, guia o ideal de um
destino alegre e cheio de venturas.

D. Costa
*

A ti...
Sei que me desprezas ingrato ! Sei que

zombas do amor que te consagro; mas
mesmo assim eu te amo, o hei de amar-te
emquanto me restar um sopro de vida, e
na hora próxima da morte, em que minha
alma estiver prestes a se separar do cor-
po meu ultimo suspiro será por tf, porque
morrerei te amando.

Alexina Santos
*

A alguém...
0 dia da minha partida approxima-se

lentamente; só uma cousa te peço, que não
me esqueças, assim como de ti nunca me
esquecerei.

N-ERY

AO JlJCA.
«Amor», como é tão linda esta palavra.
São raias as pessoas que sabem avaliar,

principalmente es homens não dão valor a
esta palavra. EbtherG.

*
* *

A' inesquecível amiga Sylvia Palha.
Como os dias estão correndo lindos para

você querida Sylvia ! Sei que estás nave-
gando num mar de rosas 1...

Tenho encontrado em ti a mais profunda
affeição. Desejo que te conserves sempre
assim.

Quando alguém abriu o teu pequenino
coração encontrou escripto em letras en-
camadas "Amo-te".

Não foi verdade, querida amiga ?
C. Moura

• *
* *

Ao meu querido paezinho.
A luz dos nossos olhos é o único reflexo

que illumina as profundas trevas de mi-
nh?ahna e povoa a fria soledade do meu
coração.

As amigas sinceras são como anjos que
noa vem do céu para consolar e adoçar as
amarguras da vida.

Birin
*

A' interessante Elizínha Garcia.
Acceita este singelo pensamento.A Bymp&tbia é a chave de ouro que abre

todos os corações...
Nené Ramos

*
* *A' E. J. R.

Quanta illusão ! Nesta pequena palavra
que encerra quatro letíras que nos chama-
mos... «Amor !!...»

Haroldina Lins
• *

Inesquecível Sebastião.
,uando vieste eom tuas doces e meigas

PMavrás fazer a primeira confissão não
V®mm que pos^uias esta settâ: — «Ingrati-

*
* *

A' minha querida mãezinhia.
Que maior felicidade podemos desejar

do que sentir nos lábios o calor dos beijos
da nossa querida mãezinha?... •

Aida P. Mesquita
* *

Ao inesquecível Heitor M. de Souza.
Nada no mundo far-me-á esquecer a tua

muito amada pessoa.
E's a grata recordação do meu des-

traçado amor, da minha única e verdadei-
ra affeição que ainda possuo no meu co-

00»

Embora separados hoje pelo grande
abysmo, quem sabe se ainda seremos fô-

Da esquecida Ruth
*

* *

Ao meu inesquecível pae.
Saudade 1 Triste palavra que soa sem»

pré aos nossos ouvidos quando o nosso
pensamento vôa ao Ignoto em procura do
ente amado! . 

Al M; Pekeiba
*

A' quem me comprehende.
Se amar é loucura, Deus foi injusto por

ter daclo só ao homsm a passividade de tal
soffrimento. ülBtíVaesilder Paria

*

1 21 7 21 19 20 1
Possuil-a ainda um dia,
Seria viver em grandeza,
Elevar num valle de pureza
Um castello, é gosar harmonia...

A (lá.
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Ruv Barbosa representa em pessoa ain-
tellectualidade universal e na alma o pai
dos brasileiros.

Carlos Brandão da Cunha
*

A' alguém
Ha dias soffri horrivelmente pella tua

cruel ingratidão, no emtatito hoje me con-
sidero a irêátürà mais feliz de todo o um-
verso pois tenbo plena certeza que estou
sendo verdadeiramente correspondida con-
foi me mereço. _Cioy

A' quem me entende >. <
O amor diminue as distaneias, vence to-

dos os obstáculos a faz se encontrarem no
mesmo pensamento, dois entes que se ado-
raro, dois corações que se estremecem.

Eclud Arierrel
* *

A minha mãe
Se as lagrimas diaphanas vertidas quoti-

, dianamente por uma saudade fusca que nos
extingue a existência, se transformar-se
em diamantes, eu teria um collar para
ornar tua santa santa fronte, realçando
mais a tua belleza indissolúvel.

Alfred© Goulart Alves
".' * *

A' alguém.
Quando junto de ti me sento aprecio

o teu perfil, a tua linda bocca, os teus pe-
queninos dentes de marfim.

EJs a esperança dos meus sonhos.. Quan-
do estaes com as tuas lindas trancas enro-
ladas sobre a cabeça pequenina. E's o anjo
de minh5aima. Não sabes como te adoro
ao verte assim !

Carlos Brandão da Cunha
? *

Futuro revelado
Em resoosta a J. C. L.

Serio, com o olhar fixo em mim, olhan-
do-me oom um desses olhados onde se lê
nitidamente a epi^raphe «Sinceridade*, im-
ploravas a revelação do meu desejado fu-
turo

Depois de teres percorrido tantos loga-
res, após à fadiga da viagem ás «estradas
que cruciam o coração», aehaste quem te
manlestasse o meu fururo I ?/..

O meu sorrir... o meu olhar !.... Oh !
mas como elles te enganaram !.. *

Não acredites tanto, pois elles foram um
pouco falsos !

Achas ruim o qua desejo ? censuras o
meu desejado futuro ? oh 1 quanto és
mal ! tão corto não o deeifraste bem.

Affírmas que terei noutro modo de pen-
sar mais escolhas, que serei, portanto mais
feliz \ nada disso, porém, me convence!. .
embora soffrendo obstáculos, quero, am-
biciono o futuro feliz que me espera !...

