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Atrahem automaticamenie do am-
biente magnético da Natureza,para a
pe.ssoa que os consagra ao seu u/.o.os
elluvios psychicos ou magnéticos que
dão a saúde, o vlyor potencial, o ea*
canto da beleza ou lormozura, o viço
da perenne juventude, e a estima ou
synipathia geral.a aura de boa sorte
ou felicidade em tudo. Todos sem ex-
cepç?o—homens, senhoras e crianças
—devem uzaros Accumuladores A/e»-
taes: pois estes, assegurando o con-
forto na vida, fazem assim recuperar I
com grande lucro o seu cu^io. Não
requerem sei ene ia na sua preparação;
e esta se faz uma só vez para sempre.
Tornam-se tanto mais fortes quanto
mais uzo tiverem, e podem ser nazi-
dos num pequeno bolso. Frcço de ca-
da Accumulador (n. 5 oi* n. 6),
Trinta e (res mil réis.

Os pedidos de iora devem ser en •
|l viados com as importâncias em vale
jflllf posta! ou carta de valor registrado a

I.AWBENCE k Ü

ia da Ass8flsblèa,45-Rio de janeiro
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Envia» mil féh â® silos âw$rod$ c^?fas e retcetweis um Wai^íine cometo-

ml-—^f I
Si fã \
PÍII miiaWk JÊ I

í*5 Ri

i

^S-tft OCÇULTI5M0 1

I"mr



•m~M. ______r^_.
Tffl ___T^_k.Iii

Kjjj tóji BC

#

Pada dia surgem novos remédios,
o um grande numero d'elles desti-
nados ao mesmo fim. Como ha de,
entre estes, o doente decidir-se na
escolha? Por palpite ? Nao. O doen-
te ha de decidir-se escolhendo e
ourando-se com o medicamento que
a experiência — única mestra da
vida—tiver demonstrado ser o me-
lhor-

E' o que sueeede com o delicioso
tônico refrigerante Isis-Vitalin.

Para bem o apreciar é necessário
conhecer a sua composição e as suas
propriedades medicinaes, e o valor
real dos seus effeitos.

O Isis-Vitalinn é composto dos
saes nutrtivos do sangue sabia-
mente combinados com extractos de
fruetas medieinaes, que o fazem
agradabilissimo ao paladar mais
delicado e exigente.

Os organismos depauperados e
anêmicos, os tuberculosos, neuras-
thenicos, arthriticos, rheumaticos,
dyspepticos, etc, tem no tônico
Isis-Vitalin a garantia formal da
sua cura, pelo seu uso racional e
methodico.

Em todos os casos a sua applica-
cão é benéfica e útil. O próprio or-
franismo são e normal com o Isis-
Vitalin consegue revigorar a sau-
de e prevenir e evitar as doenças,
o que constituo o verdadeiro e o
melhor alcance da Medicina.

Quer dizer: Isis-Vitalin cura
e restaura o doente e consolida e
fortalece o são. As senhoras que
usem Isis-Vitalin durante a gra-
videz, evitam os enjôos e os vomi-
tos e todas as perturbações habi-
tuaes da gravidez, com a vantagem
de fortificar a creança, pois o Isis-
Vitalin lhe fornecerá os elemen-
tos necessários para a formação dos
ossos e dos músculos.

E depois, durante a convalecenca
do parto e no período da amamen-
tç»r>5^ A *ír»/l« ^ Toíes-Vitíllín O Hie~tação é ainda 

*o 
Isis-Vitalin o me

tiior preparado para a mãe prom
jHaraetífhrefazer as suas forças <

o seu sangue, fornecendo assim no
filho um leite forte, sao e nutritivo.
Às creanças, em todas as edades
necessitam do Isis-Vitalin, mes-
mo quando em estado de boa saúde
apparente, porque lhe fornecerá os
elementos indispensáveis á forma-
ção do sangue e dos ossos, cuja
massa total de mez para mez é maior
e portanto Isis-Vitalin as ajuda
a crescer mantendo sempre uma boa
e solida robustez.

Mais tarde, em plena mocidade,
ha sempre tendência para abusar
das próprias forças, e é então que
em regra surgem as taras e vicios
hereditários - e as desordens que
d'ali podem resultar para a saúde
Evitam-se seguramente com o uso
preventivo do Isis-Vitalin.

Mesmo para os homens robustos
e para as senhoras em plena e vi-
gorosa belleza a acção tônica do
Isis-Vitalin é a mais segura pre-
venção contra accidentes e doen-
ças possíveis, conservando o vigor
e a uentízii, « CuíiirauaidiU^iav ^
más conseqüências de todo e qual-
quer excesso ou intemperança.

O numero, sempre crescente de
attestados já publicados são a pro-
va bem eloqüente e bem demonstra-
tiva do alto valor do Isis-Vita-
lin e dos incontestáveis e extra-
ordinários benefícios que elle está
derramando por sobre a enorme le-
gião dos doentes. E, em face da lar-
ga e vastíssima prova feita já pelo
Isis-Vitalin vacillar na escolha do
remédio é perder um tempo pre-
cioso, e deixar perigosamente pro-
gredir o mal. Elle não é apenas um
remédio, mas um preparado alta-
mente nutritivo, e portanto sempre
util em todos os casos.

Os estados do nervosismo, que
são jã um indicio grave de esgota-
mento nervoso, são já ura rápido
caminho para a neurasthenia, que
torna o indivíduo incapaz para
a lueta da vida. O Tsis-VitaUn
constitue o meio mais efficaz cie
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combater esses estados, porque é
ao mesmo tempo um tônico pode-
roso e um calmante admirável, equi-
librando e restaurando em pouco
tempo as funcções nervosas.

Àsdyspepsias. que de mil formas
diversas arruinam o estômago e
abatem as forças, porque com mau
estômago não ha saúde possivel,
combatem-se victoriosamente com
o uso systhematico do Isis-Vitalin.

Em qualquer hypothese não é li-
cita a duvida nem a exitação na
escolha do medicamento a tomar,
dada a prova cabal, pratica e de-
cisiva do Isis-Vitalin, como pre-
parado de efficacia segura e rapi-
da: tal é o resultado da sua longa
e vasta experiência. Ninguém, que
uma vez o tomasse, deixou de pro-
seguir na cura pelo Isis-Vitalin até
ao completo êxito.

Como simples bebida de prazer,
na qualidade cie refresco nos dias
quentes, elle é hoje insubstituível
em todas as mezas, superior a to-
das as bebidas e refrigerantes, não
affrontando nada o estômago, faci-
litando pelo contrario a digestão,
augmentando o apetite, e produzin-

do um bem estar, geral, sem a mais
ligeira perturbação.

As mais exigentes delicadezas do
paladar, as mais caprichosas sus-
cepíibilidades dos estômagos doeir
tes ou fracos desapparecem e ficam
mesmo lisongeadás com a apurada
e admirável combinação que ô o
Isis-Vitalin.

Em resumo: a sua indicação pelos
mais notáveis médicos de todo o
mundo, as palavras com que to-
dos se referem ao Isis-Vitalin e o
reconhecimento das suas virtudes
no grande numero de attestados
que a imprensa tem publicado, tudo
isso constitue o mais inequívoco e
eloqüente testemunho do valor e da
efficacia d'este excellente prepa-
rado-

E se ainda em face de tudo isto
ha algum tímido ou indeciso que
não saiba o meio de resolver-se é
simples: experimente o Isis-Vita-
lin e logo o adoptará. Ou já doen-
te e necessitado de um bom tônico
ou ainda em saúde mas precisando
conservar e vigorar o organismo,
logo experimentara os salutares ef-
feitos do Isis-Vitalin e nunca mais
quererá outro remédio.

Salames, 
presuntos, carnes saldadas mor-

tadelns e toda a esqecie de frios qne cons-
tituem as delicias de uma boa meza, podem
ser encontrados, sempre a preços módicos..
na Casa Heíni, á Rua da Assembléa, 119.

Jà *c

O melhor entre os

2 /¦*/»seus vá
jin. __________________ m
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Acceitam-se
enconirnenda?

de colletes
sob medida.

Vendas
a prestações e a

dinheiro

Attende-se a cha-
ma d os peío

Telephone 3462
Norte

Rua Visconde de
Itauna, 145

PRAÇA 11 DE JUNHO
Rio de Janeiro
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E Íntimos soffrimentos está repleta
fã balança da nossa vida. No en-
tanto, ao prazer devemos um tri«
buto que nos foi legado pela

Natureza, e assim sendo de quando em vez
quebrámos a oppressão que elles exercem
sobre os nossos corações.

Embora esmorecidos pelas difficuldades
que esfolham as flores da existência, pos-
tergando a audácia e desanimando a fé
mais viva, sorrimos por vezes perfumando
com a phantasia, as galas de que se reveste
o mundo!

Ora acudindo ao appello da nossa in-
dole esmoler. ora no simples cumprimento
da obrigação, corremos, ainda que masca-
rados na farpeia da hypocrisia, aos festins
da humanidade.

Todavia, o momento que atravessamos
offerece ás nossas aspirações o sabor
amargo do scepticismo ; não só espalhando
no ambiente o ether da duvida que inebria
a coragem, como também frescalando o
horror que domina a velha Europa, e o
grito da angustia que bafeja o povo latino,
exclamando desgrenhada, "Bella"! horrida
bella ! — tudo vacilla, Brazil amado !

Pátria adorada ! Precisais obter para
9 concurso do vosso engrandecímento,
uma confiança rija em nossas almas juvenis,

e náo um ardor emprestado no rebuliço
da apparencia!

Infelizmente a maior parte das vezes
que tenho assistido á festas de caridade,
vejo tão somente a commissão promotora
desejosa de êxito, emquanto que a con-
currencia é diminuta e clesanimadora !

Perdoem-me a apologia que ora faço.
Acolhamos com a máxima solicitude, o
esforço sereno desse conjuncto de almas
nobres que é a Cruz Vermelha Brasileira
e que pretende minorar as dores dos nossos
irmãos quando em derrame estiver o seu
sangue na nossa defeza, que é nossa
quando contorcendo-se no leito que os
aguarda em seu seio fecundo ! . . .

— Caras patrícias, d'aqui vos envio o
meu minúsculo incentivo partido dos iuv
pulsos de uma vontade máscula, que está
cerceada por motivos extremamente susce-
ptiveis, e que impera em fragi] corpo de
mulher!

Lembro-vos uma parcella de vosso be-
nevolente auxilio junto aos vossos esposos,
desenvolvido sob qualquer fôrma,

O — beneficio — seja qual fôr o prisma
por onde elle é observado, é sempre um
balsamo divino que concretisa a lagrima
dos afílictos na orbita do allivio!

Para os necessitados o obulo do carinho
ressuscita-lhes as illusões resequidos nas
agruras do infortúnio. Ellas brotam na
seiva do lenitivo para reflorir esperanças
embebidas na nossa generosidade, em-
prestando-lhes o fulgor dos dias de sol!

Oxalá que o Ímpeto do meu enthusi-
asmo, saia o vencedor bemdiío!...

* Ab imo pectore >.
Helena Sfrta

bks». r n n n»v « xn j. ta m 11
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Assim como o pássaro procura abrigo
em seu ninho, em teu coração, afflicfo.
procuro guarida para o meu amor.

Alice Pebexra.
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fragmentos
A' gentil Mlle. Angelina Pereira (Zuinha).

La vie n^st-eile pas un songe ?...
Amei! lyrios trêmulos e níveos beijados

pelos raios de um luar inebriante e pallido,
não possuíram j mais a doçura que evola-
va-se do meu amor; pedaços de uma estrella
não tiveram nunca a doce claridade que en-
volvia o meu coração, quando en outr'ora
amei. E no emtanto passou rápido, morreu
como a ultima nota de uni. cântico suave,
que por momentos vaga perdida no abraço
colossal da atniosphera, e depois é levada
para muito longe nas azas do zephiro plan-
gente... esse amor aue encerrava em si uma
existência inteira, sonhos boiando á flux de
um mar sempre calmo; illusões transforma-
das nas rubras rosas do idealismo; esse amor
fugiu célere como a estrella que á noite per-
passa pelo Armamento, desfez-se como a
branca nuvenzinha em manhã primaverfl.

Pássaro, desertou do ninho feito com a
macia plumagem das illusões, illuminado
com os rutilos fulgores dos meus ternos ca-
rinhos... astro, desprendeu-se do céo azul
onde fora engastado n'um momento de ex-
tasis sublime !... Pérola, abandonou a con-
cha do coração amante e leal, que tão meiga-
mente a acolhera, para lançar-se ao vae vêm
das encapelladas ondas, rolar nas alvas espu-
mas, vagar sobre o oc ano envolvida em
catadupas de luz, (bem sei 1) mas para sem-
pre perdida no pau da perfídia e da trahição.

Ai! amei... Lyrios brancos de neve, 1180
possuíram nunca o perfume que évoláva-se
do meu perdido amor; fagulhas das ilusões,
que eu agora fiz sorrir entre lagrimas, ten-
tando resuscitar o passado que amortalhado
pelo sonho, jaz no esquife de tenebrosa sau-
dade, enregelado e morto !...

Alice de Almeida.
RBKB __.¦_)«

Folhas novas
Para a imagem do poeta

e amigo Wanderley dos
Reis.

Ha'rumores suaves na bahia, nessa hora
matinal em que vem das bandas do nascente
nma infinidade de raios que sob?m, sobem
mais, quanto^mais illuminam, e fulgem nas
águas tranquíllas, como una grande estrada
sciníillantc. E' o sol, e o seu prestigio se de-
bruça no alto das montanhas distantes, desce
aos campos e no? envolve çommunjcando
uma alegria ruidosa. E' o momento das apo-
theoses diurnas !

No céo límpido e azul esse grupo át ar-
vores antigas desdobram; acenam folhas no-
yas de verde claro. São remoçada pelas chio»
rophila; e suas linhas fidalgas, seus troncos
caprichosos, pintam no ar transparente e cia-
ro, linhas femeninas, poses extranhas de dan-
sarinas lenhificadas. Ef o requinte mesmo das
mulheres novas, que veio, agora, nesses
troncos de cores surprehendentes, nas folhas

macias e esmeraldieas, e, depois, nas mara-
vilhas das flores chromatisadas, na m&ravi-
lha provocante dos perfumes subtfs.

Os perfumes são as almas vegeíaes. Cada
vez qu<? nos sensibilisa um perfume, um pouco
de espiritualismo nemorico se commimica
com os nossos nervos.

Essas arvores ficam contemplando silen-
ciosamente os fulgores guanabarino* em rua
moldura eterna de montanhas eternas. Ha
uma calma eloqüente: elías estão conscias
de seus encantos irresistíveis. E a brisa que
vem do mar alto, d'esse mar augusto de ex-
celsas maravilhas, desnastra-lheç as franças
mais altas, com um turb ção verdadeira-
mente humana, humanamente simples.

Vendo-as, do alto, ha como que uma dansa
rnysteriosa de visões alipedes, nesse elevado
ambiente sublimado de perfumes. E, assim,
as arvoros cobertas de folhas novas inspiram
os sentidos humanos para o delírio mágico
da emoção.

Oscar Magalhães.

Desillusão
Eu vi numa iimpida e riscmha manhã de

primavera, em que a. verdejante natureza
parecia sorrir e as avesinhas esvoaçavam-se
contententes saudando o Astro-Rei que já
vinha espargindo sobre a terra os seus pri-
meiros e luminosos raios ! Como me íem~
bro ! meiga joven de olhos melancólicos que
talvea tivesse o brilho das estrellas, se a
descrença no florir da vida nao lhe envene-
nasse a alma !

