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vautagona em eompr
tias du prédios, terrenos, fucendns,
priedades, apólices, acqôos, pai
ile invenção, ou qualquer negoei»».

Carreiras Frofissionaes
Médico-P^ychista, Médico- Eluel ri-

eis La-, Medico Massa^i-w-ta , Cirurgião-
Deu! islã. Rugenheiro- Klect riei.sfa, Knge -
nheirn-Civ.il, Engenheiro-Mecânico, Hn-
genheiro de Mirins, Kngenheiro-Geó-
grafo, Fmgen lieiro- A re h kecio, Mach mis-
ta, f.onduetor de Automóveis, Piloto,
Advogado. Solieitadur, Farmacêutico.
Veterinário, Guarda-Livi»o%, Taehigra-
fo. Fotógrafo, Comurüctor de Caza* ou
Faltadas, Fabricante de Tecidos , Fa-
bricanto de Vidros. Fabricante de Sa-
bonetes e Perfumaria:?, 'Fa-
b ri cante de r*uuçn.H. Mestre-
Fu rrei ro. M estrp.- A1 fa i a te,
Serralhtíirt;, Marceneiro. Lító«
grafo. Oravudor, etc. O* li-
vrus sào em portuguez. Reme-
te-se-os peí*» correio para
qualquer parte, sem necessi-
dade de preparatórios nem do
exames, e juntairiente oom ü
respectivo diploma de Insti
tuto Norte ou SuJ Araericac -
com a firma do Di-
rector legalizaé»;'
Qualquer pessoa pu-
aendo portanto as-
sim furmar-SQ, pois
basta-lho para isto
enviar Sessenta mü
réis (mio ha futuras
despezas) em vale
postal Ou ca!.vt/i elo
valer registrado a
LAWRENCE & i
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Extracto de rim artigo publicado
no jornal «A Noticia» cio Rio de
Janeiro, -pelo conceituado clinico
Dr. J. de Freitas.

Não é preciso se ter urna grande
pratica da clinica, para que se pos-
sa fazer o diagnostico das anemias.
Entretanto, o tratamento de tal
doença reveste-se de difficuldades
decorrentes de intervenções intem-
pestivas causadas por um conheci-
monto insuffioiente da composição
do sangue.

E' preciso que se saiba quaes sao
as suas partes\ constituintes, assim
como as modificações que ellas sof-
frem nas anemias, para que se pos-
Ba bem escolher os medicamentos
de que sentem de linear mão.

O sangue é constituído pelo pias-
ma, que se representa sob a forma
de um liquido citrino, e no qual se
encontram dissolvidos os saes; e
pelos glóbulos, vermelhos e bran-
cos, aue nelle ficam em suspensão.
Os glóbulos vermelhos, ao exame
microscópico, se apresentam sob a
forma de discos lenticularés e de-
sempenham a funeção de vehicular
o oxigênio do ar até a intimidade
dos tecidos que formam os órgãos,
e onde elle é utilisodo.

Esse transporte cie oxigeneo só
c_a ria ¦m.rw^ri >i ty, Iodo rvl/^TMiT /-\a rto a ncw*ov uui \JKsL vj U.v> ijuCD p,iv'S/UIUO o«.U KjCIX"

regados de uma substancia, a he-
moglòbina, que tem. a propriedade
de com elle. se combinar de um mo-
do instável na superfície dos pul-
rciões, e leval-o depois, quando ar-
rastada com o glóbulo pela torrente
circulatória, até os elementos cellu-
lares, Ahi a combinação se desfaz,
o oxigênio é utilisado pelas cellulas,
combinándo-se então a hemoglobi-
na dos glóbulos com o produeto de
clesassimilação dessas mesmas cel-
lidas, representado pelo gaz carbo-
nico, produeto que ella novamente
transporta até a superfície puimo-nar. onde o liberta, e novamente se
carrega de oxigênio para continuar
o desempenho de suas funcções.

Essa importante propriedade da
hemoglobina provém da presençasm sua composição, de determina-
«os saes de ferro, o que é precisoncar accentuado .parft que se possa-bam orientar o tratamento das ane-
mias.

Estas podem-.' apparecer. pela dr
toinuição da -.quantidade de hemo:
fflobina existente em cada glóbulo,

como acontece em casos de alimen"
tação defeituosa; ou peía diminui-
ção do numero total de glóbulos do
organismo, como oceorre após as
doenças infecciosas, nas crianças
em via de crescimento,'ou nas mo-
ças chloroticas. O resultado é queos diversos órgãos do corpo, não
recebendo mais a quantidade de
oxigeno de que necessitam, por não
haver hemoglobina sufficiente para
o transportar, nem podendo pelamesma razão desembaraçar-se do
gaz carbônica que lhe é nocivo, de-
sempenham mal as suas funcçoesv
provocando as graves e conhecidas
conseqüências das anemias.

Ora, ê evidente que para se re-
mediar taes estados mórbidos, tor-
na-se necessário augmentar o nu-
mero d^ glóbulos do organismo
quando delles houver diminuição,
ou facilitar a sobrecarga de hemo-
globhia nos glóbulos, quando a sua
cifra normal estiver abaixada. Em
qualquer hypotese porém, é preciso
fornecer ao corpo as substancias
necessárias â formação dos glohu-
los ou da hemoglobina, e essas subs-
tancias, já acima dissemos, são re-
presentadas sua maior parte pelos
saes ferricos.

