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A POLÍTICA''È Q ALPÀSBTO BA SSWTENTE DOS POVOS
*!>':?--'...a.-

ifcct í Wm*r- ^ ^ <L / i í

i D £ â L DA P 0 í. I T IG A :.,>
Firmar-s:e no prestigio da adminlSWs'*

ção junticejia que» permito compensado
ao capíüal e ao trabalho, nina d^promo-
7er o conforto interno, e tornar respei*
tada a nacionalidade :au exterior pelovalor do exercito das prcduoçõej que r-
engrandecem o oooqv.isUrn-Ihe também aestima geral. . ,. . ";^,.m_ .

Para Facultar este Ideai.
MAR OS ACCUMIMüMES MEMTÂSS

Permitem so homem/cõíno á mulher,afcrahir a ^onsidcraçã££io interesso, aConíieüça, a amizade e o amor de se asseraelãm^s; 0foev as melhores coloca-
ooes,yihegàr á dominação é-á foitüns,, ou
pelo-menos ao -bem-estar quo todos de
jejrtúios Suas m&Lfcneias nos pot?r> irr« -
mediafcamenth bm <con<<acto com as encr-
giao ambi-iütes, e permitem 1;al-as ero
nós, v)àra -tort-iIeíW nessa individuahda-
ds, fiacca e morai. Dão ao magnética dor
o poder df operar, mesmo á distaiiwia,
curas extraordinárias, e, ao nypnotizador,
ode sugeri? tudo que queira. Sob sua¦influencia, a Na cure?/* obedece á nossa
impÍí&áo',i;;.ào posso desejo, á aossa von-
tãde, fazemos a nossa foüciciáde, somos
os fabricantes do nosso destino.

Um Accumulador"sózikh.0 dá rezulta-
do; im|ós dois (JSfe^^^guando estão
reunidos pm pod^r de u^jiuesma pes*'?oaV^É 

!HiíX)-Wfe e^ca/éíí para qual-
quer Sm/EezultádoK gaiiSidos' por no%tabilidades. "PVepo ciscada um, S8$0Q0 ?#
(diriíieifo brazilcirò), ou 55francos. FÉP
se peio mesmo pre^o a sem essa pelo cor-
reio, com todas as insferucções era portu-
guez. Oo podidos cie fora devem ser en-viados coin as importâncias em vaie
postal ou carta de valor registrado a

Büa da Assemblea £ — SiQ Db UNE1BQ -- Brazil

E.-viae mil ré?$ dç $§§os dertfro «e carta, e reecberefe; um M^ggyír^^ co?Típ»efo



O' Doutor Albino Pacheco, Gápellç .em
Ifêtriá e Cirurgia pela Universidade d®

Coimbra, sócio do Instituto de Coimbra,
sócio da Sociedade d'a Scièhcias Médicas
de IJsboa. Medico do Hospital da Estrella*
de Lisboa, Membro do Comitê do XV
Oongrés International de Medidn, etc, en»
viou-nos as seguintes linhas ;

< Eu abaixo assignado, doutor era medi-
nina e cirurgia declaro, que tendo feito uso
na minha clinica, do preparado ISIS-VÍ- -
TÀL1N delle obtive os melhores resultados
como aperitivo, tônico e reconstituinte.

Rio de Janeiro, 5 de janeiro cie 1915
(Ass.) Br. Albino Pacheco.

Optimos têm sido os resuH&dos obtidos
«m mi^ha clínica com o emprego do ISIS-
VITALIN. em diversos casos de anemia e
muito principalmente posterior a medica-
çSrt antiparasltario intestinal.

Laguna. Estado de Santa Catharina, 10
de Julho de 1014.

Br. Estellita Lins.
O abaixo assignado, Professor ordinário

da Faculdade de Medicina, Membro titular
ân Academia d a Medicina e da Sociedade
de Medicina e Cirurgia, etc.

CerHfíen 5*er um preparado reeornrnen-
davel ISIS-VITALIN, como tônico refr?í?e-
rante, tendo com vantagem, empregado
em sua clinica.

Rio de Janeiro, 12 de Janeiro de 1915,
(Ass,) 33r5 Nasctmento Oukoel-

O Dóiifor Ausfppfo paiiHtioj professor
extraÀrdfnnr'^ ^a elihiêa cirúrgica da Fa»
ctilda^e de Medicinai Oiru^giao effeot.ivo
dos Quartos Particulares do Ho^pitnl da
Misericórdia <* da Associação dos E. no
Commcreio, Membro titular d** Academia
Nacional de Medicina non enviou m se-
guintes linhas :

t Attesto que tenho empr^^ado eom
grande proveitn a pre.nsjrsd'*» ÍSrS-VITALIN
nos casos de debilidade e depauperamento
geral quer em crianças, auer em adultos.

Aeonselho-o mesmo a Individuos em per-
fe?to e*t*HSo de saúde como estimulante de
su^s e?ierç??as.

Rào d^ Janeiro, 15 de Janeiro de 1915
(Ass.-) Dr. Augusto Paulíno Soares de

AExm». Sra. Bra. M. de Macedo, especia-
lista em moléstias d«s senhoras, assim se
refere ao ISTS VTTATÍN ;

B^e1»monp tenho feito isso do preparado
ISiR-VTTALTN delle obtive os melhores re-
Bultadòs como tônico reconstituinte e ape-
rltlvò.

Rio, 28 de Janeiro de 19U . .
(Á$s.) Dra. M* de Macedo.

O abaixo assignado, medico do Hospital
<k Misericórdia e da-'Brigada Policial do
Drstricto Feder?-!.

Attesto que tenho empregado com resul-
tado <?emr&re proveitoso, nos casos de enfra-

. quecimentn e depauperamento de varias
> origens o IST^-VITALIN. o que recommendo

em minha clinic1.
Eid cie Janeiro» 1 de Pevereito de 1915

•;" (Am.) Dr. Ovidio Peixoto. .

O estimado clinico dr. Augusto M. CostalUt,medico do Hospital da Misericórdia e chefe
da Assistência Publica assim se refere ao
ÍSÍS-VITALIN :

«O abaixo assignado declara que na sua
clinica empregou o ISIS-VITALIN, que,
provou Fer um exceílente meio para combater
numerosas manifestações nervosas, mesmo
nos casos de debilidade geral. O preparado
excita o appetite e favorece a digestão,

ISIS-VITALIN misturado com água asstica-
rada tem um sabor agradável.

Bio, 8 de Outubro 1915.
Br„ Augusto de Maced© Costallat

Attesto que tenho empregado, com real van-
ta^em, em minha clinica, o preparado ISIS-
VITALIN nos casos de depressão nervosa e
anemia.

Tubarão. Estado de Santa Catharina, 8 de
Julho de 1914.

Br. Otto Frederico Feuerschuette
O conceituado clinico dr. Azevedo Lima,

medico effectivo da Liga Brasileira Contra a
Tuberculose, escreve:" Attesto que tenho empregado corn pro-
veito em minha clinica particular o ISIS-
VITALIN. Recommendo-o aos clientes como
um exceílente tônico e reconstituinte.

Rio de Janeiro, 8 de Fevereiro de 1915
Br. Azevedo Lima

Eis a autorisada opinião do iilustre e éo-
nhecido clinico Prof. dr. Júlio Novaes, Rio de
Janeiro, que se refere ao ISIS-VITALIN nos
seguintes termos; "O ISIS-VITALIN cuja
formula chimiea visa a acção tônica do com-
posto, um preparado meio acHulo com o
qual se obtém uma bebida inoffensiva e pro-
pria ao uso dos climas quentes. Be facto
preferível ás bebidas alcoólicas usuaes, que
tanto mal causam ao nosso organismo, deter-
minando degenerações visceraes semnre in-
_. .tM r*. «.«annf« ri <% TCICAftT A I T\I U«ni

po^e substituir, pouco a pouco, em proporção
mínima, (uma colher das de chá para um
c po com água assucarada) a todas essas
bebidas, nocivas ao homem, á família e á
sociedade.5'

Br. Júlio de Novaes.
O conhecido medico chefe do Corpo de

Bombeiros, Sr. Br. Ta^or da Costa escreve:
«Attesto que tenho empregado ni minha

clinica, eom oofcimos resultados, o preparado
ISIS-VITALIN, que ê um bom tônico e
refrigerante.

Br. Taylor da Costa.
Besde alguui tempo tenho indicado aos

meus clientes o vosso preparado Isis-Vita-
lin. Os resultados obtidos por elles e por
mim observados, em todas as doenças do
apparelho digestivo são incontestavelmente
excellentes. Receitando-o para as senhoras
grávidas e para as que amamentam, con-
fesso-me deveras surprehendido pela acçSo
enérgica e segura deste delicioso preparado;

Em todos os casos, em qu^ o appetite é
fraco e o estado geral de saúde muito pre-
cario, a influencia do ISIS-VITALIN é no;
¦tav.el e iulgo que a constância no seu mo é
a cura completa*

Continuarei, por isso* a
a clientela."

Br. Mário M Fiori-

«içiisro.i tytW%$m- Ji«#%llAI»wft
f^l r PflfflI uUlif
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Para ¦ G am. iti e *, e s sa
meiga creatura doce-

1 nente gentil. \

Eu somente conheço-a atravez a luz fui-
gurante de seus escriptos acry solados de
magia infinita, de infinitas graças.

Vejo-a da cor cios lyrios erguidos ao luar.
Julgo-a assim como umas dessas virgens

que nos falia B'Annmmo, que surgem das
corollas das flores de jardim encantado e
que, vagueiam lentamente a sombra dos li-
iazeiros e adormecem entre espumas do mar
ou em palácios de crystaes, embalada» com
languidez por apaixonadas canções, vindas
de muito longe. . . de um paiz de chimeras...

_E} assim que eu a conheço.
B' assim que eu a sonho.
Vejo-a apenas de longe como visão do

Céo !
Ah ! quem me dera ouvil-a falar !
A sua voz deve ser uma symphonia me-

lodiosamente divinal, uma orchestração de
cherubins, um rythmo sonoro e celestial !

O seu sorriso eu o presinto assim corno o
ciciar das auras entre a fronde, como um
osculo de Jesus nas faces rosadas dos an-
jinhos. como uma gotta alvadia de orvalho
sobre as pétalas das rosas !

Quando ella descreve o amor acho a in-
constante como uma pequenina borboleta,
altiva corno a mariposa gazil que nao teme
a chamma que pode queimar-lhe as azinhas
diaphanas.

Mas... eu não creio, nâo posso concor-
dar, que uma creaturasinha assim tão meiga
zombe da existência do verdadeiro amor...

Escarnece sem duvida desse mentiroso
amor que se ama hoje para deixar de amar
amanhã. Si é este o seu pensar a sua alma.
é quasi igual a. minha.

Crê minha doce querida, o amor vem de
Beus... é lei divina !

Nasce de uma illusão, e bemdita é a mu-
iher que victima dessa illusão procura trans-
formal-a num verdadeiro amor, 11'um amor
sublime e santo, um amor que purifica a
alma !

Barra do Pirahy.
Moreninha

Eu ouero, tu queres, nós queremos
TsKun só trago sorver a taça do amor
Assim fiz, tu fizestes, nós fizemos
Juras e promessas com fervor.
Eu serei, tu serás, nós seremos
üm só coração, um só ser, uma soalma
Eu viverei, tu viverás, nos viveremos
N'um éden de amor de conforto e calma.
En sonho, tu sonhas, nós sonhamos
Tanta felicidade, tanta ventura, tanta
Que en almejo, tu almejae, nós almejamos
Está quadra áurea que o amor prediz...
Que dentro do peito o coração descanta
N'uma alegria que só a alma o diz.

SAUDADES...
S&fcS5u2

A' minha irmã Bertha.

A tarde declina calma e silenciosa...
Os derradeiros raios de sol. illuminam

ainda o cume das montanhas.
Chego á janella, e avisto apenas o rio,que

corre mansamente, como uma enorme col-
cha de prata, que se desusa pelo solo.

Os pássaros procurando refugiar-se do
frio orvalho, buscam seus ninhos, alegres c
satisfeitos.

Pouco a pouco o sol se esconde.
Os transeuntes que passam chicotèiaiii

seus animaes para que cheguem á casa antes
da noite ; que, de repente cobre-nos corn seu
negro manto.

\, o con-i en] ípiii hi;_ ... oueo aoeuas
o cantarolar das rãs, que mais me entriste-
ce. Neste instante de profunda meditação,
só penso em ti querida maninha ; falta-nie
tua companhia. Assim como és minha única
confidente em momentos de alegria, queria-
te lambem junto a mim neste instante, para
rne consolares corn teus meigos conselhos.

espero com fé no bondoso Beus, que em
breve estarei a teu Lado, para matar saúda-
des de, quasi três mezes !

A.LDA S.

Pensamento
——— A' Mlle. A. B,

Bistante do ente a quem consagramos
todo o nosso affecto, a vida passa como a
sombra da escuridão da noite, derramando
em seus desertos mares, os pungentes
prantos da saudade.

Oswaldo de Almeida
m,m* ****'

Loteria da Captai Federai
Sabbado 7 de Outubro

c«

EM DÉCIMOS

A's 3 horas da tarde
Os pedidos de bilhetes do inte-

ripr devem ser acompanhados de
mais 500 réis para o porte do
Correio dirigidos aos Agentes Ge-
raes: Nazareth & c. — Rua do
Ouvidor, 94—Caixa SI7— Teleg. |a«lusvel» e na casa F. Guimarães, '«"
Rosário, 71, esquina do Becco das
Cancellas— Caixa 1.273

lílSftSíiiimmm ninas
Kl

kfiHH
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O "fLirt" ha alguns annos está
muito em uso, agora porém, vae. at-
itingindo o seu ponto culminante—6
a ultima moda. Todos flirtam; to-
dos, moços, velhos, creanças, em
qualquer idade, estado ou condição.

Cupido é a preoccupaçâo essencial de to-
dos os pensamentos, actos ou discussões.

O «flirt* é muito difterente do amor : é
urna cousa leve, agradável, inoffensiva e
perfeitamente divertida, que nâo deixa si-
não impressões muito fugitivas, e isso
mesmo quando as deixa.

E5 uma oecupação para os desoecupados.
$tn linguagem moderna e muito acertada,

o "flirt" é um "sport" como qualquer ou-
tro. Como se diz, um "sportman", diz-se
também—flirtman—e flirtgirl,, porque ha
senhores e senhoritas que applicam-se ao
tal "sport" com um ardor verdadeiramente
"enrasfé",

Entrem numa roda de moças ou de ra-
pazes—qual o assumpto ? — o "flirt0.

Encontram-se duas senhoritas muitov se-
rias e circumspectas, saúdam-se á maneira
moderna — Como vamos de "flirts" ?. ..

Flirtam-se os velhos, e são mesmo muito
mais tenazes do que os moços."Realmente, 

si nâo fosse esta moda, a
vida pareceria muito mais enfadonha.

Nâo ha nella mal algum; é uma brinca-
deira completamente innocente.

No bond, olha-se o visinho por baixo do
chapéu... no cinema idem. um simples
olharfcinho volvido á roda assim de es-
guelha...

Na Avenida o caso assume quasi sempre
proporções mais graves; então o "flirt"
deixa muitas vefces de ser a brincadeira
simples e inofensiva... Qttvem-*e graei-

nhas de máu gosto, pilhérias mais ou menos
pesadas : nâo é mais "flirt"; é desaforo, é
malcreação !

Algumas sirigait.asi.nhas acham graça, ri-
em-se, dão corda...

Então o "llirt" perde a sua feição leve e
espirituosa para assumir um caracter bas~
iante inconveniente, desagradando ás pes-
soas um pouco mais sensatas...

No foot-ball, durante os ititervailos dos
"half-times", um pouco de "flirt" descança
e anima.

Nas corridas, nos theatros cm todos os
logares, emfim, elle vae entrando sem ceri-
monias, como pequeno levadmlio da breca
que não respeita ninguém nem leme cousa
alguma.

Vae-se á um lugar qualojuer, vê-se um
gury ou gurya; agrada ás vezes muito, ás
vezes pouco, ás vezes nada. . . Não importa,
sabe-se que a cousa será passageira :

Olha-se... Depois, sae-se, vae-se embora
muito fresca e despreoecupada, nem se
pensa mais no tal "flirt" e dois minutos de-
pois enceta-se um novo, seja num magazin,
numa confeitaria, num jardim, ou onde for.

Eu cá não sou uma "flirt-girl" consumada;
não deixo porém de praticar o meu sport-
sinho quando se apresenta oceasião.

Isso não é muito raro...
Certamente, ha tempo para tudo. Um

rapaz ou uma senhorita que "furta" o dia
inteiro, acaba logo por não "fiirtar" mais,
devido á falta de parceiros.

Já disse uma vez que não me quero en-
trometter na vida alheia, mas creio que as
minhas patriciasinhas empregam sempre
ardor demasiado nas suas emprezas : sejam
um pouco mais moderadas, façam-se pre-
ciosas sem furtar-se completamente á esta
moda encantadora.—Flirt — S Não acham
nesta palavra um delicioso sentido de ama-
vel, alegre, vaporoso?... E os "íirrts"
desfazem-se mesmo como vapores temissi-
ÍjJòs, — felizmente S Esta é uma prova de
que a nossa terra progride e do incontes-
tavel bom gosto dos brazileiros.

Brevemente, acredito, poderemos dizer
com justo orgulho : — "L,e monde marche, le
Brésil en tête"... !

-916.
Gamine

Botafogo,—11—- 8
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EUe é ainda pequenino, 17,4,18,5,19,22,23,
E tem medo do papão. 20, 27.