Destruindo para sempre seus roseos so-
nhos e as dobradas illusões de moça cnamo-
raoa ....

B a virgem pallida de ondulados cabellos
vagava triste e cabisbaixa entre o* cantei-
ros grammados, alheia aos esplendores da
natureza e a tudo o que a cercava !...

Dos seus lábios finos e descorados de
quando em quando escapava um lugubre
suspiro, uma sentida queixa ! Bu via trans-
ltisir naquella fronte pura uni intimo e pro-
fundo soffrimento !...

Meu Deus ! seria mais uma victima do
am or ?!...

Emquanto a brisa suavemente segredava
entre as flores, fazendo-as farfalhar entre-
abrindo as suas mimosas e delicadas peta-
Ias hitmidas de orvalho que fulgiam aos vi-
vos raios de Phebo como pequeninos brí~
lha_ntes, uma lagrima crystallina. desusou
sentida humedecendo as faces marmóreas da
infeliz donzella ! E, tremendo medrosa foi
esconder-se naquelle collo de alabastro que
talvez em breve pelo amor deixasse de pul-
sar !...

Seus lábios entreabriram-se num divino
sorriso de martyr; ergueu a virgem aos
céos os olhos supplíces exclamando !.,.

Amei e fui sincera. !
Amei a um coração que me enganou.
Meu Deus, amei-o com fervor e tive cotuo

recordação eterna.... o martyrio !
«6
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gíria do coração
Para a auctora dos «Fragmentos»

Mlle. Alice de Almeida.
Ainda echoam no intimo de minh^lma,

eomo estranha e bizarra melodia, as tuas
phrases tão poeticamente delineadas; as pa-lavras banhadas no fogo sublime da inspira-
ção, com que transrmtte as impressões rece-
bidas, ao iêr as nmhas pobres linhas despi-
das de atavios e idéias brilhantes buriladas
pela sympathia.

N?aqnelias expressões de agradecimento,
onde a tua modéstia grandemente se impõe,
cuidei ver ainda o refkxo da doçura quetransluaam os teus bellos olhos, negros
quando ha pouco mais de dois annos, eu te'
va peia vez pr meira, e pude admira*- o teu
perfil de anjo, esbeíto e gracioso, as negras
madeixas, eimnoldurando um rostinho ideal.

Não me conheces é certo; porem quantas
vezes passaste, deixando cahir sobie mim os
teus olhares duicissirnos corno a mais deli-
ciosa caricia...

Foi no Campo de S. Christovão, n'um do-
mingo á noite, que te vi passar, e fiquei tão
capava da tua graça.

Mais tarde, cunsegui saber o teu nome, e
te conhecer melhor por interne io de uma
joven loira, tua amiguinha diiecta, que tam-
toem deu-me a iêr, alguns versos da tua lavra,
touos ungidos de inexprimivel suavidade e
um lynsmo encantador: comecei então a
admirar em silencio a tua fecunda penna quehoje, ainda mais artisticamente sabe descre-
ver todos os sentimentos, e as diversas im-
pressões que te agitam a alma delicada.

£ eu, que nunca pude te apertar nos ora-
ços, na mais doce e casta effusao de affecto,
ttevisando na tua fronte beiia, nos olhos so-
nhadores, a sombra melancólica que ampara
os corações nào comprehendidos, senti-me
mais presa a tua pessoa. Quando um golpe
profundo abateu a tua airna juvenil, tao re-
pieta de crenças e illusões, e viste tombar
despedaçado peia ingratidão immerecida, o
mais bcüo sonho que embala um coração
ainda mal desperto; senti repercurtir em meu
ser, a tua dôr concentrada, e vendo desabro-
enar em teus lábios desmaiados pelo soffri-
mento o sorriso, com que tentavas oceultar a
tua magua, meu coração enchia-se de fel e
eu lastimava não poder cingite nos braços,
* oscular-te a fronte pailida, tão cedo áureo-
lada de martyrios !

Hoje, sei que emfim aividaste o passado,«o riso alegre adeja nos teus lábios purpu-rinos; admiro satisíeíto e feliz essa metarmo-
phose que se operou em ti, afastando parasempre do teu lindo semblante, aqueile véo
de pesada tristeza, que tanto me cunfrangia.

Oxalá, que encontres uma alma mais di-
gna de ii, e um coração elevado e nobre, quesaiba coinprehender e apreciar todos os bel-
tos dotes com que foste gaiardoada peloeterno !

Acceita um carinhoso ampiexo, de quemwmto te estima e admira*

JÒÍJ&AL Í3A8 MO^AS

Ave Maria
Para a Bellinha

Morria a tarde.
O sol, mergulhando seus raios por detrásde um outeiro distante punha clarões aver-inelhados nos cimos das arvores e nos te-lhados das casas.
A's vezes um pássaro tardio cortava ra-

pido e assustadiço o ar, voando em deman-da ao ninho onde o chamava a doce compa-nheira; outras vezes o echo de alguma can-
ção sentimental vinha quebrar a silenciosamonotonia do morrer do dia

Em frente á casa as creanças divertiamse brincando de «chicote queimado», em-
quanto a bôa D. 4Nenê», sorridente porver os filhos alegres, recôrdava-se, talvez,
dos seus tempos infantis...

O sino da capelliuha, em pancadas pro-longadas e dolentes, annunciava ao povo a,
Ave-Marie.

•-Meninos, o sino está batendo, disse D.
«Nenê»; e as creanças abandonando o jogo,de mãos postas4 enviaram ao céu uma precefervorosa e pura.. .

Realengo,—-Julho de 1916.
Azevedo Vieira.

tmounauí
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INVERNO!
M* _HTV?7~_-,'.. >,_•,(,..;_._.gurt. .__.*______. Silvai»

B' essa a estação que atravessamos.
Como são tristonhos os dias invernosos !

A natureza inteira parece definhar.
Tudo está transformado ; as longas noites

como são frias !
O firmamento azul, que antes cobria-se

de myriades de estrellinhas, agora cobrem-
se de nevoas escuras ; As arvores ficam des-
pidas.

Já não ouvimos mais os cantos melodio-
sos que a alegre passarada entoava parasaudar o arrebol!

Não sentimos o perfume embriagador das
odoriferas florinhas.

Não vemos as azues e douradas borbole-
tas, volitando gentis, de flor em flor, nem
sentimos o perfume subtil da modesta vio-
leta !

As andorinhas partiram em debandada,
procurando outro clima mais ameno, onde
possam construir os ninhos para a prole
implume !

Como é triste esta estação para os velho»
que a tiritar encolhem-se nos cantos, recor-
dando tristemente e saudosos os dias pas-
sados.

As noites de inverno são escuras, mas es-
trelladas, e o céo apresenta-se plúmbeo,

Como é triste o inverno da vida !..,
Mlle. Belleza de Jesus Garcia

25—7—1916.
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ÓLEO INDÍGENA PERFUMADO
Eu sou a hygiene
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No Baile
Ouviam-se os derradeiros compassos

rhythmados do tango e os cavalheiros des-
ligavam artisticamente com suas damas,
enlevados pela sublima execução da eximia
pianista. Esta, d© urna alvura roscada, dei-
xava transparecer nos imdos olhos pretos,
a candidez virginal de uma alma privi-
legiada. , ,

No vestido simples, de uma gaze hmssi-
ma, dír-se-iâ a nynipha vapoiosa de que
nos fala a ardente imaginação de Virgílio.
Tinha-se destes arroubos próprios da mo-
cidade ao contemplai-».; quasi em êxtase,
executando seus trechos predilectos.

No perpassar rápido dos pares salienta-
va-se urna bella morena de cabellos casta-
nhos, curtos e soltos que numa convulsão
estonteante arqueava em mil volteios a sua
plasticidade opulenta e portentosa. At.tra-
hia a atienção gerai, pois que contrastava
flagrantemente com os outros que apenas
roçavam graciintente pelo assoalho, nâo
menos artisticamente, porém, na simplici-
dade familiar da occasião.

Fora interna de um coilegio e lá appren-
dera, em prejuízo talvez dos estudos, a re-
demoinhar nos saiões, emquanto a outra
apprendera a interpretar Chopin, Mozart e
tantos outros.

Súbito, a ultima nota do tango foi deste-
rida e o silencio que se seguira era agora
perturbado pelo rumor dos passos dos que
passeavam em volta.

Contemplava-os com sympathia a pianis-
ta, quando juritinho a si veio sentar arque-
jante de cansaço a morena dançarina, Ma-
liciosa, esboçava um sorriso de desprezo
pelas companheiras que, dizia, dançavam
sem arte, e só ella alli o fazia com peruei-
ção e graça. Patenteando uma legitima vo-
cação, chega mesmo a verberar com vehe-
mencia as danças sem exuggero.

— Não dão prazer! exclama.
Pondera-lhe a amiguinha que o bello está

justamente em náo ultrapassar os limites
naturaes, com o que teríamos a caricatura
irrisória, do mesmo modo que, exaggeran-
do os traços de uma figura syinpatmca, se
lhe dá uma feição ridícula. E termina:

-Às tuas còlleguiiihas, por serem so-
br ias e comedidas, nao sáo menos artisti-
cas e admiradas.

r-Não vês que os homens me fazem corte
e não o fazem tanto a eilaa ? E' prova de

que sou mais admirada, se não bastassem
os in nu meros olhares a me seguirem os
movimentos. ,

— Os homens... Os homens, quendi-
nha, fica certa, em tua ausência commenta-
rào mui diversamente, eivados de mali-
cia... tavez. E os que te fitavam attenta-
mente eram attrahtdos pela exentricidade,
pois cré, pomcas faziam o que fizeste.

Iiisinuante e affavel, fazia a joven pianis-
ta estas considerações, quando a interrom-
peratn-, pedindo retomasse o seu logar no
piano. Áo mesmo tempo, um elegante offe-
recia o braço á esbeita moreninha e, mo-
mentos depois, rodopiavam voluptuosa-
mente pelo soalho escorregadio...

Alguém exclamou :
— E' ingênua! E, como Ghristo: «Per-

doem n'a, porque nao sabe o que faz»
Retirei-me para respirar um pouco o ar

de fora e, á porta de entrada, numa roda,
exclamava um dos galanteadorès :

« O conhecimento próprio é o mais diffi-
cil de todos*, já o dizia Theophilio Gautier
pelos lábios de sua incomparavel Made-
moiselle de Maupin.

Waldemar W. d» Oliveira.

j. »'* i * *
)
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PENSANDO
Maio !
A lua, o astro dos poetas, a noiva eterna

dos ascetas, a companheira flel do vian-
dahte, brilha pallidamente na mansidão do
firmamento, entre milhares de estrellas...

Seus raios, introduzindo-se por entre o*
copados, reftectem-se nas águas serenas de
um lago crystallino.

E}u, á janella, contemplando enlevada este
quadro sublime da natureza, cheio de tanta
poesia e mysterio, elevo o pensamento a
Deus.

Penso na sua omnipotencia infinita, e tio
seu grandioso amor pairando eternamente
sobre as nossas cabeças.

Sinto o coração pulsar violentamente,
convicta que um dia o meu espirito, livre
das misérias desta vida, possa gozar as fé-
licidades que lhe permittir o Creador.

E}, o meu pensamento, voando até as altu-
ras, vae sondar os mysterios do infinito.

Engenho Novo, 29—7—1916.
Olinda de Almeida.

—1TII ' >»MI«ir«M »• **l

i 1 ft »<9a

A's } horas da tarde
òaDbaClO 19 Ck AgOSlO Os pedidos de bâíhetes do inte-

rior devem ser acompanhados de
mais 500 réis para o porte do
Correio dirigidos aos Agentes Ge-
raes: Nazareth & c. — Kua do

ExtriGcies diárias
fn'w

POR 8$>Q00 EM DÉCIMOS
Ouvidor, 94-Caixa 817— T leg. jjft«LüSVEL» e na casa F. Guimarães, «W
Rosado, 71, esquina do Becco das
Oanceilas—Caixa 1.273
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iâüte do cruzem
Ao Dr. J, Alves de Albuquerque

Bra uma frondosa tarde de verão. O Soldoirava com os seus fulvos raios o hori-
zonte azulineo, convidando as almas cotem-
plativa» para o embevecimento, para o ex-
t a s e .-,.«•

O velho sino badalava alem, na Capelli-
nha rústica daquella villa sertaneja, desper-
tando nos corações sensíveis, apagadas lem-brancas, revivendo em sua melodia plan-
gente épocas felizes, idas para sempre nasdobras do passado.

No velho solar avoengo, moças e rapazes
divertiam-se.

Alguém propõe um passeio.
B' acceito, Seria a escalada do Cruzeiro.
I<á, no alto pincaro, contemplando a vas-tidâo dos campos perfumados, um madeiro

de braços abertos para o vaccuo azul doshorisontes recebe as preces do3 crentes, osbeijos que da estrada lhe atiram os cami-nheiros em demanda do sertão.
A subida é feita entre risadas gostosas editos espirituosos»
Chegaram.
Depois da oração, cada par toma uma rotadiversa,

Olha, diz Carlos para sua eleita : vê meuamor a belleza. o espectaculo[que a Naturezaaos proporciona?!... Tudo minha Maria êama apotheose feita pelos Deuses ao nossosanto amor !...
A»i.a» o que tens ?
Porque estás tão triste Maria ?
Porque estou triste ? Bntão não te recor-das de que em breve vaes partir, de que hamais alguns dias estarás singrando as águassalsas do Oceano revolto em rumo da terradaa bellezas ? Desse Rio onde tudo se es-

quece até o mais santo e mais puro affecto?
Bnganas-te minha Maria, embora, partissepara o fim do mundo, jamais me esquecereide ti, porque és o meu primeiro amor !...Duvido. Aqui creio que me ames. mas deia, de tão longe, não !...
Pois bem, ouve !
Não ves este Cruzeiro carcomido pelotempo ? Não vês que na immutavel tristezade seus braços abertos, ha o que quer que*eja^ de maravilhoso e de bello ?
B' que elle adivinha os segredos de minh'-alma e convida-me a jurar diante de suamagestade sombria, a grandeza do amor queíe consagro.
Juro 1...

Í25?^L..»AS_ MOÇAS

Passaram-se os tempos.

mf."*1? 
CU™Prind0 o Juramento, voltou,mas o seu logar estava preenchido-outrô

-a aarre°ffioad° 
° the<oSro de "»' ««Sa arrebatadora creança que é Maria.

lasDW^qfU.rCarl°S 1uerend° ^viver aquel'-
á foi Jtl P?SadaS jUuto ao Cruzeiro,

mento / 
res»ata* °om lagrimas o jura-

desthm T 
am°r desfeit0 ««elmente pelodestino implacável. F

oe?toVsn^hlenh? "â0 Unha maÍS a<lll«»« ^-
fnrto 

"T°Tmbr110 d0 Passado -estava remode-
do o o^n wnhecid0 havia ^ansforma-ao-o por completo.

de^nn-,í-^eZ P°r ÍSS° que ° amor de Maria
feriou V ?*** SeMpl"e' eaVolto n° my,-teno que dissipou a eterna tristeza daquellesnegros braços abertos em amplidão.

Rio— Julho —916.

Georges d'Anjou
a *»i __> a »n, a,
«»1i»«lli.