A grande difficuldade. é que a
maior parte dos anêmicos não sup-
porta bem os compostos marciaes,
con vindo por isso recorrer a uma
formula que permitia o uso de tal
medicamento sem os incommodos
gastro-intestinaes que sempre se
observam.

Felizmente esta formula jã hoje
é conhecida, encontrando-se no mer-,
cado sob a denominação de Isis-
Vitalin, preparado este, que pelo
gosto agradável assim como pela
sua incontestável efficacia no tra-
tamento das anemias, adquiriu ra-
pidamente uma reputação que hoje
ninguém mais contesta. E sobretu-
do entre as crianças e senhoras, que
mais brilhantes tem sido os seus
resultados, pela facilidade eom que
pode ser administrado devido ao
seu gosto muito agradável, e pela
ausência absoluta de acção nociva
sobre o tubo gastro intestinal. ¦

Recornmendal-o portanto, é um
dever de todo o medico conscien-
cioso.

Rio dc Janeiro, Agosto de 1916.
Ássignadó,

De. F. de Freitas
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Carta abeHa a Margarida,
uma das flores mais mimosas
do jardim do " Jornal das
Moça?. "

Senhora minha :
Perdoae-me a ousadia ; este meu gesto

de* exhibição outra cousa não revela
senão uma profunda admiração pelos
vossos dotes intellectuaes e de coração,
sobejamente patenteados nos diversos tra-
balhos por vós aqui publicados, e que

em demonstram. n'um elevado grau, a
ossa cultura e a grandeza de sentimentos

de que sois possuidora.
Acompanhando com interesse e prazer

todos os vossos escriptos, tenho noíado,
com bastante satisfação, que elles fogem
ao commum dos originaes dos nossos
*diletantíi» da litteratura, que se sacrificam
quasi sempre h uma mesma lengadenga
onde o seníimentaiismo piegas corre pa-
relhas com a falia de structura, conver-
tendo as inspirações, algumas vezes fe~
lizes, mas sempre rebuscadas em assum-
ptos banaes e já repisados, n'um triste e
desolador quadro de horrores, com os
fantasmas tétricos das Desillusões a dan-
car em macabra.rneníe á volta do seu
Àrnôr 1

Admiro-vos e vos quero bem. Não vos
conheço, é verdade, — e bem lamento se~
melhante cousa, — mas is50 não impede a
manifestação da minha admiração e es-
fima.

O que vale é a sympathia... e desde que
me tenho deliciado com o sabor agradável
da vossa prosa escripía, encerrando sem-
pre belüssimos ensinamentos e demons-
frando qualidades que só uma alma bem
formada pode guardar, ella — essa sym-
pathia — nasceu em meu ser como uma
homenagem prestada a quem nos tenha
feito algum bem . ..

Sou um velho ; na existência não ali-
mento mais as illusões que aíapefam o
caminho dos jovens sonhadores, faciüfan-
do-lhes a conquista das chimeras. Nâo
sou, porém, um descrente desta cousa a
que chamamos vida e que tão maltratada
é pelos que n'ella encontram somente
motivos de revolta porque não são fe-
lizes... com os seus amores. E' que todos
têm o seu tempo e eu já tive o meu, bem
venturoso» aliás.

Hoje, no inverno da edade, coração
fechado ás esperanças, que só sorriem aos
que gozam a primavera da existência,
vivo apenas do tênue calor que me traz a
lembrança desses dias felizes já franscor-
ridos e nas dobras do manto cia Saudade
vou deixando encerrado ® meu passado,
Ah! não fosse eu' um pobre e inútil
velho ! . ..

Veníuroso, senhora minha, será o ho-
mem que vos tomar por esposa, — caso já
não o sejes,..—pois as vossas qualidades
de mulher exfremosa e capaz de todos os
sacrifícios externam-se a cada pa^so, atra-
vés dos bellos escriptos com que honraes
esta revista e ao mesmo tempo o vosso
sexo; tudo em vós é grande, desde os
sentimentos aos exemplos expostos.

Continuae, pois, na nobre cruzada de
escrever para o publico, principalmente
para a mulher, pois nella muito terão a
lucrar os que vos lerem e comprehenderem
o valor dos vossos ensinamentos, que
dignificam, enaltecem a natureza, a maior
manifestação da grandeza do Omnipo-
tente.

Recebei, pois, senhora minha, os meus
cumprimentos e os meus incentivos;
possam elles chegar até vossa pessoa
como os melhores votos de uma nerenne
felicidade desejada a quem delia tão digna
é pelos formosos atíributos que formam
uma tão grande alma.

Como vós, naquellas linhas dedicadas
a um desconhecido, também vos digo:

* Não queiras romper o encantamento
desta svmpaíhia pela banalidade.,. Fique-
mos nestas alturas ! . . . >

Pingando o ponto final, alinhavo estas
linhas contente e feliz : contente, por ver,
embora mal escriptas, serem ellas expon*
taneas e sinceras; feliz, porque uma sym-
pathia sempre faz bem á alma...