A mãe de olhar carinhoso, 7,25,8,4,3,13,1
Ivhes canta terna balada, 6,24,21,17,22,26.
Preparando a refeição
Que a tarde já ê chegada.

O pequeno alegre pede^ 14, 15, 12, 1.
Abundante o seu quinhão,
Chega o pai do seu trabalho,
Consolado e folgaaão.

Vendo o grupo das filhinhas
E da mulher, se enternece,
E murmura... satisfeito
Quem ama. nunca se esquece !

PASQUINHA

Torneios charadisticüs
RESUI/TABO GERAL BO 5o. TORNEIO

Vencedoras : Menina de Chocolate, Chio-
ris e As Três Graças, respectivamente em
primeiro e segundo logares e como autora
do melhor problema.

As distinctas collegas poderão vir rece-
ber os seus prêmios na próxima quinta fei-
ra, ás 16 horas.

As soluções do desempate do 5\ torneio
são as seguintes : lyeontina—lena e Lavran-
ça—laça.

Obtiveram votação nesse torneio os se*
guintes problemas :

N. 44—Três Graças—39 votos,
" 45—Euterpe— 

' 
26 "

" 20—Pasquinha— 39 "
' 

SÉTIMO TORNEIO
PROBLEMAS NS. 16 a 28

CHARABAS NOVÍSSIMAS
2—2—O chefe da povoação e sua mulher

fazem grande alarido.
SOÜCT.

2—2—A mulher assignala um paia.
Farfalla Azzurra

2—3—O monstruoso na povoação tem arro-
gancia ameaçadora.

Nadir —-—
CHARABA BIFRONTE

4—2—O subterfúgio tem curso para quem 2—Faca a figura de um vulcão.

CHARABAS EM METAGRAMMA
(Varia a 4a.)

2—5—Ba couve üz uma vara para açoutar.
Santinha

VARIA A 4a,
2—5—Bou uma «gorgeta» a «lua» se ella

apparecer.
Esperança

CHARABA EM TERNO
POR SYLyL,ABAS

Apanhei um tumor quando na embarca-
ção viajava para a cidade,

Nininha

. ^* **» *¦» é

i—i

iisa, tíict. uc panno ao pcauuvu,
Zenitto

2—2—Neste estado o homem é filho do Es-
pirito Santo.

HELICIA

TV/T -_n_J K iTnnttir mn^tri-L*x. \J Jr\.uurVUJL__t___.in.xj

1—.
CHARABA NOVÍSSIMA

-Com o pilão o official feriu o outro
muito de perto,

; • Anna Glavary.

-Tem graça a mulher quando üca com
o rosto abrasado.

COLIBRI

-2—A favor delle é que eu failo por ser
muito gastador,

Fe5

AVISO
As senhoritas decifrarão somente os 10

primeiros problemas, e os cavalheiros, to-
dos os 13.

*
¦a ti

EOGOGRIPHO POR L.ETTRAS
Como é bella esta menina 2, 26, 4, 5.
Embalando o seu irmão 14, 1, 9, 10, 16.

i"?i"-""" 'i' ""TnmTirHH"'1* ¦ m-_..._...i^«1«_»_^^wf»»______H«-^1l;fmil-||]|

, NADTR E ZeNTTH—As illustres astrono-
mas têm franca entrada em nosso observa-
torio... charadistico.

HELICIA— Corn alegria featejamos a sua
collaboração. Orama

«a rM.irrri±:.-vrn nrvue. LjT'vmTr.~ir._^rtSfrT?y_.f*^'^-'^J***i**fc'**

'n U
#% * ^¦^r 1E um

f x,_.^f õ$^Má&i\

\\COMPACTO 
'-SK&VJ^

TB
^O^K. _*«_*»U>.».IIÍ_fcÇ_»l

Em 3 cores: Branco, Rosa e Creme
E' o melhor e não é omaís^c^

ADHERENTE, MEDICINAL E MUITO PERFUMADO
CaiacM 2$ãoo | f*ef© ÇovreM *#*??
Vende se em todas as PérfumWrifif*, Pharmacias e no P^P081*0'

PERFUMARIA LOPES- Rua Uruguaia, 44 Rio
lOs, ^saramos o catalogo de —Conselhos' da Belleza
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Ao meu adorado E»poso.

Lembra-te sempre querido,
De mim que te adoro tanto.
Quando a noite destender
Sobre à terra o negro manto.

Quando as estrellas brilharem.
No Armamento sem fim :
Lembra-te sempre querido,
Pe quem te idolatra assim.

Quando a lua pallida e triste.
Brilhar nas limpidas águas;
lembra-te sempre querido,
Que por ti são minhas magnas.

Quando em roseas madrugadas
Gorgeiarem os passarinhos;
Lembra-te sempre querido,
Dos meus ardentes carinhos.

Quando o sol luzir brilhante
Na immensidade dos céus,
Lembra~te sempre querido,"
Que p?ra ti são os sonhos meus.

Quando da rosa aspirares
Seu perfume embriagador,
Lembra-te sempre querido,
Que por ti morro de amor.
1-8—1916. <

Jurema Ouvia

•

Uma rosa vermelha ostentava-se garbosa
nos galhos de uma roseira.

— íSou tão bonita aqui, — pensava—entre
estas folhas verdes ! Pareço um um sonho
de amor entre uma porção de esperanças !
Sou tão bonita aqui !

A brisa passava murmurando' devagar
caricias sem fim; e a flor balançando-se in~
dolente no regaço das folhas, repetia :—
Sou tão bonita aqui 1

Ao sussurro da brisa, casou-se uma voz
argentina que cantava uma trova de amor
e uma virgem morena e rosada, approxi-
mou-se então; colheu do seu galho a flor
orgulhosa e trançando-a nos cabellos conti-
uuou a correr.

—Náo faz mal ! —pensou ainda,— eu sou
*ao vermelha, e a sua cabelleira tão negra 1

Sou um coração de noiva sobre a lage
tristonha de um túmulo negro.

A virgem corria e a flor aconchegava-se
mais naquellas ondas mornas, como uma
rainha no seu throno de velludo,—Sou tão bonita aqui ,

ançada de correr a, virgem morena sen-
tou-sc e tirando a rosa dos cabellos, mirou-
a por momentos; depois, pregou-a no cor-
pete branco do seu vestido, perto do cora-

—Ainda aqui sou bella. Semelho uma
poça de sangue num monte de neve !

O coração da virgem, batia, fazendo es-
tremecer as rendas do corpete; e a flor
muito rubra no collo muito branco, palpi-
tava com elle.

— Sou tão bonita aqui .
De repente,a moça tirou-a do seio e teve-a

por algum tempo na mão, indecisa; em se-
guida, achando-a linda de mais, quiz expri-
mir de algum modo a sua admiração; mas
a rosa, desmaiada, soltou-se da haste mi-
mosa e espalhou pelo chão as suas pétalas
de velludo,

—A virgem, para béijal-a, approximára-a
dos lábios humidos, que constituiam uma
suprema ironia para a pobre flor, por se-
rem mais vermelhos do que ella e mais
macios do que as suas pétalas setinosas.

Yarà de Almeida
inasoüsaa¦¦n«*gua

0 romper da Aurora
Oh 1 como é bello e deslumbrante o espe-

ctaculo do despontar da manhã.
O ceo cobre-se de nuvens errantes, ver-

melhas, vivas e chammejantes ; fulgurantes
estrellas fazem suas despedidas da manhã,
para deixar apparecer no horizonte o famo-
so Rei dos astros que, com seus lindos
raios como fio de ouro, vem banhar a terra,
e seccar o orvalho matutino que cessara de
cahir, como pérolas celestes, que se des-
prendem do Armamento.

Aos impulsos da brisa suave e plácida, os
pássaros despertam de seus ninhos nas ar-
vores copadas, e voam alegres e pressuro-
aos de galho em galho, a soltar os seus me-
iodiosos gorgeios que se confundem com o
piar horripilante da coruja e com o canto
sublime incessante longinguo dos gallos.

E' ao surgir da aurora e do doce influxo
dos seus raios, que as rosas abrem os cali-
ces, para com a belleza mágica das suas pe-
talas e com o perfume que ellas exhalam
ceder mais poesia á manhã.

As montanhas orvalhadas e atapetadas
por espessas verduras ; as campinas tão
verdes e regadas pelas águas encachoeiradas
do rio, murmuram tudo quanto diz : poesia!
Neste momento não encontro em minha
fraca eloqüência phrases para poder descre-
ver a verdadeira impressão que causa o
bello panorama do despontar da aurora.

Meyer—Agosto—1916.
MlNÉCA

lllISBlt«!¦¦¦«¦¦¦

* / No «Braz Eauria», Gonçalves Dias
78, (entre Ouvidor e Rosário) ha sempre
jornaes illustrádos magníficos.

As moças são alli attendidas com grande
gentileza e por pessoas que entendem bem
dos melhores figurinos de Eondres, França
e da Itália.

Alem dos figurinos, ha no «Braz JLauria»
também uma infinidade de jornaes europeus
magníficos e os mais conhecidos, a pre-
ços baratissimos.

AS
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O negociante cumpriu a promessa e
appareceu em casa de Marina. Não foi
com as mãos vasias. Levou doces, vinho e
gulodices para Varka. Esta comeu as gu-
lodices, ficando no auge da felicidade. Ao
mesmo tempo ia prestando attenção á
conversa entre sua mãe e o negociante.

Então está dito, Marina Ivánovna —
disse o negociante muito commovido en-
chugando a testa molhada de suor por
causa da emoção — diga que sim,

Mas como é que eu vou respondera
disse Marina, também muito commovida.
Como é que eu vou concordar : eu não
entendo o que o senhor deseja.

A minha intenção é muito favorável
á menina, replicou o negociante. Eu pro-
ponho-me a reconhecel-a... por intermédio
do Juiz. Já consultei a um advogado.
Arranja-se tudo em pouco tempo.., Diga
que não se oppõe.

Na verdade, eu não sei, respondeu
Marina. Assim tão de repente. Pôde não
ser direito. O senhor torna-a de "mim, mas
se fôr para alguma coisa mal feita,,.

O que é que pode ser de mau ? ga-
ranto-lhe que não é nada de mau. Eu lhe
explico porque é que isto me passou pela
cabeça e peço-lhe que não me dê um grande
desgosto. Quero pensar que estou vendo

;iminha filha, que Katucha está viva. Entre-
gue-m'a sim. Eu me encarrego delia. A se-
nhora mesma disse que ella lhe atrapalhava
a vida. Para mim ella será um consolo.
E a senhora fica alliviada.

O negociante e Marina levaram muito
tempo falando sobre Varka. O negociante
algumas vezes enxugava os olhos cheios
de lagrimas e beijava Varka. Esta não
fazia nenhuma objecção ao projecto de
ficar como filha do negociante ; porém Ma-
rina obstinava-se na recusa. Na realidade
estava contentissima de ver-se livre da
filha de uma fôrma tão feliz ; porém tinha
já se lembrado de tirar disso alguma vaiv
tagem. explorando o negociante, Porém

qUa] pi — o negociante não tinha leito ne-
nhum offerecimento. Para ser ella a pri-
meira a falar, parecia-lhe ced.o. Queria
excitar o desejo do negociante com a re-
cusa, tornando-o mais empenhado. Elle
despediu-se, mas prometteu voltar para
tratar ainda do assumpto.

Talvez mais tarde a senhora esteja
mais cordata. Pense melhor.

Quando elle sahiu, Marina sentiu
um aperto no coração. Ficou com medo
que não voltasse mais.

Eu não te entrego —gritou ella para
Varka ; mas gritou só por despeito, sem
raiva.

De noite, uma costureira conhecida de
Marina veio visital-a. Ambas sentarám-se
na cama e começaram a conversar em voz
baixa. Varka deitada a um canto, mordia
um lenço cheio de buracos e escutava o
que ellas conversavam.

Então, diz V. que quer agarrai-o
direito? perguntava a costureira.

Completamente cahido pela pequena,
respondia Marina, chora olhando para
ella. Não pode ficar socegado, não pode
falar. Até eança a gente com isto.

Não deves perder a oceasião, mur-
murou a conhecida. Este negocio pode
trazer-te um grande proveito. Eu, em leu
logar, não me punha com ceremonias. Já

que elle está assim maluco, eu o que fazia
era lhe dizer logo de uma vez : case com-
migo, assim o senhor fica com a menina.

Ora, lambem V. ! Dizer isto assim
tão claro . . .

Mas pára que esíar com estas cennu>
nias com elle ? Esta menina era justanien.e
a causa da tua desgraça : agora, em com-'

pensação, podes, por causa delia, arranjar
um casamento. Ahi está. Se acontecess
isso commigo, eu sabia o que fazia. A K"

licidade te procura, tola, e tú te pões c
historias.

Sim, mas se elle se zanga, e se vae
bora? .,„!»
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Não vae, se elle está assim cahido.

Dize~lhe logo: sem me casar, não dou
minha filha. Elle está por tudo. Eu te digo :

não cedas. Elle faz tudo . . .
Parece... tu sabes... eu...

Tolices. Tu ( isto é o principal) ficas

firme nisto, que a menina não pode ficar

sem mãe. Não tem termo — tirar uma filha

de sua própria mãe ! E' isto. Ficas firme.
Elle sujeita-se.

Até tarde, alta noite, levaram conver-
sando sobre isto. Varka já tinha dormido.
Finalmente a costureira despediu-se.

O negociante voltou logo no dia se-
ouinte, e também desta vez trouxe doces,
biscoutos e uma libra de café. Tornou a
insistir pedindo para levar Varka.

Não posso deixar a senhora, sem
leval-a ; disse elle. Meti isto na cabeça.
Preciso que a senhora me entregue a me-
nina.

Marina Ivánovna ainda hesitou algum
[empo. Depois, quando o negociante com
as lagrimas nos olhos, lhe estava suppli-
cando que desse a filha, disse : como seria

possivel deixal-a sem a mãe ? Não é bonito
fazer semelhante pedido, llia Gavrilovitch.
Como é que uma mãe, pelo amor de Deus,

pode concordar em entregar a sua filha a
um homem extranho? Não seria bonito
deixal-a sem mãe, como coisa nenhuma.

Como coisa nenhuma o que ? per-
duntou em tom submiss* o negociante.

Olhe, eu preciso falar com franqueza,
disse, corando, Marina Ivánovna : já que o
senhor quer a minha filha, então fique
commigo. Ilia Gavrilovitch ficou espan-
lado e calou-se.

Que quer isto dizer?... A senhora...
parece... deseja que eu... digamos assim,
a tome... no papel...

Marina Ivánovna ficou calada, muito
vermelha.

... No papel de governante ? . . .

(Continua)
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Contra as Dyspepsias, Maú ha-

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

—¦—_¦_¦—¦— Mi-W._-i-Wi.ga

Que delicia, meu Deus, é passar a vida
assim...!

Onie horas.
O sol, pela janella, como um bandido, en-

tra sorrateiramente, e, subindo ao meu leito,
aquece-me com seus raios d'ouro.

Como é agradável ouvir bater meio dia na
matriz da Gloria, tomar o café. ler os jornaes
e saboreai o meu cigarro de fumo turco ain-
da na cama...!

Se se pudesse viver eternamente deitado,
este mundo seria, com franqueza, uma per-
feição.

Porque, afinal, a vida é isto mesmo.
Ser agradavelmente vadio é uma qualidade

excelsa, própria das almas de escól, qualida-
de por poucos possuída.

Vadios na accepção vulgar, plebéa, do ter-
mo, ha muitos; mas saber ser vadio verda-
aeiro, gozar o ócio na sua plenitude máxima
é mais transcendental.

Ser vadio philosophicamente não é dado a
qualquer mortal deste pobre mundo!

E' como a bohemia. Para ser bohemio ver-
dadeiro é preciso nascer assim, isto é, natu-
ral. indolicamente bohemio.

Éu nasci para. ser fatal, irremediável, deci-
didamente vadio, e encaro esta conspiqua e
magnânima qualidade como o principio ba-
sico da minha utiíissima e agradável exis-
tencia.

Que seria de mim se assim não fora t I
— Dormir até as doze hora9 tambem não

é demais.
Eu tive, por exemplo, um companheiro (ja

está no céo, coitado, e Deus lhe dê um bom
logar !) que morreu de preguiça.

Estudava odontologia, ou antes, queriam
forçal-o a isso.

Recordo-o porque foi elle o meu mestre
na matéria. As trezes horas do dia —jamais
foi antes — como um tatu ã noite, alongava
a eabeça para fora do cobertor e passeava o
olhar Bomnolento pelo quarto. Espreguiçava-
se e, vagaroso, molle como um peru embna-
gado, punha os cotovellos sobre os joelhos e
as mãos no rosto e assim ficava meia hora.
Depois, arrastando os pés, imagem perfeita
do muito nosso «Bradypus didactyius» (...!.
chegava-se á mesa e sentando-se vis-a-vis' ao
craneo ainda articulado para o estudo ana-
tomico, alli se deixava ficar como um süen-
cioso Hamlet...! . „A„+„r«

Ser pois, vadio assim, e a maior ventura
que neste «valle de lagrimas» pode ter um
mQue 

é & vida senão o esforço supremo
para o menor esforço?... O «ctelce far
niente > é encantador, sublime, voluptuoso...

«Nada fazer>- é o ideal perfeito de um ce-
rebro equilibrado, que pensa, raciocina, tu
mesmo o escopo de uma alma sã.