á" mMiml iourdas

* * •• • . *
«JB_aa____wwi_iii ia» .....m, M-i..»....., aescssagegaae

Nâo sejas ingrata para quem te dedicauma amisade pura e sincera. O amor queum dia te jurei ser eterno, tenho cumpridocom iidendaúe e mesmo nas ancias da morte,meu coração pulsará fervorosamente por ti,a quem tanto idolatro.
Bem depressa esqueceste dos felizes íempos

que passamos juntas.
Talvez! Quem sabe sede mim só tenhas

uma vaga recordação, emquanto envolvida
numa profunda magua, vivo a pensar naquella
que tão deshumanamente me feriu o coração
corn a setta da «Ingratidão». Por ti conf sso,
aerramei abundantes lagrimas ao levantarem
entre nós a immensa e crud barreira — Sepa-
ração. —Mas, tudo venceremos, e breve sur-
gtrá o dia em que ataremos novamente o
laço sincero desta amizade que tão impiedo-
sameníe desuniram.

E unidas, rogaremos ao Omnipoteníe paraque de nossas idéias desappareça a recor-
dação do anno de 1915, o mais rubro denossas existências.

Crê Lourdes! que apezar da grande dis-
tancia que nos separa, cada dia que se vae,
mais cresce este amor que jamais fenecerá.

Assim pois, comprehende esta immensa
amizade fraternal e crê eternamente nella.

(Quintino Bocayuva).

Robbike,
g__gB_aj_3Bagaeag_Bag3^^

E* quem dà a fortuna mais rápida nas
Loterias e offerece maiores vantagens a®

**. publico.
2íH*>5ÍS,r,dop 1K*-K«» à* Quitanda 7» (Canto Ouvidor)-Hna Primeiro de

$V*3 
"~~ ~" — *i<i»*s fi&ui* *£* d« Hovemhro 50, ti. Parnlo.

^Xurf Bolo ejmafs apostas sobre corridas de cavallos—RUA DO OUVIDOR N, lil
*:*ri^l-*l'm**'-0''*--*,-,'*'*--m-***'i>u\ii-»i+n,immm..»..rM.mL<, *¦_¦¦. ..11 ...* - i __. .1 M ¦¦ m ¦ » .1.. ..'¦ -,¦¦¦,¦ wirM.T.. r~r >¦ f ¦ iri iirmi mi , ... .__^¦ViMi^mii,,!!,,,^,^.,,^^.,!,^., ijw_)Trtf ¦rwjjt Lj"m.l.
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EAMORp*»

DE LONGE!
A TI ,QUE ME ENTENDES

fcgqra, que, me encontro longe dos teus
seductores olhos, distante dos teus mei-

gos sorrisos, afastada do teu insinuante

porte sinto a tristeza invadir-me a alma, e

uma melancolia indizivel apodera-se do meu
desditoso coração; e, a ti, anjo meigo dos
meus róseos sonhos, acontecerá o mesmo .

Não, nfio creio, que te possas recordar
desta, que, apezar de estar bem distante,
não te olvida rim só momento !

Ao romper da aurora, na hora em que
tudo nos falia de amor, lembro-me da tua
imagem. . •*."'/+•

Dos ephemeros momentos que junto a ti

passei, ao cahir da tarde saudosamente re-
cordo-me do teu perfil gracioso !

Vê, pois querido : quer sob os apoilmeos
raios, quer sob a mysticidade da tarde, a
tua imagem não se separa do meu pensa-
mento ,

Duvidarás do que digo, nao e ?
Mas recorda-te, que, quando se ama ver-

dadeira mente não ha. distancia, que faça
esquecer... ,

E, sempre te idolatrando, nas azas da
meiga brisa, envio-te muitas saudades !

IvUCIA,

A' MAGN0L1A(?)
Já sabeis senhora que vos amo.
Sois bastante intelligente para compre-

henderdes atravez do meu olhar a tempesta-
de de amor que me ruge no peito.

Não é preciso que vol-o diga: quando
passaes o coração se me agita, e tremo... e
empallideço.

Ondas de effluvios sympathicos, podero-
sas, se desprendem de vós e subjugam-me
a alma como o athleta ao pigmeu, como a
corrente ao galé.

Em vossa presença sou a ave pequenina,
timida, medrosa, que se occulta enfre^ a
confusa folhagem dos jasmineiros em. flor.

Vossos olhos são fanaes que me guiam no
oceano sem fim, phantastico, do amor,
como a estrella polar guiava os mareantes
da Phenicia antiga.

Ha em vós qualquer cousa que me attra-
he, que me enlouquece.

Quero fugir e não posso !
A aranha, delicada, subtil, carinhosa, vae

envolvendo em seus fios de prata-—rede dia-
phana da sylphide dos sonhos—o insecto,
que aprisiona.

Por mais que se esforce e cance e se de-
bata para romper o finíssimo tecido que lhe
prende as azas, tudo é em vão.

E assim succumbe, exhausto, sem alento,
elle que talvez fosse, no instante, ao encon

tro de um
corolla de

—Minh'
secto que
porque se
em torno
tão lindo,

idyllio no palácio encantado da
uma flor ! ...

alma. Senhora, é como esse in-
succumbe, mas, voluntariamente
deixa aprisionar na trama urdida
delia pelo vosso bemdito olhar,
meigo, mystico, sereno ! ...

Ernesto (O infeliz).

A QUEM NÃO ME COMPREHENDE
Parto... porém no meu intimo, me se-

greda o coração amargurado... elle ama.
Volvo triste o olhar e entre as lagrimas e

os soluços, consigo fixar-te : será miragem ?
Não/ Vèm-me a mente a espectativa de

tua imagem... conheço-te, és tu !
Procuro palavras de conforto, não as eu-

contro na mente e o olhar embaciado, in-
certo e vitreo, dirije da terra para o céo,
n'um movimento vagaroso e errante como
em busca da razão, dispersada em estilha»
pela extensão infinita, aérea. ..

Ap.avóra-me o cruel momento da despedi-
da. .. sinto, apossar-se de mim um poder
extranho eocculto... eis, que te vejo e de
relance, n'uma caricia timida beijo-te as
mãos... De mim tú zombas, eu te imploro
e tú... ris !...

N'um instante, passara do estado consci-
ente para um estado somnambolico, visinho
da demência...

No meio deste horroso turbilhão, sincera

prece se evóla de meus lábios e o desejo
de rever-te breve, apressa-me para o meu
destino... Adeus 1 Sê feliz.

Andarahy,—30— 7—916.
Antônio.

AO DISTINCTO
' DR. FRANCISCO A. GUIMARÃES

Que encanto ouvir a tua confissão de
amor !. ..

Parece a balada da Verdade timbrando
nas cordas da Sinceridade ! No entanto...

Quando a brisa vem beijar docemente a

nossa Tijuca, sussurra-me ao ouvido cousas
estranhas ! Descérro o* olhos e vejo ufl

jardim lindissimo onde duas ' flores dispa-
tam a primazia.

—Uma singela e casta tem da neTc/J

palior sereno,— outra guarda afulgenciaa
sol e a irradiação das manhãs de atnor .

Para que um triflóro _ <e
— Que encanto ouvir a tua confiasao

«amor» ! 1 I
Tijuca —1916.

Tu* priminha
MOBEN*'
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escola tiradentes—CURSO médio—2- anno.—Professora Anahita Dali' Orto Figueira
Curso médio—2* anno—Professora Lotharilda de Figueiró

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

E' o melhor e não é o mais caro
ADHERENTE, MEDICINAL E MUITO PERFUMADO

€t,i.Mt< 2ftãoo $ Peto Correio 3|í«»
Vende se em todas as Perfumarias, Pbarmacias e no Deposito:

PERFUMARIA LOPES-Rua Uruguayana, 44 rí0
Mediante 100 rs. de sello, enviamos o catalogo de —Conselhos da Belleza

:-.. COMPACTO gMK í!Jy
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Amor que mala
A' Leonor Vianna — (Nictheroy).

Um silencio pesado amortalhava aquelle
aposento e, atravez da meia escuridão, distin-
guia-se um corno bastante joven estendido
em um leito, cujos brancos l^nçóes, mais
fazia realçar a pallidez caHaverica daquelle
rosto macerado pelo excesso de soffrimento.

A sua respiração difficultosa, parava de
instante a instante para dar passagem a um
longo e doloroso suspiro que, era como queo aviso prévio, de que aquella alma estava
anniquilada e que em breve teria que extin-
gufr-se!...

E como soffria a infeliz, quando os seus
olhos frios e amortecidos pelo gélido sudario
da morte, procuravam no livro imaginário
do passado, a ingrata lembrança daquelle quefora sempre a sua única esperança, nos mo-
mentos sublimes ou angustiosos ce seu amor
sincero e finalmente, a causa de todo seu
anniquilamento.

Ella amara-o com todas as veras de sua
alma virgem; ella lhe consagrara todos os
seus dias venturosos, todos os sonhos fa-
gueiros de seu amoroso coração. Não havia
um só pensamento seu que não estivesse
cheio delle. — Ella, via-o sorrir em sua ima-
ginação ao contemplar as estrellas, ouvia-o
suspirar no canto das aves ou no doce e
meigo ciciar da briza...

E como foi deshumano aquelle ingrato
coraçSo ! ?

— Que resta daquelle amor tão ardente
tantas vezes jurado, daquella dedicação sem
limites ?

No vasio coração daquHie monstro resta
apenas o esquecimento, emquanto aquella
alma torturada extingue-se, sem a menor
queixa, procurando talvez na recordação do

'." 
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Canibiiquira — Senhorita Judith d;.i Silva

seu amor, o balsamo capaz de reanimakt
resignada, espera o seu derradeiro momento,
Muitas vezes, a febre que lhe requeira* o
organismo fal-a delirar e então, seus lábios
descorados se entreabrem n'um s^rrisodí
martyr que abraça corn prazer, a cruz do seu
próprio martyrio !. ..

Lá fora, o crepúsculo da tarde desdobra
suavemente o seu manto sobre a terra e,o
solemne, magestoso e sublime especfaculo
dessa hora mágica, parece associar-se com
immenso respeito, ao crepúsculo também,
Q'aquellá existência que tristemente se esvae'

Bordo do «C. Bahia», 28—7— 916.
Jacintho Paixão-

DORA
PO' DE ARROZ ADORÁVEL!
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Senhorita Mana Magdalena'Dutra

\)ida e l^íorte
(Ao illustre bom em de
lettras Dr. Moreira Gui-
marães).

A Vida passa a rir, altaneira e orgulhosa,
Marchetada de luz em raios multicores,
Como se fora assim eterna e luminosa,
Sem que a sombra da Morte embace os seus

[fulgores...
E segue sempre a rir pela estrada florida,
Calcando sob es pés avelludada alfombra,
Sem mesmo perceber que é de perto se-

[guida,
Pelo o vulto da. morte;—a sua própria som-

[b ra. . .
Sombra, que é sua irmã... não se separa

[nunca
Daquella esphinge altiva, ephemera chi-

[mera.. .
De rastos segue-a sempre a sua garra

[adunca
A imprimir-lhe na face unia feição austera .
Segue... Agora, porém, começa a triste

[escala,
No horário do soffrer, dos prantos e amar-

[guras...
Agora, é a sombra hostil que impávida lhe

[falia :
—Vida S.. . Estaciona aqui !.. . Conheces as

[torturas ?...
A Vida. estremecendo, encara frente a

[frente,
Aquella sombra negra; —e cheia de pavor,
Pallída, vascüante, arquejando fremente,

experimenta ali os symptomas da dor. . .
Pergunta, então a. sombra. : — escn rnecendo

|d'ella. . .
— Tu não és inimortal ?.. . Não zombavas

[de mim ?. . .
Suppunhas, que, essa luz aurifulgente e

(bella,
Era um astro a brilhar, sem nunca, mais ter

(fim ? . . .
Olvidavas quem sou irônica figura !...
Tens muita presumpção !... Rasga esse

(tênue véo
Que le ornamenta a fronte, e brilha, trans-

[figura,
Quero-te confrontar cóas estrellas do céo !...
A Vida quiz fugir, porém, já não podia. . .
Sentir-se indolente e abi-ter-se-lhe a luz;
Oscilando vencida, em plena lethargia,
Lethargia. cruel que a Morte lhe traduz !. . .
E, balbuciou então;—Reconheço-te agora...
Mas, deixa-me alcançar o que tanto am-

(biciono. . .
Mais uma primavera. . . e mais uma outra

(Aurora
E o Sol crepuscular ao desmaiai- no Ou-

[tomno !. . .
Oh ! deixa-me fruir o balsamo divino,
A lagrima celeste e o aroma da floresta. . .
Deixa-me ouvir o mar na orchestra de um

[hymiio,
Das aves o gorgeio e a Natureza em festa !..
—Vae grandes pueril, confundir-te no Nada!
Completa o teu circuito, audaz e sobran-

[ceira,
Porque, seguir-te-hei ao fim dessa jornada,
Como tua vassalla e humilde companheira !.
Não quero derrocar tão soberba utopia,
Em cjue, reinas sorrindo, uma tétrica co-

fhorte. . .
Aguardarei paciente em que venhas um dia,
O reoouso implorar no si1encio da Morte !...
A Vida, erguendo a fronte, ousa olhar

[atravez
Da penumbra funesta, o jugo dos seus

[passos. . .
Luta e tenta fugir... quando lhe cae aos

(pés,
Seu diadema de luz, partindo-se em peda«

[ços...

Terrível mutação !.. Scenarios sepulchral !..
Apotheose da Vida em luta derradeira...
Das trevns surge então, sorrindo triumphal,
Pallida silhueta em forma de caveira!...

Rio.
Alfredo Bréda

^pSMKM

A Zila
Ei com prazer o postal que me foi diri-

gido.
Nunca pensei que a amiguinha fizesse tão

máo juizo de minha pessoa.
Com o coração repleto de amargura,

agradeço-te sinceramente á gentilleza que
me dedicas,

Carlinda
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Metamorphoses
A Hermano Brunner
«...ella será sempre para

mim um idolo.,.*>
II e r ra a n o B r u n 11 e r

Tudo, tudo se muda : o inverno agreste
que uéva e tudo embaça de vapores,
muda-se em primavera : mãe das Mores.
que da cor de esperança os prados veste.
Transforma-se em tufão, brando nordeste,
mudam do pouso ns aves multicores.
muda de rumo o /Cephiro d'amores,
e numa escuridão o azul celeste.
O amor, Colibri, vaga, adeja, corre,
beija uma rosa, outra, outra de investida...
até que cansa, desfallece e morre
Deixando em cada flor uma saudade...
Nada, nada é constante nesta vida ;
e tu, só tu, não mudas de amizade !

Arnaldo Nunes
¦¦¦¦¦aso

Casa da Onça
Especialista em Calçados finos sob medida

Miais temi* et**»ct€?ffo

niiiS^^i^^^

Ah vniiis "vhi<*&"
Botas de couro amarello, com duas

carreiras de bolces
0 mesmo modelo em outras cores

PREÇO 401000
Uruguayana. 72

Teiephone 610 -Central

**-'^n"^f^f^l^nvfm\^P^Í^m^m^^^m^mm^^^r^mm^^%*^V<wflÍ^f^ JJKmJLJI^' 'MUmmm^mW^^^\^^mAWmm\\\\\\\\\\\\\\\m^mmmmm\\\\\\\\\\\\m^^^^^^^^m^!^m^^^^'^X

Senhorita Maria da (iloria Barbosa Coimbra

Funeral de um Sonho
Foram-se os sonhos de um porvir de amores,
Vam-se illusões poemas de candura.
Ivevando aspirações de lirial frescura,
Klvolvendo minh'alma n'um sendal de dores.

( liii'» xnuai" r\ o li c\*m *«/~v<»/\ . •«'.-" "V » 1» VI UV 1IU1 JLU1 Vr5
Nada mais resta
Sem s crença do amor toda ventura,
Transformou-se na tetrica amargura.
De infeliz condemnada aos dissabores...