Mas... com o detestas a minha am bição,
esta que dizes "que rebaixa e humilha5'

se eu verei mais tardo realizada, se cott*
seguir "amar" áquelle aquém dedico vor-
dadeíra amhade, a ti ?

— O espirito da mulher tudo concebe,
mas nada realiza — declaras isto terminan-
temente ? Pois eu contesto, e se Deus, a
quem até hoje revelei o meu
zer, mostrar-te-ei então, o
fraco, espirito de mulher,
uma vez na vida !...

Cré em quem te quer sinceramente.
N. P. I

desejo, quí-
meu espirito
como yen cg
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 Sim, sois vos mesma. Tenctèá íidr-
ror a essas espinhas, a essas manchai
For que, si já vos aconselhei o medica-
mento unieo a que podeis dever a restau-
rayâo da vossa cütisj ti já vos disse qual 6
a natureza du vosso mal, e per^istis em
nsai remédios que mais vos irritam ü péí-íet

Ê' inútil o que fazeis: ide pelo çáini-
nliü :ieguro; usando o Eugynol —¦ MSàl-

,v^çâo da fóuSher" que 
i;eoml>ate as cau-

sas, íazeudo eessar os eííeitos"

A' venda em todas as pliannaci.is e
drogarias de^ta cidade. Vidro. B$Uv.H_);

peiò Correio, âí5' 0.

GRANADO & C.-Depo»itarioB
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lif^ # r* *í* Consultas das 41/2
MlgUel reítOSa ás 5 l/2 <la tarde

TODOS OS DIAS
Sobrac

MEDICO

RUA URUGIJAYAN,\ )S

m
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ConcedarrSç de um modo pratfco

n cm pouco tempo, dons iresistiveis
para a. cura de dores e doenças, de-
^envolvimento do . poder psychlco
ou magnético, transmissão do p*en-
samento a distancia, hypn^tismOj
suto-sugestão; inspirar smor, con-
cordta ou amizade ; d€sf?zer influ-
ênCiãS *"iü%).y&% (í£ invejai ouio c?ís
quebranto; preservar da loucura,
¦epikpsia, hystería ois nioiesilas ner»
?oxas; neutralizar os maug presa-
gios ; adivinhar» conigir vícios; fa-
vorecer a sorte ou qualquer nego-
ctm ; produzir, e^iflm, o bem-estar
oii a felicidade em todos os sen íi

\ dos. O medico, o saeerdoíe? o b¥ra-
dorf o militar, 9 maritimoy o prufes-
sorf © comerciantes o jurista,, © fi-
nanceho^o empregado9 o operário
e mesmo qualquer senhor», lucra
rio extraordinariamente com eites
Accumuiaúores»

Um Accumulador sozinho dá re»
zultado; mas oi dois (Nse 5 t 6),
quando estão reunidos em poder
de «niit mesma pessoa^ são muitu
mais eficazes paru qualquer fim.
Resultados garantidos por notabili-
dades. Preço de cada üm 35S000 rse
(dinheiro brazileiro), ou 55 francos.

| Faz-se peto mesmo preço a remessa
pelo correlOf com todas as instruc-
fStsem portugue». Os pedidos de
fora devctflierenviados com as im«
portancias em vale postal ou carlâ
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BEXIGA, RINS. PRÓSTATA E
ÜRETHRA

Á UROFORiUJNA cura a Insuíficiancia
renal, as cystites. pyeotes. nephritas. pyeío-nephri

tes, yreíhrites chronicas, catarrho da bexiga.
inflamação da próstata, typho Abdominal. Dissolve

aes aréas » os caicu.os de acitío urico e uratos.

Preventivo «ia uremia » rôasa lasíecçü.»»
fintestiiiaott

Encontra-se §1 teáas as to pliarnutias e drogarias * ne depoàt

FRANCISCO GIFFONI & C,ia
a l.6 de Março, 17 — Pio

I
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, m;mú CáLÍO QOJSM pfi
ÍBROE .OS CABELLOS PM PE
TEM BâBBà FALEâDA PM QÜEI' 
IEM CASFá QUEM PR : ¦

PORQUEO 
"

1 
'

LU Ü l
Fafc nascer novos cábéitos, evita

ns ijuecla c esliíigue a caspa,
BOM 5S BARATO

fendè-se «m todas as phármiajcias ep-eríuniarias * no deposito
¦ ¦«. _. «.t__-.ii «.r-a jf-N. _?'¦«_ _er"~" "« ¦_£-«* 9Tase /»fc. .>»%._. s r3*» %.._^ ¦*-.>*' ¦^.^ « a. ' »
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grávidas e as que amamentam de-
vem ínzer ;;fo cioVíNHO BIO-

í3

a •tt«f-ááiAUartM -'o-ENICO 
que, como diz o'seu|

nome, é um ^Inho que dá vida. Só assim, itearãóv]
fortes e terão o leite au^mentado e melhorado para
robustecer também os íiíívus.

1,1 1 mí * é o melhor dos tônicos
'!• VITIÍ1 fl BiflfífiMÊfl conhecidos até o presentey .1 iiftilU Máy^WàiiVy e> portanto, o mais útil aos
:orivalescentes a todas as- pessoas fracas c.'âs amas d€
leite: Vide a" buüa. — Encontra-::^ nas boas Pharm; Jft»ej
Drogarias e no Deposito Gera!Francisco 'G-iffc

. Rua Primeiro de Março N- 17
—-^|
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