Eu sou, portanto, vadio.
Mas insuportável, grandiosa, immensa, su*

blimemeníe Vadio.
Felizes os que sabem eomprehender e ^

güirp mu destino ^
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A alegria é um sentimento que a mulher
experimenta muito facilmente. Sua extrema
sensibilidade é causa d'isso.

Vivendo de impressões, de sensações,
elia é, muito mais que o homem, escrava da
dôr ou do prazer, da trisleza ou da alegria.
Mas, nada sendo tão fugaz e inconstante
como aquillo que entretem os nervos e a
sensibilidade, nada existe também tão
pouco durável como as paixões da mulher
que correspondem aos diversos estados em
que o coníacto dos acontecimentos colloca
seu organismo e sua moral.

N'ella, na maioria das vezes, a alegria
é mais um estado de bem-estar irreflectido.
que um sentimento avaliador da bondade
moral da situação presente. E\ nella, como
que um echo, um som que produz um
instrumento quando se lhes faz vibrar as
cordas,

No homem, a razão vero moderar a ale-
gria, confirma-a em parte e pesa as suas
causas ; e prevê as coisas aptas á dirni-
nuil-a, e, muitas vezes, o fim que ella deve
ter.

Na mulher, não acontece o mesmo . a
alegria é uma expansão do coração, uma
satisfação intima, uma espécie cie ventura
que não ve senão a si mesma e que se não
occupa nem du passado, nem do futuro.

A alegria da mulher, é uma alegria in-
fantil; seu coração a ella se abandona com
volupíuosidade. inteiramente e sem re-
servas,

Os menores acontecimentos, as coisas
menos importantes fazem nascer n'ella esse
sentimento.

Elle desapparece, porém, tão depressa
quanto se mostrou, é movei como a sensi-
bilidade da qual emana, e tem toda a insta-
bilidade dos acontecimentos : filho da im-
pressão, elle se evola com ella, para dar

3i#>citico-Iíiseclic

logar aos sentimentos contrários que uma
outra impressão produzir.

Poder-se-ia comparar o coração da
mulher a um teclado que vibra sob a mão
que o percorre e que produz por sua vez
harmonias alegres ou tristes; ou melhor
ainda, á superlicie de um lago (velha ima»
gem, sempre nova !), submettida á todos
os caprichos do zéphyro e dos ventos
tempestuosos.

Ao mesmo tempo, a mulher canta e
chora, seus sorrisos e seus prantos se
confundem por assim dizer, porque, n'ella,
os sentimentos estão, a superfície do co-
ração, despertando, ao menor coníacto
vibrando ao mais ligeiro sopro.

Sua alegria e sua dôr succedem-se \ho
rapidamente, que se poderia dizer fallando
d'ella, corno Euripedes; «Serão, por acaso,
as coisas mais fecundas em prazeres, as
mais repletas de dores ? *

Â alegria., entre as mulheres, é um senti'
mento extremamente vivo, nada pode mo-
derar seu arrojo, e a razão não lhe serve
de contrapeso.

A s vezes, ella vae até ás lagrimas, sobre»
tudo quando nasce de algum sentimento
terno, quando provêm de alguma ventura
do amor filial, ou de alguma satisfação do
amor propriamente dito.

Os motivos da alegria, nas mulheres,
sendo quasi sempre futeis, este sentimento
tem uma duração muito curta, e muitas
vezes torna-se causa de lagrimas e des-
gostos.

A felicidade só existe na paz duma con-
sciencia pura. E' da pureza da consciência
que nasce á paz do coração, fonte de toda
alegria verdadeira : « A alegria é a compa»
nheira do justo » (S. Chrysostomo).

Nictheroy, Agosto de 1 916
(Continua)
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em 1845.
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1) escola tiradentes—Cüiiso médio—Professoras Archangela Cunha, Albertina
Guimarães e Laura Bastos. 2) Curso complementar—1* anno-Professora

Custodia*Silva Simões

MAE ?
Tremulamente quando o abençoa,
Cheia de uncção, com maternal ternura
Traça uma cruz... em célica doçura
Uma prece de Amor vios lábios voa !

Voa.. . e su'alma esplende em formosura !
Do brando olhar a flor, serena e boa,
Uma após outra a pérola se coa
Na expressiva mudez dessa ventura.

Lagrima em goso, ou lagrima pungida,Sempre em amor embevecida e calma,
Sempre em virtude a jóia mais querida!

Ergue-se um canto e a natureza psalma :
E' para o filho a Mãe, — a própria Vida!
E' para a mãe o filho, — a própria Alma !

Carmosina de Oliveira Rosa.

FOOT-BALIv
Do Botafogo Football Club e do Flumt-

nense Footbal Club, recebemos 2 ingressos
permanentes para assistir às pugnas do bel-
Io sport bretão, o que muito agradecemos.

ÓLEO INDÍGENA PERFUMA DO
Eu soa o hygiene n ç> \ r o
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0 vigário ,|a Egroja dos M. do S. Francisco do Paula, ladeado de três mcniaas que Rroram a primeira coinuiimliup

esperança
A's leitoras do "Jornal das Mocas"

A Esperança é a filha mais mimosa do
coração,

_Assim como na luta da matéria, o cora-
çâo é o ultimo órgão que morre, na luta
do espirito e do coração a esperança é o ul-
timo sentimento que perece.

Um coração sem esperança, é uma noite
sem estrellas, é uma alma sem alegria, é
um corpo sem vida, é uma vida sem amor.

A esperança é a vida do coração, a,,sim
como a fé é a vida do espirito.

Ella é a estrella que brilha, mostrando
com seus raios luminosos, o caminho ao
pegureiro; ella. é o olhar sereno de Naaa-reno, no derradeiro lampejo da vida, ca-hindo sobre a cabeça desgrenhada de Ma-na, como os raios opalinos de um luarbasso.

^ Ella é ainda quem dá um condão secretoa duvida, para que não despenhemos noabysmo fundo do desengano.
A esperança é como a alvorada que espa-dana a luz pelas campinas, intimidando

tudo de calor; ella têm a alegria dos àrre-bores sangüíneos e frescos, quando a pas-sarada multicôr com suas canções festivas
saúda a hemoptise das trevas,

A esperança é doce bebe-se pelo cora*-
ção; é como o ópio, desperta em nossas cer
rebros, uns sonhos, umas chimeras,. qjtiesuavisam as lutas da matéria.

Ella é o balsamo que minora as dores
do desengano, e cura n'alma as chagas da
desventura.

Filha, ella cobre-se de luto com as trevas
do desengano.

Esperança !. . . brilha e f ulgura; não me
abandones nunca;—coração !... tendes sem
pre esperanças ainda que em vão.

Luiz A. S. de Farias

Ahi vão, já bem tristes e saudosos, os
meus primeiros pensamentos.

Possam elles ser acolhidos por uma outra
saudade que, sinceramente sentida, poderátornar menos dorida a minha pobre alma.

17-8-916.
Cláudio9

AVISO
Avisamos aos nossos distinetos clientes

que só serão validos os nossos recibos qttaü"
do estiverem com o carimbo da Agencia
Cosmos,
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' imenina Maria Waldeck—Fazendo a sua primeira communhão
A galante Doryléa de Carvalho fazendo a suu primeiro

communhão na Eijreja de S- E. de Paula
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A menina S\LAIA — Garaliagu — Minas

A MORTE DO SABIA"
Para as "Paginas Infantis do
querido "Jornal das Mocas1'

Nos primeiros dias de prisão, na triste
gaiola em que a mão de um desalmado o
encarcerara, um sabiá alegre outrora, tor-
nára-se agora triste, pois, quando canta**
va, só melancolia havia no seu trinar, dei-
xando transparecer nos seus melodiosos
gorgeios, uns cânticos entrecortados de
uma dor profunda.

O pobre pássaro num cantinho da gai-
ola, as vezes encolhido e mudo, parecia
meditar com profunda tristeza na cruel-
dade do homem que lhe havia roubado a
liberdade, privando-o de voar pelas lon-
gas campinas, ou repousar nos arvoredos
frondosos das florestas, quando a aurora
despontava e elle se associava a sua bel-
leza, emprestando-lhe os seus maviosos
gorgeios.

E, assim, aquelles primeiros dias de pri-
são entristeceram dolorosamente o pobre
sabiá mas, o decorrer do tempo que tudo
aclimata, fambem deu paciência e confor-
mação ao infeliz pássaro, que pouco a
pouco, deixando a nostalgia em que vi-
via, em breve voltava a cantar todas as
vezes que despontava a aurora.

Radiante com isso ficava o seu dono,
qucn'um formoso dia em que o sol doi-
rava os campos, sem piedade collocou-o
no captiveiro.

Não foi longa, porém, a alegria do sa-
biá. A tristeza que a principio o dominera,
voltava agora com mais intensidade,

Não foram poucos os meios emprega"
dos pelo seu dono. para fazel-o voltar ao
seu estado anterior.

Como a infeliz avesinha parecesse ala-
cada de alguma enfermidade, remédios
lhe foram applicados, mas. sem resulta-
dos, em vão. . .

O pássaro sempre melancólico e mudo,
não mais tornou a cantar e numa bella
manhã o seu dono. todo esperançoso,
certo talvez de encontral-o melhor, foi (a-
zer-Ihe a sua habitual visita, mas, triste de
cepção lhe estava reservada . . . Morrera
o sabiá !

E. lá fora. defronte a casa, um bando
dc differentes pássaros, passava cortando
o espaço em cânticos maviosos, como

lm ' . ~* .t<mmm& *. „.h r

O meliitto Wilson _Neve*
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que elevando aos céus uma doce prece
harmoniosa de gorgeios.

E o hommem raivoso, indgnadq,
olhava o bando que passava alegre, cor-
[ando os ares com os seus maviosos

. anticos !..

*

Correu colérico, apanhou de uma es-
pingarda e fazendo alvo, tentou atirar,
(nas, dando alguns passos, recuou attonr
Io, pallido, aterrorisado. Sua filha Alice,
uma travessa e encantadora menina de 10
annos, trepada numa pequena e copada
mangueira que tinha defronte a sua casa,
havia tirado de um ninho dous pequenos
sabiás e com elles brincava, ora beijando-
os com terna e meiga caricia, ora atiran-
tlo-os para o ar, amparando-os em suas de-
licadas mãosinhas. como que, ensinando-
lhes assim os primeiros vôos, para que
poudessem enfrentar os ares em busca
da liberdade,

Seu pae ainda tremulo, nervoso pediu
a sua encantadora Alice que descesse da
mangueira e mostrando-lhe depois o im-
minente perigo em que se achava, rogou-
lhe que não tornasse a proceder assim.

Alice baixando os seus ternos e encan-
ladores olhinhos, com as 

'lagrimas lhe
(orrendo pelas faces, respondeu silenci-
nsamente; não subirei mais na mangueira,
papae ... Eu ensinava aos pequeninos
sabiás a voarem para que papae se os
visse alli, não os prendesse também na
gaiola, porque naturalmente, elles morre-
riam de dor, de tristeza ou de saudade.
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O nap hcüando com ternura a sua en-
_, 
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cantadora Alice, prometteu não mais pren-
der os pássaros que tanto realce dão a
natureza, com os seus suaves e harmoni-
osos gorgeios, nas limpidas e tepidas ma-
nhãs de Primavera.

15—8—916.
Alice Maria Pereira

0 í»emno FAUSTO—Capita]

ESPERANÇA
A' intelligente pensadora
Sylvia.

Esperança: lenitivo que nos oceorre
nas maiores dores, nos mais amargos mo*
mentos.

Assim eu, triste e sem meta, pisando
abrolhos e decepções, esvasiando hora a
hora o calix da amargura, este fél que
nos dá a existência enganosa, mentida,
tenho a esperança a consolar-me, recebo
a sua luz bemfazeja que me illumina, que
me alenta e reforça 1

Hoje, carpindoao attrito do acerbo es-

pinho, em reverberos de fogo, gisando a
vida de agruras e penas, a minha alma do-
lorida, acossada pela invicta, resplandece,
transmitte-me a convicção de um fim bo«
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nançoso e doce, attingindo os paramos
da felicidade n'um voo alado ao som de
harpas e alaudes.

E então, d'estes lábios onde a prece
nunca brotou, d'onde o scepticismo ne-
fasto e incongruente jamais se afasta, ha-
de surgir a primeira messe de alleluia. o
primeiro raio de luz doirada e quente!...

Restea de sol. casta e geradora, que
ha de procrear a minha felicidade vindou-
ra, nimbando em reflexos de paz a maré-
sia *dos meus pensamentos actuaes».

—Esperança !...
E' ella que te anima, Albertina, a prose-

ouir n'esta vida envenenada, tu, que nas-
ceste para ser adorada de joelhos ! Não é
na Terra, sob este labor de mizeria e
ignomínia, tragando a freima das suas pai-
xões brutaes e o irrisório dos seus cos-
tumes impudicos, assistindo á sua própria
metempsichose, que devem viver os anjos
como tu ! ? Não tens talvez o todo dos
celestiaes emissários de Deus ? Não te
bordam a fronte os anneis finíssimos das
tuas madeixas louras e os teus olhos não
são azues como o céu ? -

À tua voz não tem a mesma suavidade,
o mesmo dulçor, o encanto dos divinaes
gorgeios, doparadasiaco canto angelical ?

A tua bocea, rosada como a flor da
romã e fresca como gottas de crystal dr
luido, quando falia não cascateia, não
congraça e rivalisa com rouxinões em noi-
•vaclo, entre as franças espelhadas pelo
luar ? O teu corpo virgem, não tem o
mesmo contorno, elasticidade das coisas
natas ? E o teu coraçã©. esse coração
feito só de amor, carinho e abnegação,
não parece moldado a viver n'outro am-
biente, a semear a paz e a verdade entre a
guerra e a mentira ?

Ah ! abençoado o momento em que eu
comprehender no teu olhar infinitamente
doçe? serenamente puro, a approvação
de que a vida é uma aleivosia, chromo
feérico e impuro ! ?

Adeus!... Da minha janella, d'esta po-
bre trapeira tão maltratada pela incúria
dp tempo eque tu tanta vez fitaste, eu
perlustro a cidade adormecida, como um
mastodonte colossal resfolegondo baixi-
nho, fazendo digestão, apoz um dia de
luta e de insania.

Às cupolas dos grandes palácios mo-
dernos, as torres da Candelária, lã no
fundo escuro da Avenida, recebem' òs

ralos da Luz, polychromados a momentos
pela gaze cinza de pequeninas nuvens, e
na penumbra que os envolve, parecem
cyclopes de viseira e cota de aço toman*
do de assalto o firmamento.

De longe, chegam-me aos ouvidos ru~
mores surdos e o assobiar da ventania, e
na trapeira em frente, batendo a dura
sola de um tacão, o meu visinho sapatei-
ro, madrugador incorrigivel, trauteia des-
bragadamente, ininterruptamente, a inex-
gofavel * Cabocla de Caxangá».

' E a manhã surge encantadora...
Adeus.

IvOPES

Casa da Onça
^i. - ¦¦—..,¦ . ¦¦ ¦ .1 mii ..¦¦ —i i ii..,.—¦^¦¦¦¦¦i-... ¦! ¦¦¦ iii —^————mmij^m

Especialista em Calçados finos sob medida
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JLh vnais "chies"

Botas de couro amarello, com duas
carreiras de botões

0 mesmo modelo em outras cores
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ruguayana, 7,
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A' AMIGA Z...
A tarde agonisava lentamente, offus-

cada pelas brumas da noite que vinha en-
volvendo a terra em seu sudario negro.

Encostada a uma pedra na encantado-
vá praia de Copacabana, ouvindo o bra-
mirdo mar que no seu constante labutar
vinha beijar-me os pés, deixei me envolver
em saudosas recordações.

Lembrei-me de ti! e tua imagem ange-
lical appareceu-me como sempre meiga,
clando-me alento n'esta cruciante sepa-
ração.

No céo já as primeiras estrellas surgi-
am, ea lua, no seu divino explendor, re-
ílectia-se sobre o mar.

Recordei-me daquella noite em quejun-
(as conversávamos e que tu contemplan-
do a lua disseste-me :

A's noites de luar, são noites que se
consorciam tão bem com o estado d'al-
ma daquelles que padecem de amor ! E'
que o luar embora nos deslumbre, accor-
tia dentro do peito as saudades que dor-
mem ! Lembraste ?

Procurei descobrir em tuas palavras
a confissão de alguma magua, porém não
me deixaste meditar alguns instantes, e

,.
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Senhorita Maria Cra/íi lin Lopes—Ceará
i

Senhorita EMILTA MELLO-Capital

logo fizeste-rnê esta pergunta : «Tu nun-
ca amas-te a alouem ?

rifei a lua, pedi-lhe uma inspiração e
depois, julgando que o meu silencio fosse
confirmar o estado de minh'alma, deposi-
tei carinhòsameate sobre tua fronte um
beijo, dizendo-te ao mesmo tempo ;«Não.»

Mentia-te querida !
Amei ! amava !
Era, porém, um segredo impenetrável

que eu encerrava dentro de meu coração.
Ninguém jamais o saberia ! eu tinha

jurado guardal-o para sempre ! mas, tu
eras minha amiga, e eu não devia mentir-
te ! confessei-te o meu amor, e tu quetambém amavas, recebeste minha confis-
são, prodigalizando-me fraternaes cari-
nhos, que vieram suavizar a minha pun-
gente magua «!

Hoje lembrando esta noite, da qual
guardarei eterna rocordação, sinto que a
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sinceridade de lua amizade é tão ardente
e consoladora que leve o poder de mino-
rar minha dor.

A noite já estava alta quando desper-
tei desta recordação !