Só me resta carpir as dores cValma,
Cantando o triste hymno da descrença,
No vácuo de minha cruel sorte. . .

A solidão minhas dores não acalma.
Só vejo um balsamo : —salutar sentença !
O somno eterno, que se chama-Morte !. . .

14 de junho de 1911.
Alice Josgra.

Tuberculose Pessoa que voltou da
Suissa, onde curou-se
com a formula de notávelsábio suisso, de uma tuberculose do 3*

grau, com febre, suores, dôr no peito,tosse terrível, escarros até com sangue,
grande fraqueza, pallidez e magreza, ehavendo já verdadeiros milagres na cli-nica do Rio, envia a receita a quem pedir¦enviando endereço e 200 réis em seílos.iao coronel Sylvestre Casanova.B^ulevard28 de Serembro, 337, sobrado, Rio de Ja íneiro.

i mufam
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Fenhorita Maria Ferreira BarJjM i-na

oooo

Fragmentos
. . . UNS OUTOS A' MORRíJR . .

Para Marah, a
que 'ksoube amar e ter

virgem

amor >?

kanguidos, de uma unção de luz piedosa
cuja velada claridade dá ao semblante a ex-
pressão incoercivel, etherea, da. saudade—
áquelles olhos sabem dizer ao Mundo, com
toda a volúpia da Dôr. na embriaguez da
Saudade, todas as contingências do Amor.

Olhos magua dos que viveis de um sonho
triste para a velhice, para o esquecimento
dos tempos, para a obscuridade e para a
Morte ! Fostes já, um dia, a perfeição fas-
cinadôra, attrahente, irresistivel do Amor !
e sois, hoje, duas sombras divinas, erran-
tes, gravitando dolorosamente, amargura-
mente, nos centros nervosos da Vida !

Tendes no halo violaceo de vossas olhei-
ras, a emoção evocativa da Saudade, da»
desillusões, das lagrimas, que me invadem a
alma n'um sonho exquisito, mórbido, ori-
ental, por entre nuvens do incenso pertur-
bador de todos os meus pensamentos, de
todos os meus desejos...

Dentro d'esse noticiado divino erra, rhy-
th mal, um canto-chão chorando urna E}spe-
rança que morreu; erra o segredo de preces
que monjas da saudade rezem, baixinho, no
altar dos sonhos, commungando as hóstias
negras das lagrimas e dos Gemidos, ao
ruido ciciante e suave do rumorejar de es-
tríadas azas aflantes, de flavescidas azas

esphingicas. que eu, no meu sou lio, escuto,
enlevado, como que si o rumor dessas r?á-í
viesse de longe, de muito longe, da Byzan-
cio do meu Ideal, como se se elevassem por
entre zimborios e minaretes de mesquitas,
atravez do deslumbramento branco e mago
dos jasmins e dos lyrios. . .

Beléo

OGOO

SEXTA FEIRA SANTA
Isenta, fenece a tarde, no horizonte...
Tremor convulso agita o povo, em m; ssa.
Sombrio, o sol, desenha, ao longe, um

[monte,
Tristeza esparze a brisa, que perpassa. . .

Da crença, a igreja, inesgotável fonte,
Regorgita. Implorando uma só graça,— O sul) li me perdão—curvada a fronte,
Os pés de Chrtsto o povo todo enlaça.

Tudo é treva e amargor, tudo é silente. . .
Um pranto mudo as almas vem banhar;
Dum mendigo, resôa a voz piangente,

Trescala o olor incenso, bom, suave :
Um clérigo; o sermão a soluçar,
Rompe o silencio, em que dormita a nave...

1015.
Antônio Abreu
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No vasto azul de minha fantasia,
E}u tive um dia,

A me guiar da vida pela estrada.
Na cegueira de almei enamorada
Andei seguindo esse formoso guia,
Tão repleto de Fé que nem eu via,
Que era illusão apenas e mais nada...
Percorri a sonhar céos encantados,
Ciar idades sem fim, lagos do ira dos,
Onde fruí venturas immortaes.. .
Depois... ao despertar achei-me só. . ,
$ d'essa linda Illusão desfeita em pó,
Resta a saudade apenas... nada mais...

Bruno Briaréo
(Das Trovas Singelas).

-<«WK»»W' WH»>

Os srs. Cario-, Costa e João Francisco
le Souza
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(Traduzido (do russo) pelo engenheiro bràzileiro E. Pereira)

l^rbarasiüi
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Marina Ivánovna, furiosa, dirigia-se para
um banco do boulevard e sentou-se, deses-
perada de raiva.

— Olha, queres saber o que eu vou
fazer de.ti? Amarrar uma pedra em teu
pescoço. Espera. Eu te carrego e jogo no
Canal, e está tudo acabado. Varka estava
tão habituada a estes desaforos que não
se importava em absoluto com elles. Es-
tava morta de frio e com muila vontade de
comer. Era isto o que a affligia muito.
Quanto ás ameaças da mãe a respeito do
Canal, não lhe causavam nenhuma im-
pressão. Abaixou-se, apanhou no chão
um pausinho e voltou para o banco, pro-
curando aquecer-se um pouco junto da
mãe. Depois, um homem bem vestido
veiu sentar-se no banco onde ellas es-
tavam.

A principio, elle não prestou nenhuma
attenção ás suas companheiras de banco.
Ficou, comtudo, de cabeça baixa e com
um ar muito preoecupado e triste. Varka,
para quem tudo era motivo de distracção,
chegou-se devagarinho para perto delle e
poz-se a olhar para o seu rosto. O som-
brio senhor não lhe prestou attenção. Em
vez de olhar para ella, reparou em Marina
Ivánovna e approximou-se delia. A mãe
de Varka voltou também de soslaio paraelle, e, por cerimonia, afastou-se um poucono banco.

Parece que está mais quente — pro-nunciou elle.
Sim. 

j Está começando — respondeu
Marina Ivánovna. —Eu cheguei de Mos-
cow, — continuou elle. — Lá tudo já está
verde. — Que está dizendo ? E' possivel ?
Estava iniciada a conversa. Varka come-
çòu a mexer-se no banco, depois levan-
tou-se, encostou-se a Marina, cobrindo o
rosto com o chalé delia. Esta não a re-
pelliu. Em presença do desconhecido, não
quiz tratal-a com brutalidade.

Eu sou negociante. Moro em Po-
dolski. Lá tenho negocio de louças e Iam-

peões. Não ia ma), graças a Deus ; mas
houve um accidente.

O que foi ? perguntou Marina,
Foi uma desgraça tão grande que

eu não sei como contar. Olhe, senhora.
Eu era cagado. Tinha uma filha. Como se
diz nos romance.,, tinha um lar doméstico
e era feliz. De repente, não me resta mais
nada.

Como mais nada ?
E assim mesmo. Mais nada. . . Nem

mulher nem filha. Nossa casa pegou fogo...
Sem que eu estivesse lá, Eu estava auzente
em Moscow. . . Quando voltei, na estação
disseram-me : — Não vá para casa. Vá
para a casa de seu pae. — Mas porque ?
digo eu.

O que ha? Houve um accidente. Vá
sabel-o em casa de seu pae,— Quando lá
cheguei fui informado. — O negociante
puxou o lenço e assuou o nariz. - Minha
mulher e minha filha tinham ficado quei-madas. Não conseguiram futfir. Nós tinha-

e quantidade de kerozene em
deposito. Está como foi o caso.

Marina ficou aterrada.
—Sim ficaram queimadas. Lá enterrei-as

e depois não pude mais ficar naquelle
logar. . . Não quero saber de meus nego-
cios. . . Fiquei só. Preciso morrer. Não sei
em quanta coisa tenho pensado. . . Tenho
medo de perder minha alma. Tenho tido
vontade de suicidar-me por causa desta
agonia, Porém meus pães estão velhos. . ,
Se não fosse por causa delles. . . Fui a
Moscow procurar o abbade de um con»
vento, um conhecido meu, para lhe pedirum conselho, urn consolo nesta afflicção,
Elle recebeu-me com muita bondade e
disse-me palavras de conforto e animação.
Consolou-me. Mas logo que voltei parcasa, lembrando-me que, por essa mesma
rua, andávamos dantes nós todos juntos,senti um tal peso no coração que parecia
que estava sendo enforcado. Procurei en*
tregar«me ao trabalho, mas nao tinha animo

a
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R, , nada. Quiz dar para beber, mas nao
supportar isso. Tudo me desgosta.
Mas porque veio para cá ? perguntou

rina Ivánovna.
O abbade reeo.nrnendou-me, Sim.
Para a senhora é completamente . . .
uma tolice. Quem se está afogando,

aC ,r a qualquer íaboa. O abbade,
TCtü ; sabedoria dc Deus, r.ão pôde fazer
Bqu< unia velha experiente faz ? Eu não sei
Bais o que hei de tazer. Creia-me : se uma
¦ó.i alma me matasse, que serviço me

Br; ¦¦[¦;¦¦ v a Aquelies q u e pre c i s a m d e m o r r e r
nc' ham quem os mate.

Quem precisa morrer não morre,
se a mãe de Varka. Isto é sempre

p

psim.
Sim, é o que eu digo. Enlã.o a se-

pl.ora também lem desgostos, >
Eu também os lenho, confirmou ÀAa-

Inei Ivánovna. -—.Oihe ès[a pequena. Para
¦ue serve isto ? h' uma trouxa. E não ha
me¦!•.; : não morre, ¦

0 negociante protestou: - Oh ! não
pie desta maneira ! Deixe a criança. Isto é
pio, senhora !

Sim. Deixo. Vivesse o senhor uma
lida de cão como a nossa, não tinha pe-

igo, o senhor dava mesmo para beber.
Mas esta menina é mesmo sua filha ?

erguntou o negociante.
Filha... Sim, nem quero pensar...

Varka, debaixo do caixote, poz o ros-
inho de fora e sorriu para o negociante.

olhou-a e exclamou : — Valha-me
eus ! Mas o que é isto? E' o retrato de

[Katiá.
Qual Katiá ? Quem é ?
Minha filha, Katiá. Mas o que é isto,

meu Deus ! Que semelhança. . . A bocca,
o rosto... E o mesmo desembaraço...

Diga-me, faça favor — interrompeu
IMarma Ivánovna — é extraordinário. Uma

semelhança tamanha ?
Permitia, senhora. Isto eu não sei,

hão comprehendo. . . Se eu mesmo não
hvesse enterrado minha filha, eu — porL eus —pensaria que a senhora tinha fur-

pdo 
minha filha. E' uma semelhança tão

grande, tão extraordinária que eu mesmo
não comprehendo.

vJ negociante tornou a sentar-se, fran-
'•indo as sobrancelhas, muito agitado.-~ Afinal, milagres hoje em dia não ha
m^s, senhora ; porém, para mim isto é umverdadeiro' milagre. Faça-me um favor,

4
I

1 '•

.' .

senhora : dê-me o seu nome e a sua mo-
radia para que eu vá procural-a, A sua*aclresse>,

Qual * adresse » — disse sorrindo
Marina Ivánovna. Vá ao Areai ( Peski)
e procure a costureira Marina Ivánovna,
no numero 6, commodo n. 10 da rud
Rojdestvenski.

Muito agradecido — disse o nego*
ciante. Cumprimentou e afastou-se apres*
sadamente.

(Continua)
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Carlos Eckhardtb. Violinista, auetor do «Tangon que
publicam us hoje em nossas paginas

ASSIM. .. - M >
Já vistes a meiga rosa
(Jue desabrocha mimosa
Sorrindo bella e vaidosa
E}m fresca manhã d'Abril ?
K depois, pobre coitada
Aos raios do. sói crestada
fOmmurchecer desbotada
E pender no fraco hastil ?
E} vistes a sensitiva
Que nasce tão linda e altiva
Mas se recolhe e se esquiva
Mal sonha atrevida mão ?
—Assim o amor—não parece ?
E} quanta vez acontece
Que velho ou novo fenece
Ao sopro da ingratidão.

Botafogo, Julho de 1916.
Para os * Primeiros Verbos*.

&UMERCINDO REyCHMANN

V
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uARGEOL^

Um instantâneo da ultima corrida

Do meu atbum
'.

«Attesto que o GARGEOL, gargarejo ai-cahno anttseptico, é um magnífico prepa-
11,% C°m í.nd,c.aÇão especial nas anginasagudas e chronicas, nas pharyngites gra-nulosas aphtas, etc, e em inhakções nas
£ry"£n?s e Jaryngo-tracheites.
Rio Maio de 1916,-Pr. Dr. Miguel Couto..«lenho empregado o GARGEOL, repu-tando-o um excellente preparado, de sua
íarianff <?** m?,eítias da b°CGa • 

™

velfs-Rin A"6 t^k110, verifi°ado varias
íoZpACIScó.l de Julh° de 1916~DR- Ren*-

AKTHUK COELHO
88, Rua Theophilo Ottoni, 88

H*0 DE JANEIRO

i..--

O Sol envia seu derradeiro beijo ás con
sas enlanguecidas...

Iyá na orla da montanha, as brumasdi
noite vão subindo lentamente, e a Via-Iyactea
no fundo azul esmaecido do Céo, vae-sel
zendo luz, esplendorosa.

N'este amplo e risonho templo íloralda
Natureza, n'esta hora triste, é que procuronos recônditos da alma, mystica, a recorda
ção de meus amores mortos.

Foi numa tarde como esta... ainda a In
se esbatia no fundo do horizonte para mor-
rer com a noite, quando as azas leves de
minhas flebeis illuzões, não sustiveram mais
os meus sonhos nos seus vôos lmmnosos,,,

Seccou-se o veio puro que alimentava o
lago encantado onde o nenuphar doiradodas
aspirações desabrochava como uns a nota de
vidae de harmonia...

K as borboletas azues diaphana.-. do idea-
lismo fugiram. Procuram novo clima, onde
a vida cante, onde os vergeis surprehendam
á vista em chromatisação subtü...

A' sombra eterna das magoas in findas qu«
íiuctuam na desolação de meus pensaitos, agora, só viceja o cardo agreste... P
ha flores, nem perfumes... e nem se ouve
mais o tremular amoroso de uma aza colo*
rida...

Eio, 5—8-916,
Alm QM



BLOCO DA CAVAÇÃO
lÒkNAL DAS MOQA9
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Esteve deslumbrante o sarau realisado no Bloco da Cavação, sabbádo utimo

¦ "Hygienícal ¦
Purificador e perfumador do

ambiente.* :
Sãa Paulo-Ru! Yphanga

?0 —

iosito - tio de Janeiro. L Irisuiaia, 10 - 2.° andar
Tei. n. 5575 - Central

Substitue a água da Co-
lonia, rosa, violeta e lilaz,
substitue o desinfectante
de máo cheiro,precioso pa-
ra banhos e para a belleza
das Senhoras e Senhori-
tas. Artigo chie de salão.

Em uso na Corte Imperial de
S. S. M. M. Imperatriz da Rus-
sia. Toda moça chie deve ter em
sua toitette.
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Enlace matrimonial de m.Uo Lindoca Silveira com o major do Exercito
João Velloso Ramos

La Viliede Verdun
(CARLOS 9-° ultima novidade)
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Sapato de pellica envernizada
salto Luiz XV cubano,

Preço 22$, pelo Correio mais 2$000

_/V. flf»—mWsía eüsa a do li+m
Filiaés

69, Rua do Ouvidor, 69
— RIO <~

E39
A/# do Ouvidor

Loterias e Çommissõe4#

As casas que mais vantagens
offerecem aos seus f regue zf?s

Pagamentos immedialo
Estas casas não tem filiaes

Parames Senna $.

s



MODOS E MODAS
Entre nos onde o inverno é pouco, rigo-

roso, a moda é mais suave nas suas vari-
edades de modelos leves, simples e elegan-
tes, modificando mesmo, os trajes pesadosvindos da fria Europa.