Uma cousa, porém, me preoccupa; e
haver gente que venha a rir-se de tão
insignificante quão ingênua homenagem.,.
Reitero, mais uma vez, senhora minha, os
meus respeitosos cumprimentos.

Rio, 10 — 7— 1916
^i_Mm«__ra___ffl___m!____«*!^

SHERLOCKg.

W JL KÀm

Contra as Dyspepsias, Maúha-
litos e Enjôos das senhoras jora vidas. Em todas as pharma-
ei as.
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fpÀRDES magníficas! O lindo Céo
vestido de azul pallido, como a
phantasia dos sonhos alados deixa
entrever uns reflexos rosados».-

Contentes e saltitantes como as V pipi-
rinhás' mesmo, vamos guarnecer quasi
diariamente a nossa Urbs deslumbrante,
onde mau grado nosso ficámos expostas
ás pilhérias extravagantes, e muitas vezes
até offensivas, como diz «Gamine.» Estou
com ella. Aprecio o *'flirt'', mas não
supporto esse elemento corante e chula-
Emfim ..." Quod nullum est nullum pro-
ducit effectune. . . *

Tudo para as nossas cabecinhas voltea
como a bizarria sybillina das illusões que
passam em visão doirada pelo occaso da
Vida, gargalhando na solidão do espaço
e cravando settas nos corações de mar-
more !. . .

E tolerámos, sopitadas na symphonia
da Juventude, que vibra em harpejos
evutsivos ás cordas da maledicencia alheia,
e retumba no sussurro da critica indis-
creta, ora harmonisando-nos na escala
do Ridiculo, ora desferrando-nos como
pnantasmas sombrios nas geadas da
Inconsciencia ...

Paciência , . .
Emquanto um terço dos vivenf.es á seu

íaianfe assim espicaçam h cortezia, nós
^"pipirinhas" sorrindo sempre, afufámos

Ir

de alacridade o trajecto que percorremos,
certas de que a Civilisação abandona os
surtos das Almas insensiveis, deixando-nos
á par d'isso — bias dessous, bias dessous
— com a Superioridade acariciaclora e
edificante !.. .

Deliciamo-nos com os olhares repas-
sados de ironia que ao nosso pezar se
projectou em jorros como lympha oriunda
da tempestade invernosa. . .

Quedámos em conjecturas á ver onde
a insipiencia do micróbio, mas, — Eu-
reka ! — Achámos ! E' o — Século das
Luzes !

Elle é o Século XX, que embora ainda
adolescente, é um mimo de prodigioso em
vários hábitos novos que dão a nota"chie" na nossa cidade !, . .

Adquiriu o exfranho condão de seus
rebuços, reuniu adeptos do chefe á !' viva
você " sem que nos seja possível presen-
teal-o com um correcíivosinho. . .

.,'¦.}

uue razer r * r* 4' 1'v^onsueuainis magna
vis est ' !

Deixamol-os e seguimos . . . seguimos e
repetimos . . ,

Novo dia — nova apotheose !
Santinha — (H. F. Sebpa),

Ama e espera
Alma que soffres pelas trevas densas
Do infortúnio, das maguas, das desditas;
Alma que gemes tanto, alma que pensas
Num lindo amor de glorias infinitas.

Recebe estoica todas as offensas,
Que o amor que te consome e em que te

[agitas,
Tem a força precisa p'ra que venças
Do ódio vil as expressões tnaldictas...

Ivuta que v^ncerás. J§ quando um dia.
A dôr de agora fôr uma alegria,
Bemdiràs o soffrerdeva.es cheia...

Por isio alma sensivel, vae cantando !
Alma que soffres tanto, vae sonhando !
Ama e espera e canta e devaneia !...

Bruno Briaréo
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Não. Logo legalmente.
O negociante interrompeu-a. — E* isto

mesmo. Exaclamente. Eu não estou longe
disto, Marina Ivánovna. Apenas isto não
depende só de minha vontade. Eu estou
viuvo ha muito pouco tempo e não seria
bonito... tornar a casar-me assim tão de-
pressa ! . . . Depois, eu conheço ainda tão
pouco a senhora 1 .....

Bem. Assim eu também não infrego
Varka, declarou Marina, percebendo que
quanto menos receio ella revelasse, tanto
mais facilmente poderia subjugar e vencer
!lia Gavrilovitch.

—- Que desgraça ! — suspirou Ilia Ga-
vrilovüch e levantou-se.

Então já vae? disse a costureira.;
Para que ficar mais ? Eu sempre es-

pero, não ha duvida, que a senhora venha
a mudar de opinião, mas por hoje não
tenho mais nada a fazer aqui.

Elle sahiu. Porém a amiga de Marina
tinha razão : o negociante tornou a voltar
para pedir Varka. Elle soffria tanto pela
falta da filha, que não podia tirar do pensa-
mento a idéia de recuperar ao menos a
sua semelhança e leval-a para casa em
lugar da fallecida.