O mar continuava na sua eterna labuta,
a lua, porém, já não estava tão bella, nu-
vens envolviamna privando-a de retratar-
se sobre as ondas do oceano.

Levantei-me, fitei o mar e o céo, e com-

parei aquellas ondas que a pouco reflecti-
am á lua no seu esplendor e agora só re-

produziam o negro firmamento, com o es-
tadò de minhalma, brilhante quando aqui
estavas e que com teus carinhos dissipa-
vas qualquer nuvem de tristeza que a en-
volvesse; e hoje longe de ti, triste e me-
lancolica, encoberta pelas negras nuvens,
que são as saudades !

Ia la

A' TI...
Olhos ! • „ „
Transmissores de irradiações fulgidas.,.

correnles mysticas de argentea luz, que
lançam chammas ardentes, e, queimam os
corações, que os fitam.

Destes olhos.,, vivem como escravos
submissos, milhares de sensíveis almas,
altrahidas com a pyrausla... pela pyrito-
sa luz, que delles se irradia,

Esle jorro sublime de iuz zempteriosa,
e cambiante de luz... illusões jamais so-
nhadas, de mim se apoderaram, empan-
nando a lucidez do meu espirito; de so-
nhos e anceios nunca idealisados.

Creio!... sim, devo crer neste oftus-
cante pharol, que me guia no mar da
Vida, marcando-me na fronte o stygma
da Felicidade !...

E... com uma espectativa nalma... um
desejo demasiadamente doce.,, devo mor-
rer... expirar se precizo for, por tão lin-
dos e fascinantes olhos,

Luz divina !.. Olhos d'alma, apaixona-
dos !.. Jamais se extingua e succumba a
scentelha que a ti dão vida e força, e com
teus raios cambiantes de argentea lu£, me
aponte e illumine a estrada da Ventura;
pois sem este guia feérico e luminoso eu
iria ao reino dos céus, onde vejo vague-
arem inutilmente alados, as minhas espe-
ranças mais almejadas... as minhas mais
caras illusões !

Meyer— 1Q16.
Nair

kiá^m^-yuyyyyiyyyW^^^^liffiHBPÉ?

S^w' u''¦'-'¦*¦ 
'''' 

p| ..^é&- 'fy:''f

WÊm: ¦"*

^^M^>^^^^^^SSmWmmm%mmíMWiMi^. ' 
' &&" ' *¦"& *] '"^-' |

Senhorita À. me lia Salim A.smar—-Capital Federal

AO...
Passeiava tristemente, pela estrada lor-

tuosa da minha existência, de volta dos
caminhos escabrosos da descrença e da
desillusão, quando avistei ao longe um
lindo jardim !.,

Para lá pressurosa me dirigi !,. Entrei...
depois de ter percorrido por espaço de
meia hora as vastíssimas aléas, já um
pouco exhausta, indifferente a tudo, sen-
tei-me n^m rusdco banco de pedra!., 1
ahi quedei-me pensativa por longo tempo,
tendo os olhos fitos num bem cuidado
canteiro, cheio de mimosas flores de vari-
as cores !

. . . Um perfume excellente de quando
em vez espalhava pelo ambiente, Zephi-
ro que passava!,.

. . . Estava assim n'aquelle doce mutis-
mo, quando prendeu-me a attenção ! uma
rosa que pendia no galho, de uma belleza
incomparavel !, . Para melhor admira!^,
approximei-me ! . , Oh ! . .

Deus !., Oh !., surpreza fiquei !.. Quan-
do ia expirar-lhe o odor, o que vi ? !.. no
seio da delicada flor, vi este nome rica
mente bem gravado... EUCLYDES!.,

Desde então, senti brotar no meu co-
ração amortecido, a mensageira esperan-
ça de algum dia ainda pertencer-te ! . • >

£itinha^

OLEO INDÍGENA PERFUMADO
Eu sou indispensável

em Iodas as casas



Original de MARGARIDA DUVAL

— Nos autos ha constantemente muitacoisa que uma menina, como tu, não develer. fcsse papel, por exemplo.
-Mas si nem o abri. Os algarismosestão ah, por fora. E bastava que o Papaeme d.ssesse. Assim, como fez. quasi ras-

gou a papelada.
E já ria já trefegamenfe saltava paracercar o Pae á descida da escada aint.mal-o a que largasse o foro naquelledia dos annos do Nequinho e fosse aoDarreado.
Stanislau, ainda a desculpar-se do arre-messo, promettia á filha esforçar-se porapparecer. Si tivesse sabido de vésperaera so transferir a inquiriçã-o. Mas agora 

'
tml.m, talvez á noite, com o luar, para avolta. r

Na rua, porém, ao volver a primeiracurva, estava mais do que nunca dispostoa aproveitar o seu dia no foro. Parára denovo certificando-se de que levava com-sigo odos os apontamentos e, sobretudoas vdhas cartas do ex-companheiro deestudos e de <republica>, nos temposacadêmicos. E enfiava direito ao cartóriodo velho Nunes a quem, nesse dia. comum pretexto qualquer, desejava afastarde casa para, com tranqüilidade e vagaríazer uma batida em regra pelas estantese armar .os Mas admirava-se de um factoiNunca o Nunes fizera a menor referenciaaquelles papeis que, ao que parece lhe'estavam de ha muito confiados.
E parára, batendo com os nós dosdedos á janella do tabellião.
Precisamente porém, o velho notario-ahira pela madrugada a cavallo, levando ,

O n £°m ° Srande livro das escripluras.
y Ur. stanislau apenas pudera falar-lhe"'¦ esposa, á D. Alexandrina Nunes, qua-
..' ona espevitada e respeitável lingua¦« cidade que, cançada de ensinar crean-vas aos trinta annos, pegara o Nunes,v<avo, rheumatico e com um filho imbecil.~ O Nunes fora ao coronel Po^solo,-vando os cartapacios, informava D. Ale-«ndnna. Talvez testamento. Que o Pos-

p. 
° anda abatido com a retirada do casal

N. 3

veres. E promettera vir antes da chuva oupernoitar na fazenda.
Mas não chove hoje

» ^(D,eVe 
chovJF- ° doutor não vio ?A K.ta lavou a filharada para a missa eda jantar ao vigário. Chuva certa.U juiz nao disfarçava o sorriso de sa-tis ação por essa ausência, assim tão acalhar, do velho Nunes, sorriso queU- Alexandrina interpretara como appro-vaçao e incitamento ás suas maldades.C ainda outra. Chegou o Gilbertocom uma verdadeira mudança de malas eca.xo.es. Parece que vem morar definiti-vãmente com o Padrinho. O Nunes devesaber. £ 0 doutor não se lembra da ultimavez em que o Gilberlo desembarcou?

Lomo havia Stanislau de lembrar-sed.sso<>Havia mais de um anno, por certo.— Ma um anno justo. Pois choveuUma verdadeira tempestade. Foi quandodestelhou a casa do Brunet. que aindatinha « O PharnU Al~ nn _i  <

p ., uua,,uu com a rehracía do casaimxáf e Wvez queira dispor dos ha-

dizem que houve quem visse porções denotas U I homaz, da pharmacia. viu-as.Mas línguas, doutor.
Línguas que chegariam a falar atéde nos dois, si déssemos motivo.Ou mesmo não dando. Dellas nín-

guem se livra.
Ia continuar, já tendenciosa, fitando decerto modo o juiz. Mas Stanislau preoc-cupado levantava o chapéu, despediu-do-se. r

Pois até logo. Que eu hoje o quepretenda era vir continuar a correcçãoah, no cartório. E até precisava do Nunes.Mas si o homem anda a regular a fortunados que tem a herdar,
Eisso? A casa está ahi. O Nunesmesmo recommendou. deixou as chavesA questão era eu poder ajudal-o

Oh ! muito agradecido. Nâo teria eumelhor a,udante, talvez um guia com a sua
pral.ca de cartório, ha dez annos vivendoentre autos e precatórias. E como D. Ale-xandnna sorrisse, negando a pratica fo-rense :

— Então virei. Lá para as duas, depoisda audiência,
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Estava tudo, portanto, a correr magni-

ficamente. Mettia-se no cartório do Nunes,

teria tempo dc prescrutar tudo, apanhar

talvez os originaes, eonfrontar as le Uras,

apurar, em summa, a verdade inteira.

Seria, então, certo? Rico, assim, o ban-

dido do Torres ? Haveria dc saber, t nao

era a fortuna do «outro» o que o fcrtu-

rava e despeitava e lhe aguçava a cunosi-

dade. Era saber da vida, das ligações,
onde parava o seu velho inimigo. Iria pro-
curar essa caça de 20 annos. E si a en-

contrasse . , .

EHJ li I
I li í '
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Alguém lembrara e fora acceito que se

mandasse, na frente, corn o aviso a D. Ro-

quinha. a cosinheira e o José. com ai-

gumas provisões, para ajudar.' 
— Podia mesmo ir alguma de nos agora

para as arrumações, qualquer coisa que
faltasse. . .

Ou duas, lembrava a Luizinha. Ha

lá com certeza muito que preparar.
Vão logo quatro, todas. E eu lico

sem ajudante, reclamava a boa tia Lysia,

parando de bater a taxada d'ovos.
Uma cara escanhoada, n'um largo sor-

riso brejeiro, appareceu na janellinha baixa

da varanda :
—E' que chegou o Gilberto, o 'bibelol

e acaba de seguir para a casa do padrinho,
lá para as bandas. Por isso querem ir

todas. Assim o rapaz, ainda com o pó do
trem. não pode fazer a sua escolha...

Houve uma vasta risada. Luizinha co-
rara levemente, mas já disfarçava.

Ora, o Gilberto.
--Fora o despeitado, ria a^ tia Lysia.

Aposto que vae falar mal do Gilberto.
Do menino de ouro ?
Olhem o mentiroso. O Gilberto, se-

gundo dizem, vive com um fio que o
educou.

...Pretendia era continuara correcçâo no cartório

Mas agora occorria-lhe uma idéa e com
essa idéa uma grande admiração. Diabo,
essa D. Alexandrina, que não archivava
segredos, nunca falara sobre o caso. Igno-
ral-o-ia? O Nunes, conhecendo-lhe a in-
discreção, teria tomado talvez cautellas.
Resolvia, porém, .pol-a a seu serviço.
Como ?

— Como ? repetiu alto o Dr. Stanislau.
E sorriu como quem possuía um meio
invencível para conseguir aquella alliança.

• m
Na casa da tia Lysia tinha-se formado

o grande grupo para a festa no Barreado.
O programma era estupendo. Convida-
vam-se moças e rapazes, uma flauta, outro

qualcjuer instrumento e levava-se um amplo
farnel. Podia-se dançar até sahir a lua e
depois vir em serenata pela estrada

- _.„,. À nii. ar. mil li /An^irío P
1-. Uue L) vae: uiiAuí ihUho»w>iwi - n

que lhes digo
Quem assim falava era o joven Cláudio,

o único filho varão da tia Lysia, recém-
chegado da Academia com o seu reful-

gente annel de medico. E chamava as
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Mas o rodar de um vcLiunlo atlrihia a aitenção pa'

moças, para ler-lhesa lista dos convidados.
Deveria levar o Junqueira .'i 'Si

— Junqueira e cabula, não convide. ^
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elle íôr o menos que acontecesse é entrar
«bispo» no feijão.

E o João Leivas ?
Pois o Leivas e o primo são inclis-

pensa veis.
Mas a tia .Lysia reclamava as ajudantes

e zangava se. Já queimava a calda dos
lios d ovos.

E que falaram no Junqueira. . .
Por fim accordaram numa decisão.

Com a lia Lysia ficavam Marietta e Car-
men. Eram as que entendiam de doces e
caldeiradas. Julia Mendes encarregava-se
de convites. Cláudio mandava aj restar a
carroça e acompanhava Luizinha e Geor-
gina ao Barreado. para arrumar a casinhola
dos comfrades... Mas o rodar de um vehi-
culo attrahia a attenção para a rua.

Era Gilberto que passava, no troly do
padrinho.

(Continua)
-vX(cj^N(r

A mulher e a guerra
-ütwa.lu.-

''"¦"• ¦"'' ¦ Wmm^^^ se SHS **•'!

'. * k V . i ¦¦¦¦¦¦¦'.. ¦,;¦;!.

¦¦'¦aasffisfl

.••»: :*S**^Í
?^mm®

v»j 
"*<^fci^'*«wW,

;?: 
' 

:.-.-¦'"'' -i ¦ .I';.'V'"'" '' " ; .*"''"' ¦" -:" .*"• •'¦ - . ifi
MWMPww^wwwwwwwywwgwcw ffppgaag wlt*™

Correspondência
Temos cartas em nossa redacção para as

senhoritas—Odette Lama— Izabel Aunita Vi-
nhedo e Carmen Macedo de Moraes.

OcTAViO Britto — Recebemos. Fica só-
mente dependendo de opportunidade.

Alfredo Tanguinho—Fica pa-a a 'pri-
meirà oceasião.

Adelta Piquete Carvalhos a.— Attende-
mol a, considerando a duplicata e a troca
da côr dos olhos.

Jurema Olivia—Recebemos a valsa,mas,
não encontramos o pensamento. Fnyie ou-
tro, sim ?

-Álvaro Pinto da Luz -Scientes.
Sylvio PERJRt^A—Recebido. Muito bom.
Luiz Reis -Por mais que tivéssemos pro-

curado não encontramos os seus trabalhos.
Aqui não ha preferencias, um pouco de de-
mora, sim.

A DELIA Manz ANO—Vamos ler.
Dil.le Delce—Lemos attenciosamente a

sua carta e ficamos immensa mente tristes
com os seus considerandos. A senhorita não
tem razão. O nosso desejo é attender a to-
dos, porém,todos ao mesmo tempo é impossi-
vel. Repetimos que aqui não ha preferencias,
somente muito boa vontade para todos. Pe-
climos, porisso, á senhorita que seja um bo-
cadinho paciente.

Chegará a sua vez.
Durval Cantos—estamos procurando.

A' gentil leitora que. nos escreveu fazendo
referencias c- uma photographia publicada
no n° 58, respondemos ignorar o que nos
diz ; além disso, seria impossivel investigar
minuciosamente taes assumptos. Comtudo,
somos gratos.

Jovens inffle/.as trabalhando muna fabrica »le cerveja

Sabonetes Roya
WmWm&KmWEDBi

BOUPO
S^p^LO

Verdadeiramente bons

A' venda nas casas: BAZIN, LEITÃO,
ABEL GOMES DE CASTRO',

FLORA e outras afamaoas

IDMN
CAIXA 1726
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TAÇA DO JORNAL OAS MOÇAS
Terminará com a corrida de 27 do

corrente.
Resultado, incluindo a ultima corrida

reaiisada em 20 de Agosto.

N. NOMES PONTOS

1
2
3
4
5
6
7
S
9

10
11
12
13

4ftcly91a l&riani
4 olihri 
Nadir
Dylia
Inubia
Lucilia Briani
Jenny de Carvalho
Natereia H. Guimarães .
Daisy
Rosa Branca
Glorinha 
Maria S. Lima
Carmen Rosaies Arêas.

91
90
90
88
83
82
82
80

nyy
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67
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Illusões queridas
A' minha inexquecivel e muitíssima queri-da amiguinha

Dalila d'Almeida
Eram inseparáveis amigas, essas duas ai-

mas irmãs que o Destino, em um be.lo dia
de Sol equatorial, fez com que se encon-
trassem.

Trocadas as primeiras impressões, mani-
festuu-se, entre ellas, a amisade, procurando-se reciprocamente, n'um desejo ímmenso de
comprehenderem-se, de viverem uma para a
outra, num affecto sincero e forte, de cadeias
indissolúveis que nem o tempo, nem a dis-tancia poderia qutbrar.

E, n'um ampiexo sincero, alli juraram nãomais se olvidarem, terem uma para a outra ocoração, sempre cheio de carinho, e os la-bios transbordantes de palavras, cheias deÀmôr.
Largo e venturoso tempo foi-se decorren-

do, para as duas moç^s, percorrendo amb.sa ftorescente estrada da sua vida, peifumada
pelas rosas de seu affecto, um firmam ntofem nuvens, que lhes empanassem o brilhoda felicidade.

Mas, um dia, o Destino, nos seus insonda-veis caprichos, veio perturbar a inebriante
ventura das duas almas irmãs.

Uma dellas, em obditncia aos deveresfíliaes, teve oe se ausentar da cidade, ondese haviam conhecido, onde libaram ambas,com soffrega avidez, o mel dourado dessaamisade querida.
A debpeuid* das duas amiguinhas, ciciantee chorosa, como a do noivo triste que per-desse a amada, deixou as mergulhadas namais profunda dôr, somente a.hvh.da pelasjuras que de novo f ,ram repetidas, juras quepareciam arrancadas do mais recôndito doscorações das duas jovens e em que se asse-

guravam, mutuamente, a continuação dessaamizade sincera, pois que, emtóra affasta-das, náo se esqueceriam um só momento vi-veriam no pensamento uma da outra, comose estivessem juntas, para a celebração deseus carinhos e de seu s-.ffecto-
A moça que partiu, fiel ás promessas ejuras que havia feito, com toda a sincerida-de, jamais esqueceu a companheira, que
Escrevia-lhe sempre que lhe era possívelrapetia-lhe por cartas o que de viva voz ihetinha assegurado; mas, ai! a ingrata compa-nheira que ficou, mergulhada nas delicias

que a vida da cidade offerece, começou a
2« .llr para com a Sincera a'»iguinha, queno exílio soffria e suspirava, o mesmo affectoe o mesmo caunho; e, a medida que o tem-
«flÍc^Hn' 

3 'ntírata amÍga Íâ maÍS e "'»»«
:frS-q""end0 a^u"s que «nha proferido, en-tre agnmas fingidas e mentirosas promes-¦tdS ....