Neste numero apresentamos alguns mo-delos de vestidos chies, alguns tailleurs emdespedida da estação fria, e outros leves,
como uma saudação ao verão que se avisi-nha.

P

Traje de tule azul com transparente rosa,
bordados e applicações cor de malva

Cinturão violeta

MMR«W!»iMfíBtàTiTíWftví^/iSf-. '.¦"' «8 ifi\ ÍMmm\\,•', tih •KSBttiMHlnaHiH

,lft MJl

9 y£
Um lindo vestido de renda o preto sobre

fundo rosa ou azul claro

A CURA DA TUBERCULOSE!I!
PULMÕES FRÂCOS-PERDE 0 VIGOR?... CUIDADO!!!

Tuberculose, dyspepsia, com fraqueza geral, debilidade nervosa, neurasthenia e
fraqueza genital, anemia, cores pallidas, magreza, pontadas, tosse, dôr no peito, es-
carros brancos e com sangue, cansaço, vertigens, desanimo geral, com febre diária
ou intermitente, flores brancas (corrimentos), são curados com o STENOLINO,
nova descoberta dum sábio suisso, o Dr. Warzen. Milhares de attestados de pessoas
que estavam tisicas, anêmicas, impotentes, neuiasthenicas, dyspeticas e com falta de
vigor. Este maravilhoso medicamento encontra-se nas pharmacias e drogarias de l.a
ordem e na Drogaria Granado & Filhos, rua da Uruguayana, ^1 —Drogaria Silva Go-
mes, rua de S. Pedro, 40 e 42 Drogaria Berrini, rua do Hospício, 18—Drogaria Casa
Huber,rua 7 de Setembro, 61, Rio de janeiro-Vidro, 5SÓÕ0, Pelo Correio 7$500. Re-
ceifado diariamente pelas notabihdades médicas desta capital.

AGENCIA COSMOS
l*?í»IS™áWiaasfc.<
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Os vestidos tailleurs devem ser feitos
com casemiras finas, despidos de ornam en-
tações, ficando também a cintura meia frou-
xa. O sobre-peito do casaco far-se-ha de seda
que realce a côr do vestido.

Delicada gola, sem exageração dará 111 ai-
or belleza ao busto.

Nos modelos com sobre saias o cinto fi-
cara encoberto apparecendo somente a fi-
vella. A primeira sobre-saia acima do cinto
e a segunda abaixo delle.

Trajes leves, mudança, de estação exigem
fazendas delicadas, com enfeites para com-
plemento o que não é preciso nos moldes
tailleurs.

Usa-se vestido de rendão com fundo de
côr dando apparencia agradável.

Decote moderado e as mangas curtas,
sendo os braços resguardados por luvas
compridas.

As saias são largas, obdecendo á moda
em voga, com dobras, de modo a ficarem
bem rodadas.

Um rico vestido de voai com salpicos
applieações de velJudo preto

È 111

i ——— 
•'¦••'¦¦ •-•"^•^>.,

Costume tailleur de bergaline

• |ioras Mundanas ;
ANNIVERSARIOS

Passou no dia 5 do corrente o seu felizanniversario natalicio, a Srta. Odette Souza,noiva do Sr. Antônio Reddo.
A 11, a senhorita Juracy Scarso.
A 13, a senhorita Celina Guimarães.
A 14, Mme. Tasso Fragoso, digníssima es-

posa do Sr. Coronel Tasso Fragoso.
A 15, o menino Renato Pereira Cotta e asenhorita Esther Ferreira.
Hoje, ps senhoritas Maria da Gloria Coim-bra e Varka Silva Pedreira.

BAPTISADO
O interessante menino Fausto, filho donosso companheiro Albino Serpa e Mme.Arethusa Serpa, foi levado a pia baptismal a15 do corrente, na Matriz de Santo Antôniodos Pobres.
Foram padrinhos o sr. Manoel de AlmeidaMe-ce negociante de nossa praça e sua exma.senhora Antonittta Serpa Mertê, distincta

professora publica municipal.

l^ m \ i Á1 /AWiw-kr* _^ I H,ye dadeiro amigo da cutis; contra ecpinh. s, sj_7-jcj piücrin oicí- ^er hcos' rugas'assaduras' e,upções«m
¦ ____„ Vende-se em todas as Perfumadas, Pharmacias

Succedaueo do \>0' DE ARR07 
Dr°Ãar,as ~ V,<*ro 4$0°0-Pelo Correio 5S0tOrw ul akku^. Deposito Armazém Gaspar—Praça

^^^^^ Tiraflenteia n. 18 <fw&trti

•mWnG&fftmrimS&L*
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A TODAS AS MÃES ESTREMOSAS
Aconselhamos para sons filhos

o emprego do

Oleo Indígena Perfumado
para completa extincção da caspa e a boa
hygiene dos cabellos.

Usando o oleo indigina perfumado, alisa
os cabellos, mata por completo a caspa,
lendias, parasitas e todos os insectos do
couro cabelludo, Evita a queda e faz crês-
cer o cabello, podendo ser usado em todas
&s «toilletes» de bom gosto, peio seu perfu-me e por todas as virtudes. A' venda em
todas as pharmacias, drogarias, perfuma-rias e barbearias.

Depósitos em Ni ctherov : Drogaria A
J. P. de Barcellos, rua Visconde do Rio
Branco n. 413, e no Deposito Geral: Dr©-
caria Lamaignère.

Rua da Assembléa, 34
Vidro 2$000—Pelo Correio 3$200

•'•ÜHIJBaffli kb ^KgJMffluuaaaHai

mimosAHiL
tinwomakiai

O melhor
creme pa-
r a a f o r-
m o sear a
eu tis. Faz
les ap p a-
receras
s a r a a s,
pannosy ru
gasf cravos
e todas as
ma nc h as
cl a p ei le;
Tran sfor-

ia a pede mai» rugosa em uma tez
tina e avelludada. Indispensável ao
i-oucador de todas as damas de trata-
mento,

Á venda em todas as perfumarias
Deposito: RUA JOCKEY-CLUB, 310

#• ÇVKHA— Vidro 4$000

rp<

TAÇA DO JORNAL OÂS MOÇAS
Prêmios ás ir0s concorrentes que obllyereiii maior numero de ijoiiIosResu tado, incluindo a ultima corridareahsada em 13 de Agosto.

N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

NOMES PONTOS

llylia
Odylla Ifcriani. 

*
«olibii
Nadir 7.7.!!""
Jenny de Carvalho.. 77 ..Inubia
Natercia H. Guimarães'.'.'.
Daisy.
Kosa Branca
Lucilla Briani 77
Glorinha
Carmen Rosales Áreas.'.!Maria S. Lima

86
84
33
82
81
79
77
75
74
73
70
63
63

Taça Jornal das Mocas
D

Concurso Hippico

I...... ...,,,., ., ..... .. ¦,r,cK,i ,•¦„,¦, ¦;•.
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Costume tailleurbergaline
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Original de MARGARIDA DUVAL N

DR. Slanislau Benjamin puzcra o
pé na cancell nha de sai da do seu
«chaleN suburbano, quando uma
lembrança, como um toque de

presagio, o fez parar pensativo. 1 irou ner-
vosamente a carteira entre cujos papeis
devia encontrar por certo alguma coisa de
importante e procurava corn um interesse
absorvenle e já alarmado, o que quer que
tosse que lá parecia não eslar.

^%«^^^^s_^
~ty<v^V*^_ >»<-_^*_í___^_. <_%i' :T~>>^-j.

Né_. \rvS^_è?l___í ««'xS

^3SÇ^L_. i_

1SL

O «c'• a 1«'I» dc residência il<> di: Slanislau Bcitjainiii

Do fundo da rua, rareada de ediíica-
ções e silenciosa, na calma do sol causti-

cante, surgia, crescendo rapidamente numa
carreira, a (igura de Luizinha que recolhia
da habitual visita diária ás suas ex-con-
discípulas do Collegio Nossa Senhora
Amparadora. Chegava offegante, rosada
e febril, as narinas artando do esforço
da corrida. E despregava já o chapéo
damplas abas de rendas cahidas em ren-
que que lhe davam ao semblante, na doce
penumbra, uma maior suavidade de colo-
ração.

O Dr. Stanislau tivera tempo apenas
de recolher, apressado e cauteloso, a car-
teira volumosa e dobrava-se, todo aberto
num envaidecido sorriso paternal, para
receber o caricioso bom dia da filha que
sahira cedo e só agora, sob aquelie sol*
de brazas, regressava á casa.

Deixaste-me sósinho ao almoço,
- Pois era para pedir-lhe desculpas.

Estou sem almoço e com pressa para vol-
tar. Estive de passagem na tia Lysia. Faz
annos hoje a Dulce, nossa afilhada. Não
se lembra ? Tia Dulce arranja uns doces e
vamos todos, á tarde, para o Barreado.
Queria encomnundar-Ihc urna boneca, um
brinquedinho, qualquer coisa. Vinha cor-
rendo precisamente para ainda o encon-
trar.

Pela boneca .?
Por tudo. Para despedir-me também.

Podemos contar com o papae ?
Stanislau não podia garantir. Tinha au-

diencia, uma estopante inquirição de tes

CASA ALEXANDRE
DOS BARATEIROSHatab ít Sauan

65 Rua Conde NlflOL 65
Exma.! EJ ura grande favor! V. Exa me

indicar um casa onde possa encontrar fa-
zendas de alta novidade para comprar uns
vestidos para minhas filhas !

Sr. Dr. Amaral, V. S. vá á Casa Alexan-
dre, rua Conde Bomfnn 65. lá encontrará
tudo quanto procura.

'. 
I
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A GRANDE RFCUTA KEALTSADA NO DOMINGO
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Um aspecto da archibancada

temunhas e mais o compromisso que to-
mára com o Séve de ir-lhe ver a installação
(abril. Entretanto faria a diligencia. Se
não apparecesse, lá mandaria o presente
e a Luizinha que desse o beijo á afilhada
e desculpas aos compadres. E sentia real-
mente não poder ir também ao Barreado,
á frescura da chácara, para o caldo de
canna. para o banho entre os pedrouços
da cachoeira.

Pois é ir, insistia, já a despedir-se, a
Luizinha. Arranje depressa as testemu-
nhas e vá. Quanto á fabrica do Sr. Séve
não acaba hoje.

Verei. E muita cautela, nada de
excessos e de sol.

Luizinha largara já, abanando o chapéo,
para dentro do cancellinho, com a sua
pressa saltitante a gritar pela Rosa.

stanislau ficára-se a acompanhar com
a vista, enternecido e risonho, a silhueta
«a filha que entrecrusava por entre as ro-
-eiras ganhando a escada lateral da va-

randa batida da soalheira. Era, nesse em-
bevecimento de pae, erecto na sua figura
varonil e equilibrada, um bello typo de
nornem. 45 annos bem vividos e robustos

que ma! seI se denunciavam nos laivos pra~
teados do cabello. O nariz, lançado em
curva adunca. assignalava o poder persis-
tente da vontade e o que quer que seja de
orgulho e rispidez. No conjuncto, porém,
dos traços, a physionomia apparecia
fechada como a mascarar recolhidos e

0 dr, Stanislau era um hello typo de homem
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sombrios pensamentos. E, mal se lhe apa*
gava nos lábios o sorriso que lhe floria o
sulco cavado das commissuras, qualquer
coisa de aníipathico dava-lhe ao rosto
uma permanente irradiação de fereza e de
desconfiança criminosa.

Como seu celestial encanto envolvente,
com o dulçor de suas maneiras de graci-
nha, Luiza era no mundo a única creatura
deante da qual o Dr. Stanislau se transfor-
mava. Era ella o seu orgulho de pae, a
sua vida, o seu coração. Era ella também
a sua grande fraqueza. Amava-a com todo
o amor que nunca pudera dar a mais nin-
guem na terra, nem a seus pães que mal
conhecera, nem ao irmão mais velho quelhe fora n.ais um padrasto impertinente do
que amigo, nem siquer á própria esposa,
com quem casara atraz de uma illusão,
que era o sonho de uma imminente fortuna
e que se transformou entretanto, poucosmezes depois, na estrondosa e arrazadora
fallencia da casa commercial do seu sogro.

. Luizinha, nascida dessa união quenunca, de sua parte, se entrançara em
laços de affecto, fôra-lhe deixada ainda no
berço, entre as amarguras e os despeitos
da pobreza a que jamais se resignara.

E sem querer, a contra gosto quasi, foi
dia a dia ganhando aquella creança uma
profundíssima affeição que era agora o
seu único motivo de sentimento, que era o
seu mundo e que vinha renovar, sob as-
pectos novos e dentro de novos desígnios
e na fôrma de renascidos estímulos de or-
gulho, a sua incommensuravel, pungentee desvairada ambição de riqueza. Tinha
esse grande amor como tinha egualmente.
a rasgar-lhe aceradamente a alma, um
grande ódio que era também um estimulo
para crescer, ser poderoso, vingar-se...

Quando Luizinha sumira na varanda do«chalet>, Stanislau puxou de novo a car-teira em busca de um papel que, debalde
jaempallidecido. procurava nervosamente
Ia, pois, volfar. E já alcançava, elle próprio

==== ísiiliiitte

a escadinha da varanda em cujo pavimenío
dormia o chamalote da sombra paradade uma mangueira, quando lhe surg-,
ainda correndo, a (ilha com um papel r;a
mão.

E' seu ? Achei-o á porta do gabinete.
São, pelo que vejo, contos de réis que nâo
acabam mais. De quem é essa immensa
fortuna de algarismos ?

O Juiz arrebatara quasi o papel das
mãos da menina que ficara attonita, sur-
preza daquella soffreguidão indelicada do
pae ; mas já este se repunha, deante do
olhar magoado da filha, no seu manso e
rendido embevecimento, na sua admirafiva
e diligente servidão.

São contas de autos. Coisas forenses
que te não interessam.

Mas Luiza, sentida da extranha brus-
quidão do pae, no tomar-lhe o papel, mur-
chára o sorriso e a vivacidade que trazia e
abaixara vagarosamente o olhar.

Então o Juiz, enlaçando a cabeça da
filha, elle cambem traindo um enleio e um
doloroso arrependimento, levou-a para a
sombra.

Ouve, minha filha.

(Continua)

Casa }l«rli\*%
Dentre os e?tabe!eci nentos de moveis quese dHst;tc,im -c ualmente no Rio, quer peiascondições vantajosas ele negocia*- com o pu-bhen. quer pelo inateri 1 empresado na con-

fecção dos seus modelo* originnes, chama-mos a aUençâo das nossas amáveis leiiorai
para a Casa Maiítíns especialista em Mo-veis e Colchões, sita a rua da Carioca 67. ccuj > annuncio inserimos em outra pagina.

Vidalon
Contra as Dyspepsias, Maú ha

litos e Enjôos das senhoras
grávidas. Em todas as pharma-
cias. I

meu:-

dte i «*;:
«MV . ¦..' K

Uèi'Êíf»ã<> po** Mtiduwne M^>«nU«<> MM. Calvo

parece?a Wáamanchai «Z 
" 

T° SyStema dtí m™»%™ e banhos faciaes, faz desap-
l• massagens^edinàeConsu\u.Ü£°r\ "° r°St°- *?ani.cura' Peái^°. (calota) maníeura
telephone 2 9í8 Centra, 

"SUlUs grat,s "° meu consultório: na H..» S. .!«««. »4> 1° andar,

I

¦
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DESALENTO
(Do "Álbum de uma tr.iste")

Um dia uma grande dôr feriu-me a alma-
Era a hora derradeira do dia, o sol no

occaso, occultava-se n'um sendal de pur-
pura, deixando a terra mergulhar-se aos
poucos em semi-obscuridadc. velado de
ingente tristeza.