E Marina sentiu logo toda a sua força
perante elle, e assim declarou terminante-
mente que não entregaria a filha de fôrma
alguma, Salvo se tambern fosse com elle.

Ella percebeu que era questão de tena-
cidade e embora Ilia Gavrilovitch ainda
uma vez recusasse, ella não cedeu e ficou
á espera. Acertou. Tinham-se passadoapenas dois dias depois da ultima visita,
quando Ilia Gavrilovitch reappareceu tra-
zendo doces, vinho, etc. Veiu com um
sobretudo novo e um collete de côr. Estava
muito perfumado.

Olhe—vim por sua causa, disse
elle, vim pedir a sua mão !

E' possível ? exclamou cheia de ale-
gria a costureira.

A senhora venceu, Peço a sua mão...

IV

Ilia Gavrilovitch remetteu algum dinheiro
a Marina Ivánovna e disse que ia passar
uma semana fora, perto de Podolski para
tratar de negócios ; que depois disso vol-
taria para encontral-a e tratar dos papeis
do casamento.

Marina estava fora de si de alegria.
Parecia-lhe ser já a mulher de um ne-

gociante de fortuna solida e negócios
prósperos e já estar dirigindo em Podolski
a loja de modas de — Madame Marina —
Vestidos e Modas. A conhecida delia, a
costureira, tinha-lhe tanta inveja que por
despeito tinha já tido com ella uma dis-
cussão acabando em inimizade. Cortaram
as relações.

No aposento de Marina havia signaes
de abundância e felicidade. Ella agora
todos os dias preparava pratos escolhidos,
comprava leite e fruetas, Tinha cozido
para si própria uma capa nova, comprado
uma blusa da moda, roupa branca, bo-
tinas.

Os visinhos, aos quaes ella communí-
cava a oceurrencia, commentando a feli-
cidade de Marina, davam-lhe parabéns e
diziam-lhe que agora ella precisava querer
muito bem á filha, tratal-a com muito ca-
rinho. porque toda a felicidade dependia
de Varka.

Marina Ivánovna realmente se tinha mo-
dificado em relação á filha.

Ella mesma pensava que se a sua sorte
tinha melhorado, era isto devido exciusi-
vãmente a Varka. Já não lhe dizia:
Quando é que tu morres, desgraçada ?!

Acariciava-a, cuidava delia. No seu
coração, inesperadamente, começava a
nascer o amor materno.

Alguns dias depois da partida de Ilia
Gavrilovitch, ella recebeu cem rubros e
uma carta mandada por elle. ilia Gavrilç-
vitch dizia que os negócios ainda o demo-
rariam uma semana ou pouco mais, qU^
estava com muitas saudades de Varkinho
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e que logo que pudesse partiria pára
Petrograd. Pedia desveladarnente que ti-
vesse muito cuidado com Varka para que
não lhe sticcedesse algum desastre.

Marina Ivánovna dobrou os seus cuida-
dos c a sua solicitude para com Varka,
Nunca mais sahiu de casa sem leval-a
comsigo, para evitar completamente os
perigos da estadia no commodo onde mo-
ravam. À janella ficava fechada com toda
a segurança. A porta igualmente. Isto era
pouco. Tomou uma velha para aia de
Varka e para fazer algum serviço de casa
Assim tinha mais quem olhasse pela filha.
Chegou a este ponto : por mais bonito e
mais quente que fosse o dia, Varka vesíia
roupa de abafar. Aquecia-ge o quarto como
um forno. Um dia — no 3o ou 4" dia depois
da carta com as recommendações de Ilia
Gavrilovitch — Marina, na oceasião de
deitar-se, viu Varka chorando e sem querer
beber nada.

O que é que tu tens, minha filhinha?
A cabeça me dóe.

Varka estava quente e tinha calefrios.
Marina, desasocegada, foi á cosinha

ferver umas flambaisas, A creada velha
contou que a menina, de manhã, tinha se
queixado : — na cabeça — um calor,

iCTnnf infra I

CONTO
A' ROSA E O CRAVO

Anoitecia !...
Ao longe muito ao longe ouvia-se o toque

melancólico dos sinos.
O céo, de um azui iimpido annunciava o

romper da lua que aos poucas ia iiluminan-5i a terra.
Como estava linda a noite !?

Ninguém se furtava o prazer de apreciai-a. Sendo eu assaltada por este dest jo, ais-puz~me apreciai-à juntamente com minhairmã. Quaí não foi o nosso espanto quan-do ao atravessarmos um vasio jardim, ouvi-mos sussurros de vozes.
Paramos. Approximamos-nos e verificamos

que a conversa era sustentada por um era-vo e uma rosa, que da. sua roseira ostenta-va-se gaibosa, exalando neste rtcanto umaroma agradabillissimo e o cravo que ru-bro de alegria, permanecia no seu pé pertoda ditosa Rosa.
Esta formosa noite çommemorava a pas-sagern do anniversario delle. Depois dereceber innimeras felic tações e humildesrecordações de seu conhecimento, cheí/otia vez da Rosa.
Esta tremula e ao mesmo tempo radiantefelicitou-o almejando interminadas venturas,offertando-ihe um mimoso brinde tecido poralgumas de suas pétalas e iiiebriantc peloseu odor.
Dizia ella: Cravo/meu Cravo, por amai-te tanto üquú despida de muitas pétalasafim dé apresentar-te esta pequena íem-branca.
O cravo recebeu a dádiva agradecendo acom vehementes palavras de amor e ternura,