* • • • s ••••...,.,

_ Ferida por esta clamorosa, attitude' da auejulgava sua amiga, a joven, que tinha se au«ntado, voltou um dia á cidade, com o co-tfaçlo amargurado, mas ainda com a espe-

rança de que a sua presença teria a forçasuprema de fazer que o arrependimento to^Cí-sse a sua amiguinha, restituindo-Jhe o£.flccto que ella linha perjuramente esque-cido.
Tiisíe engano ! Cruel desillusão !...
E a ingrata tinha já o coração fechado aocarinhoso amor da sua amiguinha.
Não a coninioveram as lagrimas, cs pedi-dos, as recrimin; ções que a amiguinha f ri-da lhe testemunhou e esta, qual avesinhabrutalmente arrancada do ninho, pedia aDeus a morte, por não poder sofirei maistamanha ingratidão ü'aqm lia a quem se cos*tumára a ter, como alma gêmea da sua.Eil-a de novo que parte, para o txilin, de-dicando á amiga que fica, como um ultimoappel!o ao seu endurecido coração, este con-to que é uma realidade, na singeleza de suaslinhas, na profunda dôr que descreve em

pallidas palavas, porque impossível é trans-mittir ao papel o soff.impnto, a aff ição eocruciante penar de quem succumbir póJe aopeso de um infortúnio tão grande, como é odesmoronamento de illusões tão queridasTua para sempre leal amiga
Süzette Amazonas de Carvalho

Amazonas, 2—8-916.

—— • • ¦ • 
i —n

« LaViliedelferdun»
ULTIMA CREAÇÃO

üâflRBK. ^

Botas de pellica marrou, com
gaspia talonete e pulseira de pelli-ca envernizada, um verdadeiro

mimo.
Preço-32?000. Para o Interior

mais 2$000.
Aprompta-se qualquer encommen-da sob medida em 48 horas.
69 , miiüo OuriJor, 69

RIO—Teleph. 4296 Norte
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flotas Mundanas
ANNIVERSARIOS

Passou a 18, o anniversario natalicio da
exma. sra. Adeiiina Correia de Almeida,
distincta progenitora do sr. dr. Affonso Re-
zende.

—A graciosa senhorita Rosalina Marques,
dilecta lilha do negociante desta praça, sr.
dr. Manoel Joaquim Marques;

—As meninas : Maria Helena, filha do
sr. dr. Osvvaldo de Oliveira; Beatriz, filha
do sr. Domingos José Dias; e Accely, filha
do sr. major _Leão de Souza;

—As senhoritas : Fausta Fernandes Ma-
chado, filha do sr. Domingos F. Machado;
ISzilda de I^amort, filha do sr. capitão de
mar e guerra Joaquim R. de Lamort;

As senhoras : Pepita Moura, exma. espo-
sa do sr. pharmaceutico Ildefonso de Mou-
ra e Silva; Alzira Rocha, progenitora do
sr. dr. Edmundo Rocha.

A 19 : —A sra. d. Iytxiza Aguiar França,
esposa do sr Fneas Sodré França; a sra.
d. Dinõrah Dardeau de Carvalho, esposa
do nosso collega de imprensa Müller de
Carvalho; as senhoritas Morena Soares,
filha do sr. major Mario Ramos; Iyili, filha
do tenente Iyeopoldino Jurubeba; Mathilde,
filha do sr. dr. Matta Brito.

—A 21 : —As senhoritas Dolores Gonçal-
ves, filha do sr. Bento Gonçalves; Odette
Guanabara, filha do sr. Arthur Guanabara;
Djanira, filha do sr. Aurélio Campos; Ame-
lia de Araújo Cabrita, distincta professorae filha do sr. dr. Francisco Cabrita: e Vera
Pereira L,essa;

As senhoras : Godivia Paranha Guima-
râes, esposa do sr. Oscar de Souza Guima-
rães; Clarice Santos, progenitora do sr.
capitão Mario J. dos Santos; Olympia Boyd,
esposa do sr. Heitor Boyd; Honorina de
Vasconcellos Seixas, esposa do sr. Júlio
Seixas; Rosalina Pereira Pinto, esposa do
sr, commendador Pereira Pinto e Olympia
do Couto, professora da Escola ModeloGonçalves Dias;

A menina Umbelina, filha do sr. Arthurdos Santos;
A senhorita Guiomar Portocarrera, filhano sr. coronel A. Portocarrera;
A senhora D. Brigida Feijó da Silva;A galante Ondina, filha do sr. Antônio daMatta e Silva;
O menino Francisco, filho do sr. Delcoi-

gne, ministro da Bélgica;
O dr. J. J. Seabra, ex-governador do Es-tado da Bahia.
— A 22 : — Senhoritas Rachel Costa,Conceição Apparecida Namey, Marina Fi-

gueiredo, £lvira Azevedo Silva, MariannaRangel, Dora Guimarães, Noemia Catão eDora Macedo Soares Guimarães.
Mmes. Carlota Nogueira, Isolina Fanze-res e Orminda Campos.

CASAMENTOS
Com a «enhorita Amélia Ribeiro de Car-valho, filha da exma. viuva do capitalistacommendador José Alves Ribeiro de Carva-

lho contractou casamento o sr. Miguel Qor.
rêa Vaz, negociante em Barbacena.

*

O sr. João Nunes da Silva, negociante
nesta praça, contratou casamento com íVUie
Elvira do Couto Guimarães, filha d . sr.
Guimarães, negociante nesta capital.

Foram lidos, domingo 20f na Cateíe-
DRAL, OS SEGUINTES PROCLAMAS DE C SA-
MENTO:

Lyvio Pelieco de Abreu e Cremilda d Sá
Freire, Antônio de Caivalho e Rosalin de
Onveira, Seraphim Douradu e Maria C adi-
da Ferreira, Euzebio Reginaldo Nngud.a e
Maria Fernandes de Oliveira, Antônio da
Silva Ramos e Ju.ia Teixeira Bastos, Nicoiáo
Lanteri Oansi e Leopoldina Travassos* An-
tonio Pereira de Macedo e Luiza Veu jso
Henrique Pedrella e Leontina Ribeiro Gui-
marães, Arhndo dos Santos Nogueira e íkor-
gina Alves Maia, Reynaldo Rodrigues Pi-
nheiro e Maria Vieira Martins, Augusto Fe-
net Filho e Alba Mendes Freire, Glaudmo
Antônio Maia e Eiisa da Gloria Ferreira
Mario Marques da Cruz e Francelina Tei-
xeira Soares, Theotonio Siiva e Amélia de
Azevedo, José Vicente Diogo e Laureí-tina
Dias da SLva, Silvino Pereira de Figueiredo
e Maria da Siiva Moreira, Domingos Aives
da Silva Madureira e Deolinda Bernardes
Rodrigues, Henrique Moreira de Souza e
Marina Figueiredo de Oliveira, Helviclu Mc-
duros de Almeida e Ondina Schindeler, Da-
vid Borges e Guilhermina Duarte Fernandes,
Altemiro Crancé e Lucy de Oarv.dho, Euge-
nio Garmo Lasso e Catíana infante, Kay-
mundo Pereira Caldas Júnior e Laura de Al-
meida Rego, Joaquim dos Santos e Maria
Cândida Cossano, Augusto Mendes Teixeira
e Maria Aurora, Iiliuio Dias do Couto e
Thereza Catoira Bruno, Eugênio Bento da
Costa e Emidice Ribeiro, Joaquim Jo*é Gon-
çalves da Silva Júnior e Rosalina Rono de
Carvalho, José Luiz Borges e Faustina Bor-
ges, Alfredo Mendes e Odette Belém, Manoel
Boa Ventura Cardoso e Maria Gonçalves Pe-
reira, Armando Baptista Leite e Luciiu Var-
rechi, dr. Francisco Antônio Dias Abreu e
Maria Silva Ferreira, Américo Leite e Ca'-
men de Souza, Carlos Hue júnior e Ophilia
Perei-a de Souza, Henrique Pinto de Carva-
lho e Guilherrnina Adelia da Silva, Manoel
do Couto Trindade e Helena de Figueiredo,
A.itonio Gomes Abreu e Cândida Pereira de
Jesus, Adolpho Waddington e Catarina
Etchvarrz, Nilo de Lamare Rasteiro e Ottilii
Bandeira.

*
* *

BODAS DE PRATA
Festejaram a 22 o 25.° anniversario o seu

consórcio o sr. capitão pharmaceuíkQ do
Exercito Farias de Mendonça e sua exma.
esposa, mme. Virgínia de Mendonça.

Para festejar essa data, o distineto casal
mandou cekbrar ás 9 horas, no aitar-mór da
matriz dp Engenho Novo, uma missa em
acção de graças, e á noite, offerecerá em sua
residência, á rua Diamantina, uma recepção
intima ás pessoas de suas relações,
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ZÁzÁ (Odysséa).—V( jo signaes de uma se-
oaraçàb dolorosa. A presença de um rapaz
me procura obter attenção com frivolidades.
>jo pensamentos tristes que dominem seu
spirito. As minhas cartas aconselham cau-

tela e distração.
Dadinha.—Só terá realizado o seu de-

-cio si conseguir dominio sobre alguém que
ossue bellas intenções mas é fraco de es-

pirito.
Vejo perigo. Cuidado quando sahir a pas-

seio. Dive prevenir-se com certa amiguinha
de cabello louro.

Carmisita (Lopes).—Nada posso dizer a
consultanle. As minhas cartas estão total-
mente confusas, Falta de confiança?

Insensível (M. Dias).—Vejo que a sua
dxcessiva timidez é a causa de não ter ainda
uma amiga sincera. Pérfidos enganos tem
soffrido e soffrerá ainda si não tiver toda a
prudência. \ religião preoecupa-a em grande
dose ; lembre-se que melhores dias lhe esta-
rão reservados mesmo longe da paz sepul-
chral dé um convento.

Na mocidade devemos sempre idear. O
casamento é uma ventura quando se prevê
felicidade.

Amor-perfeitc (Judith).—Vejo bôa parte
do tempo perdido em vascillações a despeit >
de manter uma paixão secreta. Corrija as va-
riaçoes do pensamento.

Ás minhas cartas insistem em mostrar-me
a presenoa de dois jovens, porem, com ga-
lanteios inúteis. Com dlguma díscríóão terá
re i lzado em alguns dia* o seu des jo.

Lucy Ramos,—Vejo que nunca terá reali
zado o «eu grande desejo. Aconselho grande
prudência para não errar tristemente na vida.

Hermelinda. -Vejo um regular numero
de candidatos, po^em, ainda este anno não
se casará. Um moço loiro tem verdadeira
paixão por si, entretanto, levado pelo tem-
peramento obs3rva-a, cauteloso. Vejo confi-
dencias com unia pessoa que deve ser afãs-
tada com cuidado para*»vitar rusga.

Vejo pouca s mde mas longa vida.
Odeléa Costa—Vejo grande m< virnento

em sua casa. Soffrerá um pouco, porem,não
ihe fdtarão bons psnaamentos na occasiao
necessária.

Vejo saúde e dinheiro.
Nair Lima. -Vejo casamento demorado, o

actual namoro não tardará romper. Vejo a
presença de dois novos candidatos e deve
acceitar com sineeridade os carinhos do mo-
reno.

Vejo passageiras contrariedades, vejo sau-
de e poi.co dinheiro.

Ara.—Vejo que para alcançar o seu desejo
deve afastar qualquer inclinação pela pessoa
qne suppõe querel-a bem, Vejo uma longa
viagem em 1918. Vejo um pretendente far-
dado e merece attenção.

Emerenciana.—Não terá o que deseja.
Vejo assumpto amoroso e deve evitpr tantos
pensamentos variados. Cautela com a saúde.

Camelia (Fabrica). — Vae se apresentar
um bom partido para casamento. Vejo que
será melhor que o moreno que gosta presen-
temente. Vejo contrariedades passageiras.
Evite ser inconstante entre as amigas que a
cercam. Depois de casada terá fortuna e rej
lativa feticidade.

Rosa orvalhada.—Abandone o preten-
dente de agora e só assim vejo casamento.

Vejo que soffrerá um pouco, porem a sua
estrella é forte.

Acostume-se a lutar resignada porque a
sorte lhe proporcionará depois surprezas
agradáveis, até no 'pgo.

Lvgta Ramos.—Nada posso dizer neste
momento. Talvez em breve as minhas cartas
lhe sejam mais favoráveis.

Emma. (Rio Grande) — Evite ser tão in-
constante porque assim affastará enganos
desagradáveis.

Vejo um pretendente e deverá prestar-lhe
attenção, embora não seja o bom partido que
ambiciona.

A felicidade depende exclusivamente da
perfeita união de sentimentos das pessoas
que se amam. Vejo que terá vida longa e
saúde.

Dulcinéa. (Maracanã) — Vejo que a
consultante tem mais de um pretendente e
nada conseguirá do namoro actual.

Vejo ser necessário acau*elar-se de certas
amigas excessivamente invejosas.

Fuja de pensar em opulencias; vejo que
será feliz, porem, terá uma vida trabalhosa;
vejo pequena contrariedade com pessoa de
casa.

Htiduj G* N. — O seu maior desejo não
se realizará, vejo um novo pretendente louro;
o de farda difficümente poderá vencer; vejo
grandes aborrecimentos, infurtunios mesmo
que serão vencidos com prudência e resigna-
ção.

Vejo grande e fermidade.
Kalescoh. (Engenho Velho) - Os enga-

nos porque passa provem da sua inconstan-
cia. Vtjo que a consultante tem grandes am-
bicões que bastantem prejudicam a sua feli-
cidade indicada pela boa estrella que possue.

Vejo a realização de um sonho que trará
contrariedades; vejo saúde vida longa e tra-
balhosa.

Não acredite nos amores actuaes, é cedo
ainda para ter compensações.

Mariazinha (C Bomfim) — Vejo que a
consultante deve preoecupar-se mais com a
saúde neste momento.

A liberdade desejada nunca será maior
que a actual; domine os pensamentos que lhe
inspiram governo e auetoridade, pois, só as-
sim, poderá triumphar na vida com relativa
calma.

Vejo uma ausência prolongada de pessoa
amada.

Ata (S. Francisco) — O seu dia pouco
tardará.
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:. Vejo que o pretendente actual merece ca-
rinhos.

Vejo que a consultante não evita, como
deve evitar, as pendências.

Deve ser menos enganador para ser feliz.
Uma breve noticia lhe causará alguma

satisfação.
Vejo pouca saúde, porem, vida longa e

relativamente confortável.
Nyma (Paianá) — Multo lhe vale para ser

feliz a prudência com que governa os seus
actos.

Vejo um futuro bem afortunado e até o
jogo lhe proporcionará ganhos.

Vejo uma viagem em breve que muito pra-xer lhe trará.
Sorprezas agradáveis lhe estão reservadas;

vida lonea e sadia.
Vésper (Ramos) — Difficilrnente possoler nas su.is cartas.
Não terá a consultante tentado enganar-meno seu des jo?Em que anno nasceu ?

Quer saber do seu futuro ?* ' *" ~T ...... ¦¦»B-_____I^^_______I^^BMMM

Responda-nos por este questionário:
Pseudonymo 
Anno em que nasceu 
Côr de seus cabellos

» » .» olhos
Bairro em que mora
O que mais tleteja na vida 

Para uso exclusivo da Redacção:
Aísignàtura da consultante
Residência  i 

j
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Aulas especiaes de Corte eChapéos, para Senhoras. Ensi-na-se com perfeição em 3 me-zes,_só pagando a alumna os2 primeiros mezes, sendo o ter-ceiro gratuito, para a praticaAVENIDA RIO BRANCO, 108

Rhea Kylvia — Os seus dois desejo*
rão satisfeitos.

Leio, no seu destino, que o futuro lheserva grande sorpreza e grande alegria
Leio tanbem que tem soffrido muú>foi mais de uma vez enganada.
Ainda ha de ter desgostos de família.
Wanda A. — Atravessa uma quada feil7Vive dentro de uma grande iTusâo. Ma mseu futuro, vejo amargas trirtezas e desf^h,zões.
Realisará, no emtanto, o seu ardente d*sejo. 5C"

OOOG

MOPQ8 E MODAS •
Propuzetno-nos, attendendo ao pedido denossas gentis leitoras, apresentar em todosos números, variados modelos de vestidoscoadunando-os com o gosto exigente daselegantes patrícias.
Cremos haver desempenhado a contentoessa missão, pois a secção de modas destarevista, tem merecido bondoso interesse eapplausos de todas as senhoritas que se in-teressam pela moda entre nós.
Assim dentre os diversos typos que apre-sentamos não foi esquecido o traje sportivo
W o sport a diversão predilecta da nossasociedade, que se diverte ; por isso damoshoje dois modelos de costumes amazonascostumes destinctos, ultimas creações dosfigurinos europeus, e toillete indispensável atodo sport feminino.
Na Europa, principalmente na Itnlia,essatoillete está muito em moda, devido, emparte ao espirito marcial que domina a ve-lira sociedade.
Dão-lhe rigor, militar em alguns modeloscompletando esse aspecto com bonets de in-fantes.
Mas. aqui, onde essa influencia ê muitobranda, so attendendo á paixão sportiva denossas patrícias, aliás diversão das quemais presamos, o uzo de costumes amazo-nas terá acceitação, dando a levesa e graçaque entre nós sempre alcança a moda euro-peia, mais uma opportunidade para demons-trar o fino sentimento artístico das nossassenhoritas.