Aquém e além, as primeiras estrellas
como diamantes raros, pontilhavam a abo-
boda celeste.

Sahi de casa.
Com a alma conturbada, o coração op-

presso, percorri os jardins, para nos re-
cantos mais sombrios confabular com a
minha dôr.

Não me senli bem. Precisava de an-
dar... andar muito !... Algumas notas de
musica feriam-me os ouvidos. Festejava-
se o anniversario de minha mãe e eu de-
via compartilhar dos obséquios que lhe
faziam alvo. Compuz a physionomia e
entrei linoindo-me aleore rliçn^cU a A,.n--
mentar o numero das pessoas presentes.

O piano tangeu, habilmente dedilhado,
preludiande a^cadenciada valsa : «Quan-

giwwww umwi hi-i.hijhiu.uk. iw> ¦ ,m

IiVRlA AXVES, tilhmha. do major Raul Alves

AYALINA, fiihinha do sr. Maurício FãlcS.j

to dóe uma Despedida*. Minha alma
embalada pela ternura da musica adorme-
ceu n'um sonho fagueiro, para logo des-
pertar arrebatada no turbilhão dos mais
dolorosos pensamentos.

Era impossível continuar alli.
1 udo era alegria, apenas eu recebia

áquelles sons melodiosos como gottas de
chumbo que se vinham deluir na caldeira
do meu cérebro.

Com a mente em fogo, o coração com-
balido, fugi pela porta lateral, para não
toldar com a minha magoada expressão,
a satistação do momento, e ganhei a rua.

O luar banhava os campos adormeci-
dos.

Ao longe, um sino tocou compassada-
mente doze badaladas , ...

Attrahida por um luzeiro que distante
se destacava, approximei-me : quatro ei-
rios esguios e alvos, desprendiam suas
cálidas lagrimas, como tantas outras que
aljofravam o corpo ainda quente, do mor-
to querido, que roubado na flor dos annos
aos carinhos da esposa extrempsa, alli
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A Ksliidanliiui da Real Sociedade Club Gvinnaslico Portuguez, tendo ao centro o professor Emílio Malheiro;

espera á volta cia luz radiosa do bello as-
tro-rei.

O céo conserva-se cor de chumbo e a
chuva cahindo sempre . , . sempre unifor-
me e monótona.

Oh ! não, ninguém ignora que é im-
menso o beneficio da Providencia dr
vi na !

Que seria do pobre agricultor e do jar-
dineiro, se ella não viesse dar vida e crês-
cimento as plantas, frescura e belleza as
flores ?

Na verdade, a chuva nos causa grandes
males, porém devemos pedir a Deus que
nos mande sempre, o sol e a chuva !

A' noite o frio augmenta.
Ao abrirmos a janella sentimos uma

triste impressão.
• As arvores dobradas pela acção do

vento, sacodem tristemente as suas copas
tiritantes sobre as poças d'agua.

Só se ouve a chuva tamborilar nos te-
lhados !

Como é triste esse dia !
Thereza de Carvalho.

(13 annos)

AFÊ RELIGIOSA E A GUERRA
Como é desditosa e horrivel a palavra

guerra; apezar de irem os homens defen*

der a pátria, traz conseqüências infelizes
para os que não podem ir.

Em uma pobre cazinha. habitava uma
família religiosa.

Declarando-se a guerra européa como
o chefe da família fosse de outra nação e
por causa da crise da guerra, foi a pro-
cura do trabalho, o qual por mais que
procurasse não achou.

Passados muitos mezes de horrorosas
privações, resolveu-se a defender uma das
nações em guerra.

A família nesta grande infelicidade
achou o consolo divino em Nosso Senhor
e teve a coragem dos martyr es para o
exemplo e consolo.

Dedico estes versos a esta composi-
ção.

Não chores mães queridas
Não chores que a vida /
E' luta renhida 1
Lutar é viver, I

_, .i

A vida é combate
'i

Que os fracos, fortes, os bravos
Só podem exaltar. j

IvUIZA Thomaz
(10 antiós)

&v(&
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O menino VKMCIO PI MO

dormia sobre aquella meza, o derradeiro
somno.

hnlrei. Aquella suprema dôr, pareceu
casar-se com a minha. Dirigindo a in-
iciiz esposa palavras amigas, procurei

< onfortal-a, contando-lhe minha histo-
ria, e fazendo-a comprehender que ainda
existe alguma cousa, peor do que a morte 1

E ficamos a velar o corpo até que a
aurora surgindo em fulgidos arreboes,
veio sorprehender-me alli.

Voltei á casa com o coração desafogado
de um grande peso, sentindo n'alma um
suave reírigerio, que me fez comprehen-
der que para lenir um desgosto, só deve-
mOs procurar os sitios onde exista uma
aesdita maior, que a nossa; isto é. d'a-
quella que sentimos,

Alice Joshra.

A CARIDADE
A querida Odette.

A caridade tem por emblema o cora-
Ção.

-andade é a virtude immensa e subli-
roe, sentimento sensível e delicado, pala-wa que süavisa e consola as dores huma-
nas !

Csse sublime sentimento só é encontra-(f nos corações bondosos; é a estrella
oivma que guia os necessitados.

t a eterna evangelização do bem, queatravez dos séculos penetra no seio dahumanidade exercendo amoravelmente aesmola caridosa aos necessitados da vida;
colorindo-os com seu manto misericor-
dioso.

Felizes daquelles que são caridosos,
pois serão recompensados por Deus.

Tnereza de Carvalho.
(13 annos)

O INVERNO
D3SCRJPÇÃO

Ao Arthur
tis que surge entre lagrimas e melan-

colia esta estação do anno !
Como são tristes os dias !
A manhã é melancólica e chuvosa !
Os pássaros que costumavam pular de

galho em galho onde soltavam seus gar-rulos cânticos nos arvoredos visinhos,
não vão, ficam tristes por não ter um pe-
quenino lar, pois estes foram arrebatados
pelo vento,

Nas ruas nem um so rumor se ouve, q
um profundo silencio !

Só de ionge em longe é que se avista
alguma desditosa pessoa que chama e
corre esbaforida procurando avistar um
bond.

Quantas vezes se elevam maldizendo
da chuva j

O pobre enfermo, fechado no quarto,
sente redobrar o soffrimento e ancioso

m
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ANAT0L10, tilhinho do capitão Gabriel de SanCAnna'-*- Hiò
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NiLLiNHA—O seu temperamento exige
calma absoluta para triumphar na vida.

Veio futuro iisonho si souber abster-se de
enganar somente. Vejo um pretendente oc-
culto que lhe trará felicidade si conseguir
obter a sua sympathla. Desconfie de suas
amigas.

Naná — Algo de extranho e breve pertur-
bará a realização dos seus desejos. Vtjo sau-
de proloncada. j^uas cartas perturbam-me
para poder affiançar-lhe paz, corntudo, de-
pois de uma viagem demorada tudo se trans-
formará para melhor.

Julieta Freire — Si tiver perseverança
conseguirá em breve seu grande desejo.

Vejo que se preoccupa demasiado com as-
sumptos religiosos. Vida calma e longa si
tiver cautela evitando excesso de energia
cerebral com pensamentos futeis que porvezes apparecem.

Chou~ Vejo que para alcançar o seu de-
sejo falta-lhe o mais forte elemento.

Como vencer na vida sem piedade para os
infortúnios alheios ? Corrija em bôa parteseus pensamentos. Vejo uma pequena con-
tenda depois de uma carta; para manter uma
relativa felicidade se faz mister evitar certas
expansões. Nem tudo se julga pela apparen-
cia, quasi sempre enganosa.

Japoneza Rosea — Admiráveis segredos
lhe estão reservados, porém, não é possívelalcançal-os a todos. Vejo difficilmente a pos-libilidade de obter êxito na litteratura.

Talvez depois de uma viagem em 1918 tudo
ie modifique, até mesmo a inconstância queminhas cartas fortemente demonstram. Victi-

ma de pequenas enfermidades terá vida lon-
ga e feliz.

Caturrita — Vejo casamento tardio e só
depois de ter conhecido três pretendentes
dos quaes um marítimo. Vejo grande gene-
rosidade e franqueza, porém, uma accentua
da confusão que privam-me dizer algo soba
sua felicidade, mesmo matrimonial.

Noemia Picarelli —Pequenas perturba-
ções para a realização do seu maior desejo,
entretanto nada é impossível.

Suas cartas revezam-se.
Difficilmente posso ver algo do seu fu.

turo.
Lyrio do Valle — Com prudência se re

siste a certas inclinações e influencias.
Vejo inconstância de quem amava e enga

nos pérfidos.
Evite a solidão e profundos pensamentos,

nem tudo se deve conhecer. Vida longa sem
grandes alegrias.

Verper — Difficilmente conseguirá o qutdeseja. Vejo uma serie interminável de pro-
jectos e dahi o fugir-me completamente a
possibilidade de aclarar suas cartas.

A perseverança está esquecida e não basla
adorar. Acautele-se de quem se diz muita
amiga.

Lindinha — As minhas cartas dizem me
que não conseguirá a rr,aior parte dos seus
desejos.

Vejo pequenos desgostos em familia.
Aconselho certa cautela com a saúde, vejo

enfermidade em 1920 sem grande i nportan«
cia. Sua aversão pelo mar não evitará pe-
quena viagem em breve. Vejo a approxima-
ção de um cavalheiro que deve her cauíelo-
samente evitado.

Heló — Brevemente experimentará sur-
prezas agradáveis.

Vejo um futuro relativamente feliz, uma
longa viagem, Muito lhe vale a calma que
possue, porém, a CDnstancia é fraca.

Vejo a realisação próxima de um grandedesejo si acceitar conselhos amigos.
ZÁzÁ — O seu grande desejo corre para o

real. Vtjo abundância de dinheiro, corntudo,
foge apelativa felicidade por algum tempo.
A mocidade deve ser aproveitada sen? bus*
car elementos prejudiciaes para a saúde.

Cecy — O que mais deseja tentou occul-
tar-me. Vejo que uma pessoa morem obser-
va-a, porém, não posso ainda precisar as
suas intenções, porque aqui suas canas con-
fundem-se.

Vejo pensamentos fracos e para conservar
a felicidade é preciso ser prudente, essencial*
mente prudente.

Saudade—Vejo um futuro afortunado
depois de conquistar um desejo intimo.

Vejo ser de grande necessidade afasta
qualquer pensamento que lhe conduza a Paí<

i
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Pois é isto, senhorita... Entre as três, «mon cceur balance». São todas bellap,onoantadoras, fascinantes. Mas ainda nâo estou em condições de quebrar a neutralida V.

satempos fatigantes. Porque não prefere a
musica?

Caiuoade — Vejo uma inclinação poucoventurosa e só conseguirá relativa calma
(jirndo mudar o pensamento aetual.

A morte de uma pessoa amiga trará algum
aborrecimento. Vida longa e regular saúde.

f É Vejo abundância de dinheiro. A sua
maior felicidade depende de ter um iJeal.

O tempo tudo pode destruir, comtudo, énecessário coadjuval-o..
Tenha cautela e vencerá.
A])\irRA — Vejo desconfianças e lagrimas.Não observe tanto pelo prisma que julgaer o único na vida. Com prudência e dis-

cripçâo poderá alçarçar alegrias.
A's vezes quando nos sentimos fracos paraüominar e afastar pensamentos profundos,devemos recorrer ao auxilio de um bomconselho.
Vejo para 1918 uma doença, porém, cederáao tratamento e terá vida longa.
esperança (Lucta) — Vejo grandes quec«toes por motivos fúteis.
C desasocego provém de ser enganadora.As minhas cartas aconselham evitar o do-mime dos que se dizem amigos.cun sonho passado e talvez já esquecido,^ breve se realisará. Vejo um convite quera recusado. Cautella.
JTJRITY — Consulte-me brevemente. Nestemomento as minhas cartas para si nadadeixam vêr.

íivÃ84^9 Adro (Marta) — Não vejo pos-«oiüdade de realisar o seu desejo. Vejo o

seu futuro repleto de surprezas agradáveis e
desagradáveis.

Yayá (Barra) — V( jo que a consult nte
terá o seu deseja maior satisfeito em 1920.
Vejo agora uma conquista pouco acceitavei,
é cedo ainda para desprezar a paciência
que a conduzirá a um futuro mais feliz.
Aconselho-a evitar expansões de segredos
íntimos. Pequena enfermidade em breve.

em
seu

Correspondência
Vigário — Ignoramos a residência.
Gamine—Gratos pelas recommendações.

Vamos attendel-a no próximo numero. Fi-
camos tontos com o perfume d\ ..

Beléo — Esperâmol-o para tratar do
assumpto promettido.

Deixamos iia e hora a sua disposição.
Venha que cá estamos.

Moreninha — O único trabalho seu que
até esta data nos chegou as mãos, publi
camol-o iioje. Continuamos ao seu inteiro
dispor. Olhe, cuidado com a «Gamine». Jul-
gamol-a inconstante como o beija-flor, que
adeja de flor em flor e a nenhuma dá pre-
ferencia.

Ella é levadinha da breca. Espere só o
próximo numero...

Alzira Ferreira ~~ Não foi a si que nos
referimos. Bem sahemola incapaz desse
peccado...
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PARTICIPAÇÃO

A Deusa Moda cumpre o dever de communicar a Vossa Excellencia que na
estação corrente estabeleceu residência fixa nos Armazéns do «Parc

Ròyal», cuja área e or^anisação permittem emprestar *o seu culto a
maior solemnidade.

A Deusa Moda põe á disposição das Senhoras Cariocas todos os attributos

e accessorios essenciaes a quem pratica o culto da Elegância, como
sejam:

Vestidos de Baile e de Theatro

Vestidos de Passeio

Costumes «tailleur»

tudo recentemente re-marcado por preços inconfundíveis que as devotas
da Moda não deixarão de aproveitar, obdecendo assim ao preceito-
mestre da sua religião :

Vestir com economia

Pare Royal

w
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Moveis e Colchões
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Modelos especiaes da casa

/

O novo e importante estabelecimento que acaba de inaugurar-se no Rio

MOFEIS A PRESTAÇÕES

Preços vantajosos

Rua da carioca. 67-río
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(1) Coronet Chico Matapéras andava á
eaça e para atrair os bichos tocava a me-
lodiosa sanfona.

(2) Eis que uma ave vem pousar no pro-
ximo arbusto... Chico Matapéras põe a san-
fona no chão, encostada na arvore e dispa-
ra a espingarda... Pras... Entretanto...

(3) Ao echo do tiro surge uma onça es-
pantada, lambendo o beiço, olhos verme-
lhos, unhas afiadas !...

(4) Coronel Chico Matapéras, ao ver o
bicharoco, trepa na arvore apavorado, a

gritar por soccorro ! O' ceos !
(5) A onça está com fome e vae subir

também para ver o velho de perto. Mas ao
pôr as patas na sanfona, esta começa a
tocar... Fon ! Fan !... Fin !.'..

(6) O bichão ouvindo os gemidos da
sanfona, foge e põe o pé no mundo, assom-
brado a grunhir... /

(7) E o Coronel Chico Matapéras. salvo
assim milagrosamente do perigo, desce da
arvore e continua a tanger a querida san-
fona...
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JESUS Moris Amoris
(A? minha filha Adelia

Lisboa Manzano)

Seguia seu caminho, o paÚiào Jesus

Lançando á multidão, seu olhar débil e
u<x [ameno .