# Pur fim resolveram dar uma volta peiolindo jardim, sendo acompanhados pelasamigumhas: Violeta, Succena e Magnoiia.
Mas, como estava nervosa a pobre""* Rosa;—Que ao mínimo sopro da bri ,a estremecia

Notando o cravo tanta agitação indagou:
Querida Rosa, porque tremes, tens frio ?
Mas, ella sempre assustada murmurou:
E7 mamãe que pode chegar, e se não me

encontra em casa o que será de mim?
E assim dizendo, caminhava com tanta

pressa que o coitado do cravo nao a podiaseguir.
Vendo tanto medo, resolveu retirar-se

para o seu canteiro sem faliar com ella, de-
vida a enorme distancia que os separavam.

E, assim terminou esta commemorativa
noite, deixando o cravo ferido e a Rosa
despedaçada

Mysteriosa

m
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PULMÕES FRACOS—PERDE 0 WB?i tu y n y y b i s

Tuberculose, dyspepsia, com fraqueza geral, debilidade nervosa, netirasfhenia efraqueza geniíal, anemia, cores pallidas, magreza, pontadas, tosse, dôr no peito, es-carros brancos e com sangue, cansaço, vertigens, desanimo geral, com febre diáriaou intermitente, flores brancas (corrimèntos), são curados" com o STENÓLINO,nova descoberta dum sábio suisso, o Dr. Warzen. Milhares de attestados de pessoasque estavam tísicas* anêmicas, impotentes, neurasthenicas, dyspeticàs e com íalta devigor. Este maravilhoso medicamento encontra-se nas phármacias e drogarias de l.aordem e na Drogaria Granado 8c Filhos, rua da Uruguayana,.m~Drogaria Süva Go-mes, rua de S. Pedro, 40 e 42 Drogaria Berrini, rua do Hospicio, 18-«Drogaria CasaHuber,rua 7 de Setembro, 61, Rio de Janeiro—Vidro, 5S000. Pelo Correio 7$500. Re-ceitado diariamente pelas notabilidades médicas desta capital.
AGENCIA COSMOS
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A musica é adorável !
W bella em todos os sentidos, e a eleva-

cão do pensamento, é a divina linguagem
dos anjos !.. .

KHa transporta a minh'alma embalada
por seus suavissimos son& a regiões myste-
riosas do infinito !

A musica é empolgante, suavisa a triste-
za eamenisa a dor moral, será eternamente
divina !.. .

Quem pode ouvil-a sem sentir, e o peito
arfar em louca anciedade pelas saudosas re-
cordações do passado ?

Quem, sentindo-a vibrar, por mais des-
crente e sem consolação que esteja, não sen-
te exaltar o sentimento, o coração pulsar
com violência e rtyelle penetrar um raio de
esperança ? !...

Quem não a comprehende somente tem
a intensa alegria ao ouvil-a, porque sente
acariciado o ouvido; mas quem a compre-
hende sente a suavidade do seu sublime
mysterio penetrar no recôndito d'alma, na
mais sensível libra do coração e este por
sua vez despertar attrahido pela sua magni-
licencia e faliar bem alto como o meu falia
do passado recordando-me de tudo n'um só
momento !...

Volve uma por uma as paginas do livro
de minh'alma pois ella tem o mágico poder
de infiltrar em meu ser a incomparavel e
infinita doçura do seu som aclarando o pas-
sado, deixando gravada em meu pensamento
uma imagem ,

A musica é santa, é carinhosa, é incom-
paravel no seu affecto ! !

Todos os seres vivos sentem a sua doce
influencia !,. ..

Quantas vezes no auge da agonia o fél
borbulha-me nos lábios, e ouvindo-a, um
suspiro de alivio desprende-se e elles entre-
abrem-se n'um sorriso de satisfação !

Quantas vezes tenho no rosto a viva ex-
pressão de felicidade e n'alma o "Mal Se-
creto", um triste pensamento escalda-me o
cérebro e tenho por único refugio a musica.

Oh ! quantas !....
A musica é sublime, fascina e arrebata

a alma ! ! !

Cblinâ Tavares

Ouram anemia e
pallidez das faces

Age»t96 j^eraes CARLOS CRUZ k G-
Raa Sete* de Setembro, 81.

Etn^frente ao Cinema
Odeon.
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ALEXINÀ E MAR] O
II

(Conclusão )
Era noite ! A pailida lua derramava seus

argenteos raios sobre o jardim üluminp
do-o, a brisa perpassando fagueira balan-
cava a tênue folhagem cie delicados arbustos
e sob poético e beiiissimo caramanch&o, sen-
lados na relva Alexina e Mario faliavam de
Amor !

Quadro encantador! Não haverá por certo
pincel que possa dezenhar vivamente o ei-
plendor d'esse quadro rnysto de bellm c
encanto S...