Esses vestidos fazem-se commumente.. deUnho, dando-se preferencia a cor ka.ki. Usa-se chapéos duros ou de palha, de Chile, mo-ueios masculinos.
O traje amazonas tem o paletot acintura-no, trazendo externamente pequenos bolsos..Requerem botinas de canos altos.

¦»/«*¦*««¦ffomeojiatbícos Videntes
^i'*8 fs Que soffrpm cíp qualquermolesta PS*a snoj^adP honp'i>p«tp'f r-

rps,dencm e profissão. Oaíxa Postal,
posta" Janeiro. Sello para a ros-
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I in cliic traje 'Io amazona

editando...
Ao espirito tino e intelligente de Ruth Leal.

O Dia é como a vida dos seres...
Nasce o tudo é'Esperança... Cresce
e a Gloria o acompanha... Surge a
Velhice e com ella as Desillusões.".
Sentença 1final : elle se definha"e
morre...

O céu se innunda de tristezas...
K depois ?.;. O in termino lençol da
noite sombria que apparece...

Clarões suavissimos de albores d'alvorada
vem pela terra germinando...Uocos de nuvens esverdeadas que synthe-
tizam flores, parece flutuar pela esteira lon-
gicua dos mares evoluinclo-se morosamente
para os céus... .

^s pórticos do Levante se escaneavam
nado escandalosamente para a Natureza quedesperta languida : é o sol que se ergue
potente desprendendo n'essa mesma Natu-reza, n'um jacto de luz, a caricia de um beijo.

Ha uni rumor de couzas mansas pelo mun-v-o em fora... Borboletas céleres, estontean-tes esvoaçando pelos vergeis ! $m plenoa3ul, azas ruflando, legiões de pássaros que^vrganteiam bailadas sonoras de alegria I

IS' a apotheose divina festejando o dia quenasce, no esplendor da sua magniíiciencia e
deslumbramento, trazendo a cada palpitaçcãode vida a irradiação sublime da esperança.

Na atmosphera toda, o ar se impregna de
um calor voraz, ardente, produzido pelo re-
tlexq cio sol, eternamente em chammas, ago-.
ra bem no am.-go do cemi-circulo celeste,
mais imponente, mais grandioso e gigantes-co na amplitude máscula da sua franca he-
gemonia !

Tarde languida e emotiva... Um murmu-
rio dolente repousa sobre as arvores... Ha
sombras multicores, esguias na tela des-
maiada cio universo !

Uma paysagem, mórbida, plangente de
saudade que evoca um passado de lamentos
e desillusõès acaricia as bordas do infinito,
envolvendo a Natureza na penumbra da so-
lidão do existir...

A terra já se vem cobrindo com a clamy-
de da tristeza—prelúdio de um desenlace
fatal ! Ah, bem o vejo! W o dia agonisante...
nessa agonia final, dolorosa soffredora !...
l^il-o que soltando o seu ultimo extertor ao

B 'df -jk^S B
I \\W'* 

"^ÍIIÍbhS fl

WjWI^^By^lB^y* ':,ijMr I '¦¦".'^mM 
^fl

H' y §"' y~'~y,:. --'É^^^^^^B

Bi ¦ i^B;'f'¦¦% 'Mw M aíBi' ¦'•••''.'-';'4H( •'¦¦ '-;:-^

Me' /iWmeÊ' . v$«a»'»-1»?ísE«&' '¦ 
'/ ¦ !í?":^HÉ; /•¦''MM

BmH BI WWWmW'' !«St:^»üâ^B

Trajo de tule ay.nl com transparente rosa, borde
e applicaçoes côr de malva, Cinturão violeta
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Co^tuiiie ta .ieur eom cinturão encoberto
peia subre-saia

longo o«iôoria errante lio ceu azul. tomba ia
desmoronado, já em rninas. bruscamente no
.Occaso—tnmnlo mysterio>o na curva do

I m qpâyâè^HSpensão. de BuralViia povoa£

a natureza mortiea... . Silencio, eminente-
mente profundo !...

* 1. » «ti* «-_- «__. *^* «_____¦__. *-L ^ Tf. __!__. *__^ •_. *n ¦ ¦* f VI X

ânivel-% em- amplas
lug-abres. está instam
cora cã o cFa3 ma _b un
V * i A ü » ._____. « k «

:r:steza cerrada, inüe-
revzs. trevas cbensas.
neameirte embaçado o
na. niCLXinie i €_.*_ ilma

ivong^simto longe, .or e:
oe luz e oiro esmaecidc? rem se avizmnanuo

a noite, muma eterna viuvez, envolta n
mais intensa melancolia e desventura...

Belmonte—Bahia.
Nancy Conceição

OOOO

Perfis de norm alistes
V

Um períil. por mais singelo que seja, d,
sempre que fazer a quem tente pintal-c.
taes as dimeuldades que se encontram par;.
de memória, descrever-se uma imagem escx -
Ihida com as cores e tons que lhe perter.-
cem. de modo que ao primeiro reiancea.
d*olhos se fique conhecendo o objecto des-
cripto.

Longe do modelo, pois, é difncil, dimei-
limo mesmo. fa.zer-se uma obra cujas linhas
^e accentuem. num todo perfeito, de modo

iS^- *"*í *%?--"^^m^^^^^^^^mW "?^__________________________^ ^jSff^#^?ffi__ff^l 
' tf'' ^W'

S^e^-t 
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Ontro bello traie de amatouscoTia

p_^
iu RWSf >Cv U ii _<___«_. .-_Oi<&iiif22£ ¦s*£ EH

Oirifficlo />©*» wl«(f(,nte Leoniztt e 11. Cnltxt
Belleza e riqueza com o meu novo 

""mã 
Ge massagens e banhos faciaes faa desaD-parecer as rogas^ mancte e s-rdss, bsços no rosio. Manicura, Pedículo, (caltista) manicurae massagens meainaies. Consaüas graus no meu consultório: ns Kna S. José. &9 V andar,



JORNAL DAS MOÇAS

a (>ue, cilas traçadas, logo se venha a per-
era harmonia do conjuneto idealisado.: por essa razão que alguns dos meus

«perfis» têm sido incompleto».
iOu bem procuro distribuir as ttintas» na

de cripção, fazendo até apparecer as cores
na£*iraes dos defeitos e das qualidades do
«modelo* escolhido, mas, francamente, re-
con eco que a minha bôa vontade, os meus
es jr-ços são nullificados bastantes vezes
pe insufficiencia do meu gênio... pin-
tural.

)uero crer, porém, que isso não será o
suficiente para me desanimar, e assim pen-saído, irei fazendo, isto é, continuando os
perfis de normallstas até elles se exgotta-
rett?, procurando todavia aperfeiçoar-me
mais na sua exposição, nem que eu tenha,
para ella ser mais perfeita,de usar da4'tinta''
da franqueza. Terei, assim, um culto sin-
cero pela Verdade...

-O perfil de hoje é o de Mlle. C. F. R.,
joven muito querida em todos os meios da
nossa bôa sociedade e no seio das suas col-
legas, em cada qual contando uma amiga.

Alegre, muito viva, sempre rindo, achan-
do -raça em tudo que lhe contam e de

<B»
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m 1'aje laillenr com c*saoo modernissimo

tudo fazendo certa philosophia, ella só com
uma cousa se preoecupa seriamente—-os es-
tudos.

Intelligente, poderia estudar menos, mas
os anceios que nutre de «não fazer feio» a
obrigam a excessivas vigilias, nas quaesapenas tem por companhia os seus queridoslivros.

Semelhante sacrifício, como é natural,
prejudica-lhe bastante a saúde, mas a. Mlle.
isso nâo importa, pois mesmo ás censuras
paternaes ella allega que estando próximoo fim de suas attribulaçôes escolares, sejam
estes últimos tempos os de penitencia pelosoutros em que pouco estudou. ..

Enlevo de seus pães, que acompanham
com justificado orgulho a luminosa traje-
ctoria feita através as carteiras escolares,
Mlle. C. I\ R. sabe corresponder de um
modo brilhante aos affectos que lhe são tri-
butados.

Meiga, bondosa, possuindo uma alma de
creança, tem sempre nos lábios, reflectida
num doce sorriso, a grandeza do seu co-
ração.

Não é um typo de belleza, mas é attra-
hente e sympathica.

Alta, magra, rosto redondo, nariz pequeno e bem feito, bocea bem conformada,
possuindo boa dentadura, orelhas pequenas,
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«íeixB-se Soax a scmbra õe nina mooestia
inexplicável, procurando nâo apparecer.. .

Sendo auxiliar ã<c ensino, anceia pela
C-herrada -do dia de poder retirar a sna carta

E* qne independente ciisso deseja ardente-
snemce a satisrazac ze nnt centro oes-eic...
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Mlle. e noiva..,.
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ÍHentiras...
Ou:r"ora. eu te mandava, diariamente,
Uma poesia cheia de mil juras

De infindo e santo amor:
E. quando a lias. meiga e sorridente,
Falavas : — Estas rimas são mais puras

Que o sideral fulgor
Di? alvoradas. . . A sinceridade
Lhes dá valor, encanto e majestade. . .
E" com os olhos azues no azul do céo immer*

[sos:
— Meu Deus! quanta verdade existe nestes

í versos
II

Fui mentiroso, cândida Senhora í. . .
Si hoje leres as pallidas poesias

Cheias de einfindo* amor.
Que. sem pensar, eu te mandava outt"ora.
Dirás, banhada em lagrimas sombrias

E cheia de rancor :
Poetas!. . . Cantam do amor a majestade,

Na &!ma occultando a negra falsidade !...
E, com os olhos azues no azai do céo immer-

[sos:Meu Deus! quanta mentira havia nestes
[verses!...

HermaN" Brunner.
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\ mulher e a guerra
jí 5
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Jovens íngle/.as com os seus píltorcxcos Irajos, Irataalliando
numa fabrica rio conservas

enro
ALEXINA E MARIO

I
Encantadoramente bella era a sympathica

Alexina; seus castanhos olhos mui*o vivos,
deixavam transparecer os puros sentimentos
de seu coração, e de seus roseos lábios ja-
mais ninguém ouvira uma única palavra
offensiva ou impura !

Mario, esbelto mancebo de cabellos pre-
tos; forte airozo e encantador, um desses
typos emfim, que prendem o mais recatado
coração de mu her, tinha a suprema ventura
de ser amado por Alexina !

Amavam-se. Era um desses amores arre-
batadores e impetuosos que só, conhecemrs
unia vez na vida, era um d'esses amores que
nào conhecem obstáculos de espécie ais uma
e que impellem a victima a affronta dos mais
eminentes perigos; era emfim, um amor puro,
ardente e sincero.

Viviam pois aquelles corações ligados pe-
Ias mesmas vontades e pelos mesmos capri-
chos!

Jamais toldara esse claro horizonte uma
pequenina sombra de tristeza, porque n'esse
arnor a sinceridade emperava e a felicidade
tecera o ninho !

De Souza Martins.
(Continua no próximo numero).

lontem e Hoje
A' José Mendes Nepomuceno.

Eu a vi passar naquella tarde de reminis-
cencias dolorosas.

E, como tivesse receio de que o meu olhar
a envergonhasse, fingi não vel-a.

Essa pobre mulher, que trazia no rosto
a expressão de uma profunda angustia, pai-
lida e esnueWiVa nassava acrora nor mim

como a sombra sinistra de uma illusão que
se extinguiu.

E eu amei-a tanto...
Inconstante como os pássaros que pullu-

Iam nos arvoredos, poisando de galho em
galho, volúvel como as borboletas que voam
ao redor das flores, jamais essa infeliz
soubeme comprehender.

À's vezes fallava-me de amor; em vão ten-
tava illudlr-me. Atravez do ^éo de sinceri-
dade que revestia as suas palavras, eu via a
ironia amarga de suas promessas.

Em seu pensamento havia um mundo de
illusões...

Sonhava !... sua alma vpaya pelo infinito
azul da fantasia.

Súbito, qual um condor, ferida traiçoeira-
mente, despertou, rolando do mundo das
illusões para o abysmo da vida. Quiz sal-
var-se... era tarde.

Pobre mulher !
Hontem, bella e opulenta, h( je, triste como

a andorinha errante.
Quando ella passa constrange-se-me o

coração... saudades, recordações, sonhos
ephemeros, tudo desperta dentro de nrm,
fazendo reviver a lembrança do passado.

Horacio Valente.

Teu livro
Ao Olegario Mariano

— o poeta magnífico.
Abri teu livro. Livro divinal
Onde o sublime verso teu fulgura,
Onde tu'alma canta com ternura,
Imitando a cigarra véspera!
Quando gorgda junto ao roseiral.
O verso meu, immenso em noite escura,
Para brilhar implora com doçura
Ao teu, cheio de luz de luz astral,
Que lhe conceda um raio coruscante,
Que lhe desfaça a nuvem tenebrosa
Para poder erguer-se triumphante.
Leio o teu livro.— Com o olhar disperso
Julgo ouvir a canção maravilhosa
Da cigarra, trinando, no teu verso.

Walkyria Fragoso Lopes.

DORA
PO' DE ARROZ ADORÁVEL!
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QLIZEHA
Nas cordas sonoras da lyra gemente
Quizera. inspirado, teu nome cantar :
Nas horas caladas da noite somente
Quizera. querida, comtigo sonhar 1

Quizera dos astros o rei ser um dia
S6 para teus lábios sem mancha esma
Quizera do prado ser flor escolhida
Só para teu coll.o mimoso enfeitar !
Bem junto a teu leito de virgem querid;
Quizera. qual fero dragão, te guardai- ,
Quizera teu anjo da guarda, teu guia
Ser. para teu somno. contente, velar !
Xão sou rei dos astros, não sonho con:
Xão tenho uma lyra nem posso cantar ;
Não sou flor do prado mas tenho comi
Uma alma sincera que te sabe amar !

r:

[gro,

lgO

Do tVioletas».

? sr. A ítiaiiib Soares Ribeiro, aoiso d stiocto leitor

¦¦¦¦¦¦¦¦

SOXUAR...
Para o meu amor

Sonhar quando se ama é sempre bello. . .
Depois de extinetas todas as illusões. des-

reitas tonas as esperanças, quem haverá
que nao sinta prazer em ouvir, embora em
sonhos, a voz meiga da pessoa amada ? '.. . .

O sonho e o resorgir das alegrias passa-«aas : e a volta d? felicidade que começou
em eud sorriso e se exting-uiu em uma la-
gríina 

"...

Quando o pnngir da primeira saudade
martynsa o nosso coração, o doce lenitivo
qse sentimos é sonhar... então a alma càeen: coce êxtase e vôa nas azas da esperança
pára um otitr; rundo I é nessas resides
da pbaniasia que ella. íonca áe áòr^e desaudades, revive por instantes, e. por ins-tastes tzmbem. revive o coração I

Alma que minlralina adora, o que seria a* -t~-^. >vr i_cO Boina o sontio t
uma noite ée trevas... uma agonia decreous eu I o..
sonho diíninne as magnas dos desespe-rançados . mensageiro de illusões para quemgeme ce sancace. elle nos inebria como umroseira i

IV H£y

£ ííuine...
LtVYI.IT A

!» ÍÍC uusJI:: t?1 le 1916.

xv C ». C '<¦- -^Hfi taxa dos sabonetes

ü*sc UH eu.í*_* >^ríí-5" re"3~e->-e=^'

Américo Caráu

Grandes salões de penteados
PARA SENHORAS

OS MAIS MODERNO? I>0 RIO

Dirigido por M.seur e p0r M.m€ Júlio
Penteados modernos com onduac*"--

121 âFCel DQr S&VIO Innlt-fiiiÃ'* rio th.1'] »"AS

para cabellos por l-5SiXH) e por *2Ü-$- J").
Grande atelier de p.su^os modernos a

preços sem competência.
ftr.4 5. JQSE 122- sobradni-Perto

*'#<i rua da Lanocti
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Lendo um postal
mW»* SlStXjXltiml

De N. P. S.

é Rin
E,

cebf1
vrae
uma
miiíi
Hvp

,'.. íUÍ demove o olhar vendo e medindo
Ó «'...ance e o sentimento destes cantos

O. Bilac.
Be!1 ;;ei que o olhar da mulher é enga-

nadn orno sei que o seu sorrir raramente
o...

o seu espirito realisasse o que con-
rias avaliado que n'aquellas pala

;ue escrevi abrieravam-se pedaços de
ima tenebrosa d'um sentimento eom-
*m algumas mulheres e queéa...•isia.

Verias qua eu quiz dar desabafo á uma
desta maguas oceultas que correm o

.cérebro do homem, e, procurando, eneon-
trei.. a Mulher.

Porem, oh ! cruel fatalidade ! não soubeste
avaliar a verdade d aquellas palavras que
tão acertadamente denominei de " Futuro
insrrato."

Sã" chimeras o que idealisas... e o espi-
rito fraco da mulher vence muitas vezes
na vida, porém, inconscientemente e sem
ter un:<a nitida comprehensão de que modo
e para que venceu.

Si não houvesse um espirito talhado paratodos os embates da vida que é o do ho-
meiTi, o que seria a mulher? Assemelhar-
se-ia a uma palmeira ufana, sem aquillo
que lhe dá graça e belleza : as verdejantes
folhas.

Ainda contestas a minha cruciante ver-
dade ?

Creio que não, porque ao contrario seria
o maior dos absurdos, e depois que con-
frontares as minhas obscuras palavrasacerca do teu futuro com a tua audaciosa
resnosta, dirás que tenho razão...