O triste, o santo, o puro, o grande Nazareno,

Levando satisfeito, o peso d'uma Cruz !

O corpo de Jesus, bendito, ensangüentado,
Cançado de soffrer, sem força, sem alento;
Maria, a pobre mae, que o avista de mo-

[mento,

E chora, ao ver alli, Jesus.martyrisa.de. ..

Emquanto a crueldade, a passo accelerado,
Augmcnta de furor,-o carrasco, o malvado

Acobarda-se, vendo quão tamanho horror ...

Maria estava alli, a mãe triste, inconsolavel,
Espreitando-o bandido, o grande miserável,
Que atrozmente, immolava o nosso Ke-

[demptor !. . .
' FBRNANDO IvIBBOA.

DESEJO ;'• v5
Píira a Aida.

O meu único desejo é ser feliz,
E ter sempre a meu lado.tim grande amor,
Amor que nâo me faça uma infeliz,
Que sentir não me deixa uma só dôr.

E, quero viver num céo aberto em flor,
Branco, mais branco do que a flor de Hz,
Céo sem nuvens, que tcuha v»£;v xuugui,

Que tem o lindo sói do meu paiz !

Eis o desejo dos meus ideiaes,
Acho, porém, que ainda desejo mais,
Mais um só desejo tenho, unicamente. . .

Desejo só que a dôr me seja esquiva,
E que eu junto a ti eternamente viva. ^
Que junto a mim vivas eternamente !

Adahyl Ferreira de Assumpção.

AUSENTE
Este soneto meu nasceu de nrna saudade,
Existe em cada verso a gotta do meu pranto,
Em cada estrophe existe o ardor de urna le-

[aldade
De quem soffre na vida e de quem ama

[tanto.
Vivo longe de ti sentindo a iniqüidade
De uma ausência ferina. W triste este meu

[canto —

Eu tico a te esperar na maior anciedade,
Para gozar de novo o teu amor tão santo.

Quero rever a luz do teu olhar brilhante,
E o riso teu, sereno, a vida me encantando,
Quero-te junto a mim,ao menos um instante.

Não me deixes soffrer desta saudade a dôr.
Até mesmo dormindo até mesmo sonhando
Quero escutar -te a vózpsalmodeando amor.
Bahia.

Walkyria Fragoso I*opes-

Pelos calmos jardins dos sonho» meus va-
[gueia,

despreoecupada e só, entre lyrios, ao luar,
a alma de uma mulher que me ascena e que

[anceia
outro corpo, outra luz, outro amor, outro

[olhar !
»

A Bíblia que Elia traz. nas mãos, para eu
[rezar;

sei-a toda de cor !. ..- Forçado decorei-a !...
E eis que já da outra vez, fui forçado a

[jurar
que amava uma mulher ! - Cumprindo a

[jura : Amei-a !
f

Fui da Crença do - Amor, lubrigador
[egrèj io l.. .

Mas certo tempo apóz, altiva e indeferente
foi-se e deixou-me só ! --Cumprindo um sa-

[crüegío l —

...Vae-te e não voltes mais, nova alma
[apaixonada l

Pois que a taça que ergueis contém sinis-
[tramente,

o beijo quê eu sorvi, da outra taça rozada !..

Rio.
Victor Santos,

¦ ygBffw^r*^^MrMi^[^^^^^^^^^^^^*3#^

MULHER
( A' alma femenina )

Mulher, espelho d» alma, e luz que do céò
[desce,

Alma feita no azul para dormir no arminho,
Anio que as azas solta em busca de uma

J \* [prece,

E cae no coração, perdendo o seu caminho !

Na pétala dá flor, n'um sonho que se tece,
No canto que desprende o implume passa-

[rinho,
Na musica e no verso, em tudo ella appa-

[rece
Mais pródiga e mais bella a dispensar ca-

[rinho !

Ouer seja filha nossa, espoaa ou mãe ex-
[tremosa,

Ha de sempre a mulher com seu olhar mui
[santo,

Dar vida (\ nossa vida e se tornar piedosa...

Bemdita estrella d'alva ou mesmo mais que
[estrella,

Celeste obra de Deus, cheia de amor e en-
[canto,

—Buscal-a, vêl-a, ouvil-a e porque nâo que-
[rèl-a ? I

Nestor Guepes,
«o^HP** »4i^*s^
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Ao correr da pari si a
.<Agora que é morto o dia e a treva no

cturna, como uma aza gigantesca desce
velando a face da Terra adormecida, quero,assim de bruços no parapeito de»ta janella,ver desdobrar-se p manto esteliifero com quese veste, á noite, a cúpula celeste.

Quero ver a primeira estreita que apparece,
solitária, como uma pérola de Üphir, treme-
luzindo no ethereo engaste do espaço e, aultima que se apaga, engoiphada nos reflexos
cambiantes da aurora...

Contemplar estrellas, ouvil-as no phraseadodo mundo mysterioso de sua luz vaciilante,
é o maior enlevo de mmlValma;sim, que eilassão puras como tu e melhor do que tu,cumprehendem o que lhes digo.., £ tnt
querida, não amas as estrellas ?

^ Sorris ?!... Olha: eu nem te sei explicar o quesinto quando as vejo brilhando como fogos-fatuos, como uma chusma de vagalumesbailando no escuro da balsa -, meu espirite

«a"33

f:

tem ímpetos de abandonar o invólucro deste
corpo que o encarcera e corno uma gaivotaou, melhor, como a flecha aguçada de um
selvagem, cortar a vastidão tío espaço es-
campo, seguir a esteira doirada de seus iam-
pejo? e embrenhar-se no Céo...

Como, as vezes, te digo : aprecio extrema-
mente as virgens que, como tu, ostentam o
supremo encanto de uma cabeíleira loira
como as flores dos ipês da serra, ef paramim, as estrellas não são mais que as almas
puras das virgens loiras que morreram... de
amor. ..

Amo as estrellas, amo-as... Sorris ainda ? !.-..
Louquinha, em parte, tens razão : nada com*
prehendes do que te estou dizendo; mas
estou certo de que na noite em que tua alma
lucejar também, entre ellas, comprehenderá
e abençoai á este santo e singular amor.

E' tarde. Vae dormir. Vae gosar do leito
que te espera, deixa-me hô contemplanro aâ
estrellas í quero ver se a primeira quesppa*rece é a ultima que morre!...
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Gallinha a rainha
Deve-se cosinhar a galli-

nha inteira em molho fran-
cez, retirando-se depois as
carnes do estômago, abriu-
do um buraco oval.

Com essa carne retirada
Ú prepara-se o recheio que de-

verá ser bem adubado.
Tornando-a a forma pn-

.^^p mitiva, envolve-se a galli-
nha em lascas de toucinho ^ seguras por pe-
quenõs cavalletes de madeira.

Isso feito leva-se ao forno, e depois de
assada, retira-se o toucinho que a envolve,
sendo-lhe collocado um molho bem forte.

PEIXE A E%AMENGA

Limpá-se o peixe e enche-o de sal, ^ pi-
menta do reino, cebola picada e salsa, jun-
Undo.»c4hc caldo de um limão e manteiga.

Uai íiSba p*

ImíÊÊÊÈkÊÈí

'^4 , .
Unta-se uma folha de papel com cantei-

ga e com ella se envolve cada. p«»nho
amarrando-o com barbante.

Poem-se a assar em folha com fogo fra-

co durante 45 minutos, findo o que «toa-»e

o papel servindo-se o petxe com caldo de

limão.
MAB-BENTA DE MIEHO

Este doce prepara-se juntando-se & 500

.rammas de fubá de.milho, 500 gratnfflw
de assucar, 250 de manteiga, 6 gemmas de

ovos e um coco
Bate-se até ficarem bem misturadas, jun-

tando-se o leite de coco e clara d'OVO que
deverá ser antes batida separadamente,

Bate-se durante 50 minutos, deitando-se

após, em forminhas e leva-se ao forno que
deve'estar bem quente.

...•.«nm»™»"'""»0"—"' ^K»tfr".,l=l'4J,IW*Mb*

OLEO INDÍGENA PERFUMADO
Eu sou. o amigo das crianças
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Palavras de amor—Doces e harmo
niosos sons vibrados aos nossos ouvidos
como partidos de uma melodiosa harpa
Eola.

PEN8ATIVA ALEGRE

Uns olhos.
Esses teus olhos meigos, complascentes,
do uma tristeza infinda e seduetora
fazem lembrar as águas transparentes
de um lago em calma aos raios d'uma

[ aurora.

Paliam-me tanto esses teus olhos, tanto,
acordam n'ahna tantas harmonias,
que a gente ao vei-os julga ouvir um canto,
um mar de melodias...

Nem posso acreditar que haja no mundo
expressão mais fiei do olhar divino,
luz tão suave ou lago mais profundo
que o teu olhar, mais vago que o destino.

Álvaro Cossich

Ao bello sexo.
Assim como as flores s&o companheiras

inseparáveis das alegrias 8 das festas onde
ellas são sempre encontradas fazendo as
delicias dos convivas eavomatizando o affl-
biente com o seu perfume inebriante, as*
sim também é a mulher, companheira in-
separavei de todos os folguedos, e quando
ella se acha auzente, desapparecem todos
os attractivoí e encantos.

Júlio Cezar Paiva

A5 Maisa Silva.
Ca M eíia"D'a A lia

Bon i na
Ro S a
Cr A vina
Cri S anthemo
Lyr I o

Papou L a
Cra V o

Marg A rida.
tílNÁTO KIGO

A' alguém...
O verdadeiro amor, gentil senhorita, só

86 encontra nos corações positivos. Este
afíago, é um enigma fcáo difficil... só quemama poderá decifrai o! Ainda assim quize-ra alimentar-me do teu amor para resolver
esta questão,..

No entanto basta dizer...
W. W.

AEllá.
Era ti não creio! já que mentes tanto.
Que fizeste para assim te ver triste e

melancólica ?
Seria a causa... esse alguém !...
Não sei! Sim, como dízes que não gabes

o motivo da tua indif ferença. A mo-te, po-
ré oi, não sei o que dizer-te; ouço a melo-
dia... basta, percebo.

Depois de tão trabalhoso problema» re*
solveste, não é assim? Não sei.

w. w. w.
* *

Ao Yô.
Be na longa estrada de nossa existência,

nâo tivesse appareciUo essa creatura, quesem piedade roubou-me o teu coração,
ainda hoje considerar-me-ia feliz acalentada
peJo teu amor.

Esquecida
*

* *A' querida Balbina.
JLonge da ti, immersa na solidão onde

nâo tenho como o teu um peito amigo
para depositar as dores que ms despeda-
Oam.o coração, minha alma qual triste frei-
ra, vive enclausurada, chorando sob o pesodó cruel saudade !...

Rosa de Malksubh
* *

Ao joven Â. M M,
Nada üa mais sublime e encantador do

que amarmos e termos a certeza de sermos
correspondidas com o mesmo grau de amor
mas quando consagramos amizade sincera
e temos convicção üe que não somos egual-
mente correspondidas, é a mais cruel das
desillusões.

Saudade Branca

* *

AJ quem amo.
Quando attentainente as estrellas tire a

impressão de estar contemplando os teus
lindas oilios.

Caletnise
* *

À*S MINHAS NAMORADAS
Vou contar um caso;
Tenho muitas namoradas,
Todas bellas e bonitas,
E todas por mim amadas.
Laura, Oíivia e Odette
São mesmo tão encantadoras,
Que não sei qual escolher
Ou as morenas ou as loiras*
Ainda tenho mais duas
A Branca e a Leonor
E não sei com quem casar
Pois a iodas teu&o amor.
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A' DIDL .
Meu coração é um immenso sacrario,

nne cuarda com desvelo tua imagem emol-
diirada, por meu pensamento, em que sem-
ore se realça a encantadora palavra... es-
neranç& ~*V * BRANQUINHO

*

Para a minha boa Honomna.
Porque ás vezes sou triste?
Não/não meMnterrogu*s. porque as ve-

Zes passa uma nuvem pelo meu semblante,
a cobre o de uma melancolia atroz!

Não procures jamais sondar este pro-
fundo e enigmático abysmo : — O meu co-

» yraç Adklià V. Rodrigues
*

* *

A alguém...
0 teu amor é a vida, e a luz, e o ar, que

me da vigor ao corèção, força a imagina-
«So alegria a alma; é elle a unira luz que
meembellezaavida; sem elle, ficarei ro-
dpiada rias mais profundas trevas e mor-
rsre? de saudade!...

AlDINHA
*

A' senhorita Pérola,
Nao! Porque ante?: de formular os meus

pensamentos, tenho por habito estudal-os
e analvsal-os minuciosamente, afim de des-
crever com exactidão tudo aquillo que se
tv p fi f* n 8 r r-5

Segundo'as observações por mim feitas
 „-«..._.*,«. ír,'«,«iVirti»fl« confirmo e tragoC^HI. J^lsÇav? *xv íIJ UiJLlül "o, «* ¦- o

de pé o pensamento que vos enviei, por-
quanto, ellas trazem empregado nos
seus rosados lábios o sorriso enganoso, c
além disto possuem um dom especial de ca-
thequisal-os para tel-os como submissos e
depois renovar novos castellos.

ViRCrILIO DOMINGUER
4>

* *

k} Mercedes.
Tenho-o, sim, na minha alma eterna-

mente.
Nas pétalas das flores, nas crystallinas

gotías de orvalho que descem do ignoto,
emfim, em tudo que é bello na natureza
eu leio o teu nome.

Na fresca viração. do sul roçando sobre
as campinas, no chilriar festivo da passa-
rada, no despontar do dia, nos murmúrios
doces da cachoeira, em tudo eu leio o teu
nome 1

Que celeste harmonia, que infeliz sorte a
minha!

T. Primo
m

Juras de amor — Palavras doces e vas
pronunciadas por lábios apaixonados.

Ciúmes de amor —Vibrante e jensurde-
ceáora canção que lança os corações apai*
xonados ern guerra constante.

Illusão de amor — Estrella que nos
illumina na vereda amorosa.

Desilusão de amor ~~ Cálice de fel
derramado sobre entes que se julgavam
correspondidos.

A' alguém de Madureira. cr
O amor é suave e doce, como um beijo

de creança, profundo como o abismo in-
sondavd do Oceano, e enganoso como as
illusorias fantasias da mythologia grega.

A' ti, meu querido noivo.
Na santa hora dos Angelus, n'essa hora

mystica em que a alma se sente envolvida
peia saudade, o meu pensamento, qual doi-
rado eolibri, esvoaça, @ ruflando as mimo-
sas azinhas, vai em meu nome, no seu mei-
go gorgeio, dizer-te que penso em ti e que

*.;¦so a ti eu amo.
Maria Antonietta

* *
A5 D!...

Como o orvalho matutino serve de alen-
to a pequenina, flor, que feliz, acariciada
pelo sopro constante da brisa, desabrocha
tm rA»mí'« *í«« mn_4»ti_v«^ne1 Oll AtinOTltT*0

no teu meigo olhar alento para este amor,
que com todas as forças de minh^lma sin-
to-o pulaar no intimo de meu peito, entoan*
do nas fibras de meu coração um bymno
de prece, para que Deus, bom e justo nos
consagre esta amizade, para sermos neste
mundo eontemplados com o prêmio que
almejam na mocidade os nossos eor&çoes,
cheios de sonhos e de illusões !.. ¦

Esperança

<_? _ m. * «
Quizera que o teu amor tosse xao firmo,

quanto é firme o azul do firmamento. Com-
prehendes-me ?