De repente, porém, as faces de Alexina
tisnaram-se de um rubur immenso e seus
castanhos e vivos olhos, baixaram como queimpeilidos por uma força qualqutr !... Ma-
rio pedira-ine um beijo... Não julgueis po-
rém que Alexina perturbou-se por tão sim-
pie» pedido, não, ella também amava a Ma-
rio com iodas as forças de seu coração de
donzdia e tinha também immenso desejo de
oscular a face de seu feliz enamorado; timi-
da, envermelheceu, porqut travou luta bag-
tante forte entre os impulsos de seu coraçHo
e a timidez que lhe ia n7alma.

Mario, porém, não se fez esperar, eil-o aos
pôs de sua encantadora, supplicando» rogan-
do a esmola de urn beijo...

Alexina, dotada de ternura e bondade, em
um momento de aüucinaçào, n'um beijo ar-
dente e prolongado cahiu morta nos braço»
de Mario. " A pailida lua derramando sem
argenteos raios illuminava o jardim e a brita
fagueira perpassava balançando a tênue ?o°
lhagem dos delicados arbustos."

De Souza Martins
Rio, 16-8-916.

H»ü «!>«•

«Heu Retrato8
A'SENHORlTA LAURA A. SANTOS

Muito singella e pailida; «onheço
Ser bem singella esta lembrança, embora
Nío vos alegre o coração senhora
NI© me condtmne, Que amor travessa

Me fez um escravo do ideal confesso,
Se o escravo humilde o coraça* psnnora,
Eu penhoradt, esta lembrança agora,
De fundo d'alma, juro, lhe offereço.

o • •Ah ! não repare, a pailidtz 
Neste soneto que minh/alma canta
Meu coração junto ao retrato envio,

Ah ! guarda bem esta lembrança «* P«Ç°'
No fundo d'alma. N*o, Eu nlo mtrw
Sou hoje um pobre c resequído lyrio.
23—8—-91o. *t7A«i

ALMA RW
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krüs de aormalistas May b'lOW !

VI
Mjlxe. J. P.> a nossa «perfilada» de hoje,

não é joven, pois anda quasi beirando a casa
dos aO.. Conserva, porém, um frescor pri-
maveril> e como quer esconder a edade, lan-
ça Báâo de artifícios que possam fazel~a pas-
sar por mocinha. Assim succeüendo, usa
cabeílos aparados á ingiezâ e os vestidos
exaggeradamente curtos.

Alta, mais gorda do que magra, nariz
aquiiino, porém forte, bocca regular, lábios
grossos e acarminados, bòa dentadura, pes-
coco . alto, olhos escuros, vivos e brejeiros,
rosto arredondado, Mil.*, não é bonita mas
possu.e um «tic* que a torna sympaihica, fa-
zendo-a muito admirada e querida fora da
escola,

£' muito i/itelligente e no 3°.anno occupa um
iogar saliente, porém o seu espirito cie contra-
dicção faz com que eíla perca alguma cousa
deusa saliência, que poderia ser de outro
modo interpretada se não fosse a mania de
querer fazer prevalecer ã força o» seus seus
eonhecimentós, chegando até a discutir ma-
terias escolares com os próprios mestres.

Livre-penladora, encara a vida %vb um
prisma diferente do cerniu um è diz a quem
quizer ouvir que para eiia não existe o pro-
tocoilo das convenções... Talvez seja por
isso que não esconua saber aançar o tango
com uma penda de profissional.

üenioai e altiva, poucas sympathias gosa
entre as çollegas, que ja fartas de seu «apiorn-
be», chaman>nra de Miie. Napoieão, o que é
uma grande injustiça...

Fada' conectamenté o fra icez, mas não é
francesa, e sim muito boa brazíleira, tendo
só da frança o nome de faróis ia.

—•Mie. J.P.vae certamente ficar muito zan-
gada èòmmigp por causa da publicação áe
seu pjrfii. Ha ue ficar zangada e jura* vin-
ganç i pois bem conheço o seu íemperamen-
to. Más o que hei de eu íazu ?

Cuiiipro a minha obrigação, e como fiz o
propósito de levar avante estes pcifis, neUés
deixado estampadas as linhas piiysicas e
mortes dos nomes que me canirem as mãos,
não /posso recuar do caminho já percorrido
nernítâo pouco deixar oe dizer as verdades
sobiè o «modelo»—procurando somente pro-
ferufas de uni modo que nâo venha constituir

isa.
iieado por indoie, sou incapaz de offen-

dei/a quem quer que se}a...Pdrtanto se Miie.
porventura encontrar alguma phrase áspera,
que juigue oftensa, tem direito á* minhas
a&culpas, pois não foi meu fuo offendel-a
nem menosprezal-a,

/Sei que é geniosa, mas de mau gênio nós
lidos temos unia pequena üóse, e como o
fieu desejo é que ao ier estas linhas Miie.

ao se desespere,dou-hve um remédio,águiza
e consolo : pense que muita gente boa pôde

er um «peifi;» peór do que o seu. Náo se
zangue, p.is, Gosto mais de vêi~a alegre e
gaihofeira, do que sombria e «neurasthe-
nica»,

Sherlock

Tu nasceste no mez, nesse mez dos amores,
Kntre risos e flores,
Nesse mez que eu nasci !
Para mim tu trouxeste uma nova centelha,
10 qual rosa vermelha,
Nesse mes tâo bemdito, ao meu lado eu te vi !