Diz Sohopenhauer : « Diga-se a verdade,
embora se commetta um escândalo**

E, eu me apegando a esta phrase comoa uma taboa de salvação, accrescento, (de-pois da leitura do teu postal) á esta curta
palestra : A Mulher tem iambem um espi-ntn de contradicção.

Agosto dG 1916
Coelho Louzada.

Ao intrépido aviador brasileiro
*LJ> síi. s j:kIíBERT.O OlIT O B ÜMOIÍT.

Santos Dumont, denodado e sobranceiro,valoroso heróe, audaz aviador,t s do espaço destemido passageiro£» cia nossa raça, a fama, o esplendor.
Sulca lio os ventos de modo assustador^
^o ce pareces divino mensageiro,AJtivo, ditoso e assás triumphador;E's gloria excelsa do nome brasileiro.
Com que perícia deslizas pelos ares«j Mio sereno atravessas a amplidão,
galgando 

arrojadamente os largos mares.
|«mpre feliz vaes a muita elevação .
M.I a Srandeasa do infinito conquistares.Merecendo assim fiel veneração.

nçhmelo—13—8
Victor Mondainií,-916.

Juía-de Póra-pjHcoín .Normal Smji.U Cru/
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A' quem se mostra fingido.

Diies que te amo. no entretanto mentes,
Não tenho amor á quem cruel me foi,
No coração o amargo fel não sentes,
E no entretanto, o coração te doe.

Chamas maldicta á quem é bom somente,
Zombas de quem te apiedando amou,
Dizes de ppdra um corarão fluente
E esquece ás dores que por ti passou!..

Zombas ainda desse amor tão puro,
Que louca fui, em dedicar-te outrora!...
Deixa que soffra o teu desdém perjuro !..

Um dia ehega que eu serei bemdicta,
E á minha norta tu virás chorando
Pedir perdão da grandioza fita> !...

Magnrlia triste.

oooo

feus Olhos
(A' alguém)

seus olhos
Seus olhos tão negros, tão beUos, tão pu-

[ros
De vivo luzir,
Estrellas incertas que as águas dormentes
Do mar vão ferir;

A. Gonçalves Dias.
Teus olhos inquietos, ligeiros, risonhos,

São dois colibris
Que adejam felizes, buscando mil sonhos,

Travessos, gentis í
Teus olhos tranquillos são lagos amenos

Que vêm reflectir
Ttralma sublime, se erguidos, serenos,

Pretendem fingir!
Teus olhos são pallidos raios de lua

Na praia brincando
São mares revoltos onde a alma fluctua,

Venturas buscando !
Teus olhos são rolas no bosque arrulhando

Garrulas, tafues...
São dois pvrilampos perdidos, vagando,

Luzentes e azues !
Teus olhos sSo ternas, mimosas estrellas

Qut vem scintillar
No âmago d'alma, quadrinhas singelas

Me vem inspirar!
Teus olhos são armas são balas terríveis

Que sabem ferir :
Dispendem mil raios--faíscas temíveis

Que vem me affligir !
Teus olhos são pedras reaes preciosas

De muito valor:— Seus nomes não cito—são menos for-
[mosas

Que uns olhos de amor!
Teus olhos são flores de orvalho repletas

Que a brisa balança...
São fontes bondosas, celestes, dilectas,

De minha esperança!

Teus olhos são claros, são meigos, sio lin.
ídogSe estão a scismar...

São negros, sublimes, queixosos© infindog
Se os meus vêm buscar !

Teus olhos são beijos do sói ainda ardentes
Nos raios finaes...

São dois inimigos no peito, inclementes,
Cravando punhaes!

Teus olhos são altas montanhas de nove
Que gelam minh'alma...

São brandos accordes d'um'barpa, de leve
Tangida comr calma!

Teus olhos são meigos queridos anjinhos
Que estão a rezar!

Teus olhos encerram : segredos, carinhos,
Que vem me encantar !
Adelia Piquetde Carvalhosa.
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*l DEBALDE
A Maria h

«Toujours huifheure demi»
«ün votre compagnon de voyage».

Porque procuras avivar Senhora,
O grande amor que no meu peito dorme !
Nao vês que a magua da saudade enorme,
Avassaloti meu coração que chora ?
Porque tentas trazer-me nova aurora,
A grande noite, tetrica e disforme,
Que opprime o peito meu ? Deixa que forme
Cinzas, sobre esta chamma abrazadora.
Não me olhes assim, deixa que eu viva,
Chorando eternamente a sombra esquiva ;Dessa illusão f ugace do passado,
Não procure brilhar na noite escura
B'esse passado morto, desventura
Do meu amor, do vosso amor fanado.

, Osdaria

ESQUECE!
vSi tu possues um coração sincero
E a intensa, chamma de um amor o aquece,Deves saber que sentimento é esse
Que em vão, no peito, exterminar eu quero.
Bem vês que esfalma, em prantos, dilacero,
Mas o amor que a alimenta não fenece !Oh ! Não me envolvas nesse olhar severo !Não me crimines por te amar ! Esquece !
Não te recordes, de que a pobre lyra
Que em minh?alma vibraste, inda deliraNuma canção de dor que me magoa !
Não te commoya mais minha desdita,
g si um dia eu.te quiz, chorosa, e afflicta,Por piedade, meu amor, perdoa !

Yáka de Almeida

«Cemitério»

A' memória inesquecível de Mel.Pereira Guimarães. *
Aqui só jaz silencio funerário,
Jazem nas tumbas pedras alvejantes.*j que tristezas ! sinto as delirantes,
yuando penetro neste atroz sacrario ! ;

•^*8*í8S88_?$j5

tu-^repouza uma donzella amante ;Aih-ja dorme ao som do campanário,
m fria louza, triste e solitário,um pobre ser, do mundo bem distante...
Triste mortalha... já diviso agora...
SfpW á *>eus, sentidamente implora...*-eiüao da magua que exhalei num ai.. .

^ejo 
meu pranto, oli I Deus angelical...

q°7 P°r sobre a pedra sepulchraluncie 
jepouza meu saudoso pae.!.„«eltord Roxo, em 4 de Abril de 1916.

Biaí Pereira Guimarães
^r^s?»—-— i,V»;^K^9B^^r ~'~ ™™*-

Declaração...
Amor—scentelha viva do Universo !
Amôr—unico bem que ha, sobre a terra »
Infinito poder que anda disperso
1} o mal e o bem conjunctamente encerra..
Amor -força que ás vezes nos desterraPara o tormento de um destino adverso ;Amor- cortina azul que se descerraPara mostrar-me o bem em que ando im

[ merso.. .
AmÔr—é a graça dos teus olhos bellos,Bj o aroma que vem dos teus cabellos,
$' toda a tua mocidade em fl.ô r

B5 por ti, que és a minha doce eleita,Minh'alma soffre alegre e satisfeita
Os mil, martyrios de que ê feito o amor !

Emílio WiRg

CARM1TA ~~~
Pedes-me versos, garrula, sorrindo,..
Melhor me fora nunca mais fazel-os;
Os meus sonhos de poeta se extinguindo
Foi*am... Restam?me apenas pesadelos,..

Quem, como tu, possue, calma, sem zelos,
Dos quinze annos em flor o brilho inímdo,
E} nos olhos, nas faces, nos cabellos
A Primavera tem, rosea, íuígindo,

Não precisa de versos ; pois, na idade,
$m que o ferrenho espinho da Saudade
Não feriu, não pungiu o coração ;

A Vida tem suavíssima Poesia :—Ha em cada sorriso melodia
D em cada gargalhada uma canção.

Rio, 12—1—916,
. j. Mendes da Rocha

VENTANIA!.,,
Ao Nunes Pereira

Ventania que vens dos horizontes.
Trazendo pelo espaço tempestades,..
Que derrubas as torres das cidades,
Que devastas as arvores dos montes !...
Oh ventania !... eu quero que tu contes,
Aos meus ouvidos cheios de saudades..,
Os rumores que vêm das lacridades,
No espumar e bramir das meigas fontes.
Que mo tragas de lá, daquellas mattas,
Em redor do meu lar ; ~ pátria querida..,Da jurity o pio, e das cascatas..,
O marulhar que eu ouvira noite e dia...
S; assim, trazes então a minha vida,
Qual raizes que arrancas, ventania !.,.

Andarahy—1915.
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Ao O. Silva. ,
Sinto o coração amargurado d® sauaa

des. Ingrato ! A.
* *

(A quem idolatro).
r1 Inda tú és a formosura
m nte, d® minha adoração
O teu olhar seduz-me
53 So sei qual a razão !...
O teu nome en idolatro
50 ainha do meu coração.

ANDUCA

Ao Dr. Virgílio Domingue».
Os homens não sabem avaliar o amor

de uma mulher. ^r

Ao inesquecível Elpidio.
O teu lindo nome está gravado no meu

coração.
MaRGAKIDINHA

*
* *

Ao Tidinko.
Amar e ser amada é o ideal sublime de

toda mulher apaixonada; em ti encontrei o
ííieu ideal

Hylda Thompson P. Leite
«* *

A' Marietta Máximo Barbosa.
Og olhos teus, sao dois astros fulguran-

tes, a cujos reverbéros, minh'alma se in-
flamma apaixonadamente, com aquelte
mesmo ardor, oom aquella mesma abnega-
ção, com que se desintegram da vida, as
poéticas phalenas, cuja infelecidade fai-as
Yulutear em derredor da chamma ignea e
crepitantej á qual, exterminada se en-

Augusto Fernandes de Mattos
*

Hontem que a duvida me atormentava
Ti via triste e appreJaansiva» hoje que pos-
suo provas do teu afíect© sinto-me alegre
e feliz.

* *
lua di M

Se a distancia nos separa, a amiiade nos
une pelo coração.

Izabkl Nery
* *

A Senhorita Leonor Mattos.
L indo thesouro de pérolasE thérea fonte d'um extasiante odor;
O subfcH aroma que trôscalla ás rosas,
N o teu hálito emana uni doce amor;
O s teus lábios roseos» e, qual fina tela
R «tratam ás rosas, a sua eor tão bella.

hvu Sá, ,,

A quem me comprehende.
O que o meu coração soffre
Jamais o tempo consome
Porque d'elle eu fiz um cofre
Para guardar o teu nome.

A bocca que tanto disse
Palavras doc©s de amor,
Na derradeira meiguice
Só fez um rictus de dôr.

A.
*

* *

Mulata

A' quem está longe...
A esperança i o pharol que guia os nos-

sos corações, sem sua luz, elles naufraga*
riam no mar da descrença.

Renato O. P.
* +

A' Margarida.
Querer separar dois corações quô ae

amam. E' tentar operação difícil e quasi
sempre fatal.

J©Âo Reis

A' meu pai.
Destelhando attenciosamente « livro do

passado, encontro em cada pagina tantis
vezes percorrida, uma dolorosissima re*
mineBcencia tua !

Alfredo Goulart Alves
0

Supplíca l...
Sem teu amor... é— me a vida sem ale-

grias; um lyrio pendendo seu calix ridente
e alabastrino á aridez do crepusculo...

Sem teu amor... como jubilarei de feli
cidade, se elle nasce da Dor... da mesma
dor que me illumina á alegria ? !...

Não L.^sera a recompensa unisona d'«sst8
amor...

Amemos !... é nossa sina !..,.
Amemos !... consagremo-nos á lei o«

humanidade...
Natr

j\ xi • • •

Be amar fosse loucura... © mundo ssria
um manicômio, reinando com raxão» so-
mente os innoeentes anjinhos. Bina

*

Amor !..•¦. fonte de illusSes !.. • c
de lagrimas !... ceu de anceios !.. *

Se alguém, no mundo ao sentir-te^ mm-
bidamente for feliz, deve se julgar mm
simo... pois, envolto no burei semi-negr
de dores, no penumbro do so™er;-,1g|[)0
mostras em lettraspailidas, o pollyssiua
rústico :

«Ingratidão !»

I
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A'alguém. #>
Lagrimas I Fallaste em lagrimas...
A's vezes é tão bom chorar.... quando o

espirito se povoa de esperanças fagueiras
e que vimos uma nuvem negra arredar
«stas esperanças, é tão bom chorar!...
tudo é mais leve, tudo se minora, um fra-
gjj conforto parece que se insinua em nos-
sa« magoas e nos dá alento e coragem
para soffrer !

Jovelina
« *

A' M. Guimarães.
Ainda mesmo depois de sepultado, se em

visita fores á meu leito eterno esqueci-
menuo; de uma voz abafada e cheia de sau-

le, ouvirá»: Amo-te ainda !
F.

* *
*

A' quem me comprehender.
O viver é o descanço para quem tanto

0 viver é o tormento dè quem ama.
Prisco Salgado

Para o joven A. L. L.
Estrellas que brilham tão intensas no

azul do firmámento, lua que com o seu
lindo clarão illumina a terra, flores que
lançais de vezes delicadas pétalas o mais
suave aroma; Parai ! Que nada sois com-
parada ao brilho d'este amor ! ! !

Vera de Oliveira
*

Ao meu noivo (Nênê G.)
Asütirn como o Anjo da Guarda, guarda

os anjinhos que vSo para o céo, assim tu
guardas o meu coração iivrando-o de en»
eontrar algum malvado que queira marty-
dsal-o 11!,..

Auruom Venrac
* *Ma praia

A quem idolatro
# Quantas vezes, n-uma profunda melanco-

lia, dirijo-me a praia para distrahir-nie, ali-
viando assim, as dores que me dilaceram o
peito, tão joven, porém, repleto de illu-
rôes* Olhando para abobada celeste, divizo
o sol cheio de esplendor, dourando, com
seus formosos raios, as águas do velho
oeeano.

Na fina areia, imiumeras creanças diver-
tiam-se a construírem castello», moços e
moças em amorosos idylios, passeiam pelalonga praia; e eu longe de ti, mergulhado
n'um labyrintho atroz, olho para a immen-
sidade, emquanto dos meus olhos, fio a fio,
vão rolando lagrimas saudosas.

Nelson L. »e Souza
*

A' alguém
Morte ! Tudo é silencio !
A lua lentamente invade o azul d© firma-

^ento repleto de estrellas...
_ Tudo dorme. Nesta hora ouço somente o
pulsar do meu coração a penso em ti...

A brisa abre as suas azas perfumadas
por entre as planícies sem fim; e eu triste
com os olhos fitos no firmámento, choro
pensando em ti e na tua ingratidão...

Ah ! como foi tão tão curto o tempo queme fizestes gozar felicidade e esperança!...
Desejo partir, não para procurar te es*

quecer e sim para longe em algum retiro
rogar a Deus que me dê coragem e con-
forto...

Só na solidão e nas lagrimas encontrarei
allivio para o meu soffrer...

Jamais te esquecerei !
*

* *

JOVE
Para meu amor.

Tudo que falo, sorrindo,
Tudo que eu digo, cantando.
São magoas que vão fugindo
Do meu coração em bando.
Se eu não falasse, não risse,
Se eu não não cantasse uma vez;
Se eu não dissesse o que disse,
Ah ! pobre de mim... talvez !
Que só no pranto, afogasse,
As maguas que vão fugindo...
Ah ! de mim... se eu não contasse
Se não te falasse rindo.

Custodio Carvalho
*

A boa Lili Nery de Carvalho.
Todas as minhas amiguinhas amam; eu

porem Lili, confesso-te nunca soube o que
é o amor, conheço somente o amor paterno
e julgo-me inteiramente feiix.

Nunca encontrei uma pessoa que sou-
besse comprehender os segredos do meu
silencioso coração, e permitta que jamais o
encontre, pois sei que muitas vezes por
mais feliz1 que seja o amor sempre traz
eomsigo longos dias de martyrio*

Belltnha Nery
*

Ao cravo branco.
Amar-te, é pedir-te aquillo que me de

encanto á própria existência: — o amor !
Uma vida sem amor é um jardim sem flo~
res; ali há a natureza, mas faltam a Essen-
cia e a Côr.

A. B.
*

A querida amiga Joaquina Meirelles.
Se os homens amassem sinceramente o

mundo seria um paraiso.
Leonidia Nery de Carvalho

Ao Floriano F,
Amar sem ser amada é trazer a vida

cheia de martyrios.
.Li. \*j .

*
* *

A' gentil A» Nery de Carvalho.
Os teus òlhinhos axues,
A tua boeea mimosa.
Cada vez mais me sseduz,
Oh ! Arlette tio formosa.

L. N-KJtT
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A* senhorita Izabei de Carvalho.
A felicidade para ser completa é mister

que haja o amor.
Ls Nery

A' Mlle, B. u.
Ob teus olhos slo duas estrellas s.eintil-

lantes que me guiam na longa e penosa
estrada da existência.

Azuip
*

A' bondosa amiguinha Mercedes.
À verdadeira amizade é um affecto puro

que só nasce nos corações sinceros.
Agenora

A' Gentil Balbina Paredes.
Sempre meiga e carinhosa és o enlevo

da tua sincera amiguinha.
Agenora

*
A' minha amiguinha Xsaltina Pinheiro,
Encontrei em ti uma dedicada e sincera

amiguinha, para consolo dos meus atrozes
Bofínmentos.

Es a esperança o balsamo que a Nature-
xa nos deu, para com elie suf focar mos m
dores apaixonadas dos nossos corações,

Loa rL,
* *

Ao joven Luiz L, Leal
Fui numa bella tarde de verão, que sen»

..dos sobre a areia da praia ouvi' attenta
as revelações queixosas" da tua alma sof-
fredora.