Prisco Salgado.
*

OLHOS CRIMINOSOS
Estes teus olhos formosos
São dois grandes criminosos
Do crime de seducção
Devem, pois, ser castigados
Sem nenhuma compaixão.
Mataram a doce cahna
Em que viviam minWalma
E meu pobre coração,
Vou, portanto, condemnal-os
A' severa reclusão.
Tu mesma serás, querida,
A carcereira escolhida
Para appliear-lhes ss penes
Prende-os, feicha-os sem piedade
Nessas palpebras morenas...

Nelson Barros.

fhases do amor 1
A* distincta poetisa Violeta Odette.

Senti meu peito palpitar um dia,B
Frui prazeres que contar nem pei,
E accedend© ao que o coração pedia-

[Amei I
Tive sorte no amor, —fui venturoso,
Tsnta ventura nunca exp'rimentei,
E como a vida sé consiste em gozo -

[Gozas !
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Logo depois», porém, veio a desdita,
— Conseqüência que nem siquer prevj,
E co'o peito a gemer, - minhVma jtffljcta[ — Soffri !
Foi tào grande e mordas meu soffrimento,
Foi tão profunda a dor que então sentf,
Oue mm soltar um ai, um 30 lamento —

[Morri !
Silva Castro.

*

A5 miuba amieruinha Rosa.
O amor não devia existir no coração vo-

luvei, porque elle faz soffrer o coração
sincero.

Elmira.
*

* *

A' quem me entende.
Minha vida feria um mar profundo se

uRo fosse illnmmada pela luz do teu olhar
faceiro.

Arimle .

-fV • • •

O cazamento é para o homem um verda-
deiro cárcere, em cujas cédulas elle tem
que cumprir a sua sentença* desde que
abandonando a vida folgada de ceíibatario
se entregue aos caprichos de uma mulher
ciumenta.

Emtliano de Farias.

A' ti que tanto amo.
Assim como asinnocentes avezinhas pro-

curam, no solitário ramo de uma arvore
í»o«etT»nlní^ sana hnmürÍPR ninhos, assim
*¦ '^S X * W I I 1 VI LJL ' /i í %Sm * 0 *

também, eu procuro depositar no teu bon-
doso coração, o immenso e puro amor que
por ti nutro.

Robinne

0. de Lio.
* *

T
Meu anjo divínal,
O teu riso de christal
Em teus lábios de cora!,
Jamais terá rival.

II
À linda rosa garbosat
Tão fresca e orguUmsa,
Nunea será tão formosa
Qual tua bocea mimosa.

III
Teus olhos deslumbrantes
S3o d^fs astrog seint.nianteSj
0 meu coração constante
For elles vive anhelante.

GÉFB
:)t *

QUADRTNHAS
Outrora era bem feliz!
Desconhecia a descrença
Mas, a sorte assim não quk,Lavrou-me dura sentença

•Mostrou me bellos caminhos
Onde o campo estava em flor,
Eis a sen d a do amor,
Mas... cuidado eom og espinhos

Então timidareceíoss
Hesitei. Mas, Deus Cupido
Se^redou-me no ouvido
Porque não és curiosa ?
"Não vês que lão bellas flores
Não possuem duros espinhos I
Vamos por esses caminhos
Oonbecerás os amores"...
Então, qual trafega creança
Fui colhendo flores:nhas,
Sem ver que, como a^esinhas
Fugia o Amor com a Esperança

Camelia Rubra.
*

* *

Ao sempre lembrado H...
Infeliz da mulher que ama <v>m sinc^ri-

dade, e vê todos os sens sacrifícios atira-
dos ao tenebrozo mar da incerteza,

Naillil.

A' O. A. L.
O amor que te consagro só com a morte

poderá desfazer-se pois o meu coração
sem o teu amor n*o poderá viver; a tua
desconfiança é uma setta venenosa, eom que
feres continuadamente o meu eoraeãoe

N. P.
*

Minha affeiçao
A* Paula Cunha.

Eu amn> a branca loa
La do Ceu illnminando
Eu amo um branco evsne
So num lago desusando
Eu amo um Ceu azulado
Gwiii uma iiuvfin HunfliiuO
Eu amo uma fonte clara
Sobre as rochas soluçando
Emfim, amo toda a natureza
Qnando estou a contemplar
Amo tndo menos a vida
A vida é um eterno penar

Alzira Leal-
*

Ao... A•. •
O desprezo é a maior

coração inconstante.
arma para um

B. M.

Sonhos.

Quando as trevas descem a
A. Jl'* •*•*

envolver o
[mundo

Muda, tristonha ponho-me a scismar,
Vejo-te em sonhos, e e^te amor profundo.
Minha alma não se cansa de chorar.
Vejo-te em sonhos, pago o meu tributo,
Somhr?* de minha sombra, e no deserto,
Na solidão da noite triste escuto,
Uma voz muito doce. Então desperto,
Olho em volta de mim, tudo deserto!
Só minha alma sonhadora e delirante
Em tudo vê o teu sorriso aberto
Em ti pensando, saudosa a todo instam-6*

L. C

A? amiguinha Maria Augübta t>a Silva-
MOTE

t

:f
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Quando entende deus Culpdo
D?» juntar os corações
Não vê causa — é destemido,
R são doces sensações

GLOSA

Enrico que por Maria
Tão somente tem v;vído
Nio trepida para vel-a
Quando entende Dpus Cupido.
Amava e era querido
Segredando taes paixões
Desejava iram passeio
Dc juntar os corações

Numa exposição que houve
De canários, conseguido
S^u intento foi em tudo.
Nào vê causa — é destemido
Que lhe sirva de empecilho
Quando quer. As emoções
E o prazer viam-se pid tudo...
E são doces sensações

E Danilo o vencedor
O o o qne for

De certo acreditava
E jurava

Ser alegria dos dois
Mas — tolinho i — se soubesse

E podesse
Veri^, depois,
— Advinhador.
Que a alegria do par
Era o amor.

Henriq.üeta Sai* Martin.
*

* *
A'Santinha.
Amar com toda vehemencia de um amor

sincero a um ente que abriga no seio um
coração volúvel, envolto no véo da hvpo-
crisia, é converter a vida em frágil batei a
6 pol-o á mer.ê d'ura oceano proceUoso!

A. 8. Bulcão.

A.5 Sanesman.
0 amor faz da vida terrível pesadelo e

dá terra abrasador inferno, emquanto o
despreso zombar do coração que peloamor se deixa esvair.

A. S. Bulcão.
*

A* Ernestina.
Es creatura um anjo de hmoceneia,
cuiarnaiü do bem a divina! essência,
T»ms a alma santa, um coração divino,
E's tu que traçarás o meu destino.
Probo ou perverso, de alegria ou prantoPor ti, Donzella, alegremente conto.
Canto ã louvar4e ó Virgem adore.de,Alma risonba, casta ede'icada,
Quero ver-me cindido nos teus braçosSer o perpetuo guia de teus passos.. .jf•cjmbora soffra amarguradamente,
Quero adorar-te; amar-te eternamente.
Que o nosso Amor, õ anjo de meus sonhos,
jjjao tenha fim, não 'mjk 

dos tristonlA eu nobre doração, ditôao e santo,

Que me transporta para o altar do En-
[canto,

Benevolente e cheio de nobreza,
Não queira dár-me o abysmo da Tristeza.

A. Waldemar.
*

+ *Ao Antenor,
C r A vos

Crisa N themos
Perpe T nas

Viol E tas
Maç N oi ias

R O sas
Ly R ios

Emilia.
*

Ao ClTER DE ROUZA.
Amor é ou vir o canto do desejo — é te

cer de mil sonhos — mil sorrisos — é ter
o coração dentro de um beijo.

Líta .
* *•

A' amiguinha ínuze.
A musica faz vibrar o amor em cordas

mysteriosas como. se em communhâo as
rosas se entendessem...

Lita.
Ao acadêmico da R. do Pará.
A esperança. — Amiga inseparável dos

que soffrem nos ampara, fazendo com que
aguardemos no dia cie «manhã, a felicidade
hoje prómeítida.

Maravilha.
* *

Ao Arthur.
Amo-te muito! mss infelizmente nao sou

onrfíaann-nHt/la O nua fnv.rv ? ! nfiriforiTíSlT-
me com a sorte, e o rneu destino !

Princeza.
*

* *
Augusta.
O amor é como o mar; nada offerecendo

bastante resistência ás suas ondas altero-
sas. Só uma deformidade da alma humana,
pode arcar contra semelhante força. Eis o
meu lema.

Agá
WS8_5__S3iíB_-a^

.ovi rosl
Tratamento das Espinhas, Empigens e

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

CabellosI

r. v 1?:

Rua da Alfândega, 95— r andar
n a a Ò í a ti
__^-T3_.V_. _U __.__.___. -
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fn \tAãm^ Consultas das 4 1/2
Cl FêííúSâ ás 5 1/2 da tarde

medtco TODOS OS DIAS

|RUA URUGUÁYANA, 35- Sobrado|
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mor

Ao queridinho <• Jornal das Moças».

\oez?r de serem muito creanças já_ se

amavam ardentemente. Celina e Maurmo

quando sosinhos, pensavam um futiuo ven-

turoso e inegualavel, onde, unidos gozai iam

as felicidades intermináveis que só o amoi

pôde produzir.
Embora passassem um anuo em inteira

separação, tinham porem as desejadas ferias

para mitigar-lhes as saudades causadas por
tão longa e pungente ausência.

Maurmo estudava com enthtisiasmo,porque
seria a conclusão do estudo o principio da
nova vida que era para elles a máxima pre-
occupação.

Dois annos foram passados, e este idyllio
continuava sempre, firme e inquebrantavel.

Depois da ausência de um anno, o amor

que prendia aquellas duas almas tornava-se
mais solido, e crescia, com proporções m-
cadculaveis.

Celina não podia viver sem o amor de
Maurino, ,e este também não encontrava
outro affecto que lhe fizesse esquecer a ima-

gem da mulher tão fervorosamente idola-
trada.

Estavam quasi na posse da sonhada feli-
cidade, quando uma inesperada catastrophe
veio tornar indispensável uma separação
entre áquelles corações amantes.

Fallecera o pae de Celina que então se
achava muito afastado, e era urgente e ne-
cessaria a partida da desolada esposa e da
estremecida filha.

Esta cruciante noticia veio entristecel-os
quando gozavam as almejadas e tão breves
ferias.

Celina com o coração dilacerado, e com
a alma opprimida pela flor, fazia um sacri-
freio para mostrar-se resi gnada, procurando' 
assim amenisa-r a tristeza, da adorada mãe.
A infeliz menina não se sentia com forças
para supportar tão cruel desdita.

Quando sósinha reflectia sobre a desgraça
que lhe succedera, augmentava mais o seu
seu martvrio a idéia de que tão distante po-
deria ser olvidada por Maurino !

Promptos os preparativos de viagem íi-
xaram o dia da partida.

. Maurino consolava a sua querida com a
esperança de que concluindo o curso parti-
ria logo, e então não mais se separariam.

Celina ausentou-se com a alma angus-
tiada.

Passou-se um anno, e o único lenitivo

vavatn o consolo para áquelles corações. A
principio eram. muitas, porem depois foram
diminuindo, até que um dia não mais rece-
beu ella noticias.

Mergulhada em profunda tristeza escre-
vou mais uma. vez, porem não obteve res-

posta !

E quando dois annos depois voltou a sua
terra natal, eodontrou novamente o seu an-
tigo amor, mas perdeu a ultima esperança,

porque Maurino estava casado !

Barbacema, 8—8—916,

Marta Ferreira
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Lm,"3EKBI £ü MESMA %¦
 Sim, sois vós mesma. Tendes hor-

ror a-essas espinhas, a essas manchas'.'

Porque, si já vos aconselhei o medica-

mento único a que podeis dever a restau-

ração da vossa cutis; si já, vos disse quale
a natureza do vosso mal, e persistis em

usar remédios que mais vos irritam a pelle.-
F/ inútil o que fazeis: ide pelo cami-

nlio seguro, usando o Eugynol —

que "combate as cau-

fazendo cessar os effeitos:»it>.
í

A' Iodasvenda em
desta

pelo Corrõiò, o^T)iO.
drogarias

as pharmacias e

v idade. Vidro, u% >

eram as cartas, que cheias de saudade le
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«***_ Sá. j&iMS. PRÓSTATA E
1ÍRETHM

A ü R O FO R M1 N A cura & j_v__£uffíci«nci&
fona ss cystites, pyaütes, n^phritas, pyei^-nôphri-

tes. urethnies chronicas, cntarrho da bexiga.
inflamação da próstata, fypho Abdominal. Qis&otve

as áreas e os caícu.os cie scido urico 8 ur&to;3,
IFr4?'3,'fc'sit2,y^ cia ti remia © ct«» SnffecçdC"»

intestinais

ííitoRtra-SÊ S2«n iodas 31 boas pharmaibs e $mum % m liftói
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^tí Un Q0£M PER* 
ERUE PS CABELLOS QOE»
M 3ASBA FALfiâSÀ Q
TEM CASPâ fiBEM Pi

porque o PiLOGE
Fa% na&cer novos cabüllo*, *vit

a queria e eslinguft a casn».
BOM K BARATO

Yenda-M sm todas as phuf.nactât • jwrlum*ria* e ne dapui!»
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r. grávidas c as qu-'i amamentam de-
^ !l \6« W\f^\ vem fazer ;:fo do VINHO BIO-
LA tòyiâllUift^ QS1JICO que, como diz o ^u

nome, é um vinho que dá vida. Sc assim ficarão |
fone? e terão o leite au^mentado e melhorado para-

^biKtecer também os filhos.
e o melhor dos tônico8

mi H]Hff^1ÍCn conhecidos até o prcsenic, í;
I4U .WiUy yffifls^w e, portanto, o mais util aos j

convaiescentes a iodas as pessoas fracas c_ âs amas ú$ 
j

leite. Vide a bulla.-Enccmt-ra-^ nas boas Pharmaciai o 
j1

Drogarias c no Deposito Geral

Fraí2í?iseo Griffoni <à^ Oomp*
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Cuidado. Muito cuidado quando
sentir que após as refeições o esto-
mago parece ter tomado o dobro do
seu tamanho normal, obrigando-lhe
a afrouxai* o eollete e, até mesmo,
dormir por algum tempo.

E' uma prova flagrante da

m *«k II VI

Toda a sua vida está completa-
mente alterada c si nao tiver muita
cautela na procura da medicação,
este mal pode tornar-se clironico.

l)t ve neste raso, e sem meditar,
fazer exclusivo uso do conhecido lo-
nico estomacal denominado

À sua fórmula baseou-se em prin-
cipíos therapeuticos de grande ac-
çao no estômago e nada lhe resiste.
Ha duas grandes vantagens com a
sua applicação : curando positiva-
mente toda e qualquer enfermidade

¦H mr
@

*^>

do estômago, deixando este órgão
perfeitamente apto para suas fuiic-
ções, o

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

Receitado diariamente pelas maio-
res notabilidacles médicas do pai/,
tem sido applicado com real sueces-
so nos casos de colícas, índices-
TOES, ENJÔOS DO MAR e rfas SENHO-
ras grávidas, assim como na dos-
truição do máu habito.

Vende-se em todas as pharmacins•.J
e drogarias do Norte, Sul e interferi
do Brazil e nos depositários geraes ^
no Rio de Janeiro i

rmiTin ' i ,l" ii' a > mammmmmÊÊmÊmÊ.mmmmBBct& •«»¦

«a

¦a hh dm.

t0-

^fi^
gmrm

*gm3£hs-m£Í «SÉ**

&§§&*
P.

s'WM



H9ffiffiHRBH