Mez tão cheio de encanto e de
[hosannas tio cheio !

Mez de Maio que veio
A' minh'alma cantar. ..
Qual a mãe de Jesus n'utu altar,

[eregida,
No meu peito, querida,
Tu, também encontraste erigi-

[do um altar !

Mais volta espargindo o seu mago esplendor
K também teu amor
Vem risonha cantando...
A tu'alma se abrindo é qual flor em botão
Que inda sente a illusão
Das caricias e EJólo, o seu calix beijando !

Tens de JTiora o sublime e
[amoravel segredo,

Mas, te juro sem medo
Não provendo queixume,
Que são tuas irmãs as violetas

[mimosai,
As cravinas e as rosas,
E não têm como tu, tanta gra-

[ça e perfume !

$' por isso que, Amor, hei de sempre cha-
[mar-te,

Glorificando essa Arte
Em que ás vezes desmaio,
—A princeza gracil, romanesca e amorosa,
Odorifera rosa,
Que nasceu no meu mez, sendo assim:

[—Flor de Maio 1
Maio, de 1916,
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íygiene dapelle dê toste
Tratamento das Espinhas, Empigens ©
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I signaes e peüos do rosto. Hygiene dos
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O PIERROT
A' ODETTK

• l< e m e m b e r C ar m vai t »
Vedes aquelle Pierrot negro encostado

,'queila columnata ?'—Alli 
?. . . Sim. . . Vejo. . .

10' esquesito. Ha dois annos que o en-
outro, durante as noites de carnaval, en-

costado aquella columna, sempre no mesmo
ugar, sempre tristonho, sempre a fitar-vos.
Sste anto já é a segunda vez que o vejo...
Ostranha coincidência !...

Na noite seguinte, terça feira, as duas
moças o tornaram a ver no mesmo lugar da
véspera, na mesma posição da noite ante-
cedente... E nos seus olhos, atravéz da
meia mascara de setim preto o mesmo olhar
meigo e triste e nos seus lábios a sombra
do mesmo sorriso indefinivel de resignado.
£}ntão, tudo o que ha de curiosidade no co-
ração da mulher, despertou, de súbito,
ante o mysterio d'aquelle Pierrot de manei-
ras brandas e impelliu as duas moças para
a consummação de um desejo ou capricho
subitamente despertados.

Em torno, tudo se expandia em gritos,
em luzes, em cores em todas estas multi-
manifestações de vida boa e feliz.

Passavam em atropello, aos empurrões,
mascaras de todos os tempos com trajes de
iodas as épocas, graciosos uns, grotescos
outros, todos, porém, descuidosos e ale-
ores em meio da álacridade buliçosa, quen-
te e perfumada do ambiente. Um grupo pi-
rava sob o alpendre enguirlaudado. E}ram
músicos; violinos e flautas. í}m pouco, no
ar morno, violinos soluçavam...

—Não vamos, L,ola. .. E}' melhor não ir-
mos, .,

—Que é que tem, Odette ?. . . Agora va-
íUOS. . .

E foram. Approximaram-se do Pierrot, e
a dois passos d'elle, pararam confusas, ti-
midas, coradas... Mas logo, lyola mais ir-
requieta e travessa.

—-Estás triste, Pierrot ? Que é feito da
tua Colombina ?

Pierrot suspirou e sorriu. Depois faliou.
Kallou durante muito tempo com voz

doce, sentida, voz de namorado que conta
uma amargura supportada. .. Os seus lábios
muito vermelhos, tremiam ligeiramente
n'uma palpitação leve de beijo», emquanto
as palavras muito carinhosas e muito bran-
*as iam sahindo uma após outra vibrando

aos ouvidos da moça enlevada como o vibro
suavíssimo de mil campainhas de crystal.

Quando Pierrot terminou a sua historia,
que era a historia triste do seu amor e da
trahiçao de Colombina perjura, Odette, a
rçuem mais intrigava o incógnito do deseo-
ftliecido, supplicou sorrindo :

levanta a mascara, Pierrot.—Para que, Colombina ?
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l'arahjl)a do iNorle — Senhorita Maria Augusta cia $iha-
Normalista **

—Quero ver teu rosto.
—Já o viste tantas vezes, Odette...
—Odette ?... Conhece-me então ?. ..
—Tenho-a aqui... í) a mão enluvada

pousou sobre o coração. A moça corou. Pi-
errot deixou de sorrir. Parecia soffrer.

—Não me reconhece, Odette ? Não te re-
cordas mais d'aquellas noites brancas de
amor e de luar, de sonhos e ' de estrellas,
passadas na permuta simples das nessas
aspirações e dos nossos ideiaes, de todas
aquellas pequeninas cousas que nós dizi-
amos e que só o poeta ama, porque deixam
no fundo da alma uma recordação que não
morre, uma lembrança que se não apaga,
uma sombra que se não esvae ?. . .