Hoje? o meu soffrimento assemelha-se ao
teu, pois mortas as mmhas esperanças, ae
nossas almas se associam pela communhão
d© idéas* e, indifferentes ao mundo nos en-tragaremos somente ao doce conforto deconfidencias mutuas.

Helena Marcondes
*

*

àJ Antonietta,
Se os olhos fecho adormeço
Nem assim mesmo queridaFor um momento i& esqueço
Feliz, alegre, e risonho
Vejo que passas guaridaDo sonüo de minha vida
Para vida de meu sonho.

*
* *

VlOri

A duvida é o maior tormento para umeoraçao que ama sinceramente. *
i M. Monteiro

A* gentil America Leal.
(Resposta á sua defesa sobre o sexo bello)Quando sou por um motivo destes, obri-gado a lançar mão da penna para fatiar doamor ou de suas conseqüências, o pulso
tem-n o. E que ao escrever sobre o amorou sobra a multam sempre tenho que dizer

*iKo contm « nobreza dos maus sentimen-
tos, (1) e como não queira, decididamente
Eenl-a cora estocadas que podariam ser fa-
taes aos laços tradicionaes que nos unem
limito-me tão somente em responder-lhe

sa a^ juma, senão por interesse próprio @
que )s homens quer como amantes quercomo esposos, a sua dedicação e o seu es-
forço são sempre assíduos e sinceros, euja
recompensa 6 quasi sempra—a ingratidão !Silva Castro

(1) Que im modéstia !

a elle
A* memória do joven Miguelito-

Partiste eternamente. Desfeito em frag-
[tnenfcos?

Deixaste um coração que só por ti pulsou
Jamais te oividará um &ò momento
Esta que com fervor te admirou»
Oh? morte trahidora!... Oh destino im-

fplacavel!
Só tu em breve destruiste um coração,
Boub&ndo me ao convívio tão amayei
O mancebo que conservo em adoração.
Bem juntinho a mim fulgurará eternamente
Qual estrella que ao viajor serve de guiaA imagem d'eüe sempre joven, e sorridente
E hoje meti Deus!!! como prova do pas

[sadoEnvio ao vulto eternamente inanimado
Meu coração pelo amor dilacerado.

PíjKWKOt
* *

Quando, na solidão da noite, minh'aimi
de saudades chora e o meu coraçáo soluça,
ferido pela tua ingratidão... o meu olhar
constrangido volve-se para o céu e procuraa tua imagem eomo refrigerio do mew sof
frimento.

Horagio Valente
* *

O PASTOR
Ao mestre da língua vernácula, Dr*

Jüsiuno Maciel.
Pela encosta da serra anda um pastorGuardando ovelhas, na manha nevada»
W pobre, como Job e causa horror,
A sua veste leve e esburacada.
¦árrimado ao bordão, como mendigo,
Tem no rosto, entretanto, um ar jocundoAlegre o olhar, lembrando um fauno

[antigoCanta e sorri, sem mais pensar no mundo
Tu que andas entre a neve quasi nu,
Cantas e ris e achas a vida cai ma
Quem me dera ser pobre, como tu,
Tendo a riqueza que tu guardas na alui*

Uctavio Flavio

Para Amélia S. e Silva,
O amor, esse afíecío sublime que $*

suf foca a alma faz constantemente refleotil

\ I
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vm meu« ft!fc°s a liis doa teus, e é essa |u?;
fremrtita dos teus olhos n «serros © eneanta-
jtvrea que roe anima e conforta, dando-me
esperança a realisação do meu mais alma-
fado sonho.

Lyhio
*

Aiguem.
Quando «e «ma verdadeiramente a «1-

gnem e n$o se feni a absoluta nert.eza de
g<»f pnf esse al^uern fani-h.«ni amado, sen-
te»sa quanto mais nosso &mor cresce, mais
|nti»Ti<8ít penetrar em nosso coração a agu-
4a «Setta da Incerteza*.

Rosée tfOR
*

A* gentil Santinha.
O amor e um pequeno batei nua navega

tio onenuo da vMn, a procura d'um porto
de saWn^o. K sahe a senhorita qual é esse
porto? E* o coração de quem se ama.!

A svmpatbi» e ò orvalho que banha as
fioreq rfo coração fazendo brotar enfre va-
rfa^or, fru^t^s o amor. en^quant^ banhados
pe11?» sywria^h''! v'venl aleerre e felizes.

Mas foHq^as ! Quando o cíum« antepõe-
se r\ orvalh^ seeea e o amor succutnbe nos*
braços da «Ingratidão».

Jacintho Prànceschino
* *

Quando no saneio da noite, ouço o ru-
í*»or da ventania nos ramos das arvores,
uma tristeza me avassalla o peito!... E'
que essa é a hora em que o nosso p<m«a-
mento se pr^oe^una de tristes recordações
de tempos felizes que passamos em nossa
existência S...

Alzira Leal
19
CD

À* quem me entende.
Ornado neto amor por mim bem dito,
ITnHo sfmnre ao sonho meu doi^adò,
Tnda que seia o teu ideal nm mvtho,
Ousado penso em vel-o rea^sad^:
Mudo e tr?ste contemplo o infinito.. .
Ardendo de impaciência acrís^lado,'"«tenho 

o coração no que medito..,
OSÁLMAS

Ao Hverino M. M.
A verdadeira amigaria é aquella

coração nas<»e sern interessei é f
somente de um sentimen+o nob^<a.

Ailez Saldanha.

que no
a tão

*
* *A' quem me entender.

A morte, é o único deseduco que se en-
contra para servir de allivio a um cora-
çao que soffre as nore^, e lagrimas pun-
lentes de uma ingratidão.

Alberto de Pinho
#a quem eu amo.

Mais suave que o
moniost voz. 8

me da violeta, ê
mais brilhantes

que duas estrellas sgo teus lindos olhos,
que me deslumbram.

Stella Gàsling
* *A* M. Guimarães,

Eu te amo muifn; mai^r porém ê o meu
ftoffHm*m*o quando nie lembro qn? o nog*
so amor g por alguém contrariado! Mas o
amor quando sincero, verdadeiro, nWo »m*
eontra o mmior impedimento na realização
de seu» desejos. Nao é ?

P.
*

A. V. R.
Quando junto de ti spre^.io o teu nerfil.

os t*ua dentinhofí r?e marfim. Tão bella!
E's a esperança dos meus sonho*. Quan-

do estaes eom as tuas lindas trancas en-
volta«i «'-bre a cabeça pequenina, és o anjo
de minValtná.

Não sabe?? como te adoro ao v@r-t«
assim.

0. B. da Cunha

A? boa amiguinha Yotenda L,
N^* a^omatteo eravo v^j^i o t^u retrato e

nas folhinhas delicadas vejo o symbolo do
teu amor,

Ailez Saldanha

A? amierninha Noemia Guimarães Silva-
Separação ! palavra que düa^^^a a ^ma

è compunge um coração amarefurado, pela
triste sorte de duas amisras sinceras.

Maria da Gloria

A.y minha virtuosa e boa mãe.
O amor de mãe é o bal^amo celeste que

aromatisa a vida de seus fnbos,
Stella Gasling-

ÜNS OLHOS

Esse?? teu^ olhos meiioros. eomplascentes,
de uma tristeza in finda e seduetora,
fazem ?embrar as asruas transparentes
de um lago em calma aos raios d5nma

Pdlam-me tanto e^ses teus olhos, tanto,
ecordam n'alma tantas harmonias,
que a gfente ao vel-as lulíça ouvir uín canto,

um mar de melodias,.. ,
'Nem 

posso acreditar que haja no mundo
expressão mais *ie! do olhar divino.
luz tão suave ou la<?o mais profundo,
qu@ o teu olhar, mais vago que o destino,

Álvaro O. Cassich

«jftadel
alames, presuntos, carnes salgadas mm*

[ps e toda a esqecSe de frios que con$~
tituem as delicias de uma boa meza, podem
ser encontrados, sempre a preços modicoa,
na Casa ffl©íin9 i Rita di. Assembléa, H9,

'¦*
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^o desamparo
--,.,¦¦,¦ —| i. II . ..li—LM—¦ ¦»

Ao abandono, pelas ruas, expostos as in-
tenperies da naturez*, pobres famintos, des-
protegidos desapiedadamente da commisera*
çâo da humanidade e da clemência de Deus,
soltam os míseros suspiros ímmensuraveis
que vão echoar ao longe, nos grandes, in-
sondaveis e tetricos abysmos, onde reside á
fétida e hirsuta miséria que os maltrata.

Vestes feitas de farrapos muito sujos, cam-
baleando aqui e acolá, devido a fome insana
que traz ccmb?lido o organismo, os detgra-
çados vão, de porta em porta, procurando
um coração onde habite a generosidade, afim
de attender as sua? supplicas inexhauriveis,
as suas phrases emocionantes, dando-lhes
uma misera codéa de pão, alguns mesqui-
nhoi çrãos de feijão ou algumas exíguas
gottas de água fresca para lhes humedecer
a língua em brasa, pela falta de alimento.

Expõem-se os pobres desprezados pela
commiseração humana, as chuvas imperti-
nentes, ao ribombar do trovão, ao orvalho
gélido, aos ventos frios das madrugadas de
inverno, sem um panno velho que os possa
resguardar das intenperies do tempo inipla-

cavei, emfim. a tudo que pertencer ao infôr-
tunio, inherente a desgraça impiedosa que
os queira p.ocurar, quando deitados, ao re-
lento, nas calçadas toscas que os maltratam.
E no emtanto, os opulentos passam e repas-
sam, olham inexoravelmente para os rniseros,
e, hyperbolicamentc criticam a mão hirsuta
e magra que lhes implora commiseração, que
supplíca pão para mitigar a fome que lhes
depaupera o corpo macilento.

E' triste! immensamente triste ! 1
Alfredo Goulart Alves

ír^na^w&r.-wwrrBCí

Hygiene da pelle do rosh
Tratamento das Espinha*, Empigens g

Verrugas. Destruição dos
signae* e pellos do rosto. Hygiene dos

Cabellos

Dr. Vieira Filho
Rua da Alfândega, 95— r andar
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Para transpor diíficuldades, ganhar muito dinheiro, ser
amado, gosar saúde e bem estar, e vencer vossos inimigos,
adquira um CASAL
das poderosas

PEDRAS DE CEVAR
As legitimas e verdadeiras são recebidas da Índia, pelo

professor
Aristóteles Itália

Rua Senhor dos Passes, i8,ssbrado-Gaixi P8SUIJM4
RIO DE DANEIRO

Envie $301) em sellos novos -do Correio, para receber
curioses e interessantes informações detalhadas, GRÁTIS,
em carta fechada. Envia-se para todos e para toda a parte.

* f*5"*»*É^:^'^^. 3/ ¦3t^-"!S55-í£' .^^-T^*v«v^>«tei^l&\.j&»ti3^ '
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A1 Magdalena
Oh ! Quando me lembro da» poucas horas

em que bebi Naquelle olhar o verdadeiro
balsamo Divino, que ultrapassou o meu pro-
prio ser, deixando-me completamente envol-
vido para sempre na imagem ssductora e
poderosa do teu olhar armsías-te-me ro ul-
tírno degrau da minha existência em busca
do amor que me negaste...

Oh! Vem me despertar desta letargia em
que me prosíraste, esquecendo-me completa-
mente.

Só o teu olhar seria a verdadeira bussula
para me salvar das ondas denegridas pela
tuxencia dc um amor que revive immortalf-
mão em meu coração, que ancioso procura
na escuridão o silencio da morte.

EJs a estrella que me í?uia, és a Ror em
que se assenta a minha existência.

Â tua imagem ficou sempre me domi<
nando...

Oh ! Vem querida dos meus sonhos !...
Conde

Agosto, 916,

«Atracava

I mim. memória (c Foclirli Miiries
RIO BONITO

Morreste na quadra florida da vida !
Bem cedo abandonas-te as misérias huma-

nas deste mundo: Renegaste teus amigos.
tuas alegrias e tua mocidade 1 No mundo,
meu inolvidavel amíguínho, tudo é passarei-
ro, tudo o que julgamos eterno acaba e as-
sim ?iol-o tem demostrado a historia.

O tempo tudo destroe, tudo devasta.
O destino é inexorável, nasce com a pes-

soa e corn ella caminha até o sepulchro. A
morte, como disse Claud Bernard. Sim !

À morte é apenas a transformista do cor-
po, e a precursora de uma vida feliz, porque
o viver transitório deste mundo, não é viver
é soffrer. Viver para morrer í

E morre-se sem ter vivido !
Morreste levando corntigo nm pedaço da

minh?alma!
Se lá nessa regiSo desconhecida onde te

achas, são conhecidas as dores que se arras-
tam por esta terra de soffrimentos e angus-

tias; se íá nessas regiões ignoradas em qut
talvez-no seio de algum mundo mais períeí
to, tens o-presentitneiito da saudade que me
punge verás que quem esboça mal e inhabil-
mente a tua entidade sente também desusa-
rem-se p«las suas faces lagrimas, muitas la-
grimas, svmbolos de dor, única que enalte-
cem as almas sensíveis.

Descanças pois, pobre amiguínho, entre o*
bons, caridosos e justo*.

A ida Pereira Mesquita
NSctheroy.

" * ¦» __ * "n*
««¦««rs»

Eti t*e&n e't»oImeuI

A.? Lilia Coral

Na solidão forçada da minha existência,
povoada embora de muitos sonhos de rtttilas
pliautasias, vive a minha alma a vida. de um
eterno naufrago na esperança constante de
um salvamento imprevisto.

Passam os soes, passam as estrellas e o
naufrago nao vê surgir um batei salvador,
ou a luz guiadora de um pharôl,..

E}' que os seus olhos de idealista obstina-
do, não querem ver senão o que tiver o re-
vestimento brilhante da phantasia...

A um batei cujos remos fossem movidos
pelos braços esculpturaes de uma Deusa ou
a um pharol que estendesse pela superfície
das águas um caminho de luz rozea, com
certeza o naufrago chimerico se arrastaria
nas ancias de um salvamento.

$ lendo «DivagaçÕes», com o espirito vol-
teando pela phantasia, eu vejo pelas águas
prateadas da noite uns indícios de roseo
pharol, e, longe, muito longe, na linha do
horizonte, um batei que se baloiça sob uai
semícirculo tenuamente luminoso tal o halo
das Deusas ou das Santas.

Mas... obrigado, Ivilia gentil, pelas vossas
palavras, que pude lêr, por feliz coinciden-
cia no isolamento de um dia de chuva. Sen-
tia. ao ler "Divagações" que duas almas de
sentimentos eguaes. capazes de se compre-
henderem, conversavam.

Não procureis, entretanto, fazer adivinha-
ções... porque a decepção do engano poderia
vos fazer soffrer.

Cláudio

jA 
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ISoííiicaeões, 

bronchite asthmatica, chiado rto peito, paípítações, cansaço, pés In« \
chados, hydropsias, falta de ar, vertigens, batimento exagerado das veias e artérias, 1
arterio-sclerose, aiieurhisinas, dores e agulhadas do lado esquerdo, düatação da aorta, 9
nevrak<ias cardíacas, syphilis e rheumatismo no coração, curam-se com a receita do sa« |
bio americano dr. King's Palmer, ou o Cardiogenol. Milhares de curas no brasil. De« I
positarios: Drogaria Granado & Filhos, rua da Uruguayana n. 91.—Drogaria Silva Oo- *
mes, rua de S. Pedro, 40 e 42—Drogaria Berrini, rua do Hospício, 18—Drogaria Casa |
Huber, rua 7 de ¦Setembro, 61, Rio de íaneíro. -Vidro íjSOOO. Pelo Correio 8§5O0. j
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A's senhoras Professoras
Pedimos aconselhar aos seus

discípulos o uso do

-'*.'."
\
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a £7o uuviaor

eo Indigena Perfuma
Récommendado como preventivo, e acon-

selhado com resultados positivos para ex-
tiucção da. caspa e de todos os parasitas do

ro cabelludo, tão freqüentes na infância..
rfume agradável, e preço baratissimo.D

Vidro 2SQD0 — Polo Correio 3$200
Deposito Geral :

DROGAR TA LAMAIGNE'RK
Rua da Assembléa, 34

5.

As casas que mais vantagens
offerecém aos seus ínsguezes

Pagamentos immediatos
Estas casas não tem filiaes

Í2333£_S_?3^^
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.^^^^^^ O melhor
creme pa-
r a a f o r
in o sear a
eu tis. Faz
ies ap p a" e (j e r as

\\ s a r a a >,
JjÉf// pannos, ru

II gas, cravos
o todas as

llr fj ima nc h as
d a p ei le.
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A VENDA EM TODAS AS PERFUMARIAS
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PRAÇA 11 DE JUNHO
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Antes cmmM Dois mezes Três mezes Cinco mezes depois,..I|

13_5 ...ie usar o VIDALON 1

115/ os vossos filhos carecem de um revigorador para I

Ifèj orgawsmo 

depauperado e anêmico, deveis dàr-lhcM
' 1/1 H A i AH! 1

W.T0NIC0 FORTIFICANTE E ESTOMACAL PÔR U

EXCELLENCIA PARA TODAS AS IDADEÜ

FORÇA E VIGOR

SAÚDE E BELLEZA

MOCIDADE ETERNA
Usal-o diariamente, mesmo sem receita, é conservar a saúde e prolongar a vida.

. Encontra-se em todas as boas Pharmacias e Drogarias do Brazil e nos depositários
geraes no Rio:

mL H s k OM .--Rua 7 de Setembro 61 J V

E. LEGEY tf C.-Rua General Câmara, 117
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