Pierrot fez uma pausa. Tossiu secca-
mente comprimindo um lenço á bocea...

— Cvro !...
Odette o reconhecia; reconhecia naquelle

moço de gestos lentos e que lhe fallava com
tanta brandura. Cyro, o seu antigo namo-
rado a quem ella trahira com a sua volu-
bilidade.

—Não seria melhor, Odette, que me dis-
sesse toda a verdade ? Não me amava
mais; era natural... Forçoso era <> resi-
gnàr-me... Mas fui muito feliz, muito,..
Os melhores momentos dos meus vinte an-
nos, passei a teu lado, aspirando a branda
essência da tua blusazinha preta, na caricia
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simples das nossas mãos que se buscavam..
Lembra-te?... Como o tempo passa?...^?o as horas do abandono custam a passar..Ma^ hão de passar. . . passarão também. . .

Elie fez outra pausa. Suspendeu um pou-co a mascara para refrescar o rosto e as
duas moças puderam ver o seu rosto magro.
pailido, devastado.

Como estás. Cyro !
Xao é nada. disse com um sorriso

bom. . . Mas é verdade que já me havia es-
quecido Pois eu nunca pude te esquecer,
nunca. Dizem que as recordações mor-
rem... E'^engano: não morrem nunca. São
velhas folhas que cahem e que seccam no
mesmo lugar, sem que o vento as leve.
Mas já e tarde; eu me vou embora. Vejo
que és feliz. .. Para o anno talvez que menh.o vejam. . .

Calou-se. Adveiou a mascara ao rosto, esó então voltou a sorrir com o mesmo sor-riso. um pouco mais triste.
—Adeus
E foi tudo. Um grupo de mascaras pas-«ando. produzira um recuo brusco da mui-tidao. Houve um instante de aperto, deempurrões, de gritos e de chocalhar de

guizos. . . Depois o cordão passou. . . MasPierrot tinha desapparecido.
•

Pobre Pierrot.
Três mezes depois elie fallecia.

Sylvio

PEDAÇO 
~D'ALMA

A' AIDA RODRIGUES
O dia nnda-se. A estrella vespertina játremeiuzmdo nas ceruleas plagas ão ignoto,avisa a approximação do momento em queuma alma sensível se estertoce no* paroxi-mos da saudade. n'esse sentimento que seestenonsa n'uma tristesa sonhadora, mistoce alegria e dores !...

E} nesta hera que sinto todo o horrortodo o tetrico que existe em nossa *ena-
ração..,

o
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a
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Podesse o mar dizer porque geme. o -.a,
to porque zune raivoso, o sol porque *e
eclypisa. a lua a. origem de sua poética |s»
tesa. os astros que gravitam na amplid
motivo de suas scintílíações harmonic;
eu descrever-te-ia o que me vae n?a
qiPíníio evoco tua imagem !.. .

Phantasias vãs, absurdas concepções
ieiam-me na clemência do irreal. arra>.
do-me para a -,enda de uma vida ficti
para nh.o comprehender esse chár»s que
distnncia que nos separa \. . .

Tua esbelta silhueta de Madona, ve
sempre; tua voz innebriante e dolente.
da sicia em meus ouvidos como se fò
de tim Archanjo celestial, como se for
trinar de um rouchinol muma manhã
maveril. . .

Quantas lembranças me vêm a rner: á
hora crepuscuíar: quantas saudades assai-
tara-me ao fitar no horizonte os raios lumi-
nosos áo poente doirando a vastidão dos
paramos sideraes !. . .

Rio —Agosto de 916.
OlRAM

O QUE SENTI EM 5 PAULO
A'SENHORITA MARIA FORTES

Eu já estivera em S. Paulo, mas a poucaedade que então contava, me não permittiaapreciar devidamente a hoje capitai da terra
dos «bandeirantes». De modo que. em cum-
primento de uma obrigação, quando fui co-
nhecedor de que era necessária a minha
ida. ha alguns dias. á metrópole estadoal
visinha. senti uma nervosidade estranha,

li' JLálJTEoMtlt3 IL'lL n H' iihii ^^^SÊ 8P*-' *^l ^HÍbS^V-"*" ^B^S^^-ííSi

Seaiiorita SvlvU C«mpo< Meil<
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um mixto de alegria e de desolação, senti
ue era o pomo de discórdia de uma peleja
ncessante entre uma satisfação diaphana e
ma saudade acabrunhadora. . .
Sentia que precisava respirar a belleaa

/.o meu querido Rio.
l^ui com o coração em metade, porque a

nutra, deixei-a eu aqui, nas mãos tuas, Ma-
ia, que és a única creatura digna de mim.

Boje, contente em meu ninho, contente a
eu lado, só tenho um meio.de t'o dizer :.
ncrevendo as linhas amorosas que firmo

• oh o nome de
Flomual

COÜSAS TRISTES
Para MUe. Yára de Almeida

Leitor assíduo do «Jornal das Moças», des-
pertou-me a atenção os bellos sonetos e mi-
iosos contos por vós assignados.

E' fácil adivinhar-se no vosso seio, um co-
i ação joven e já desilludido, repleto de amar-
guras trazidas pelo abandono d'aquelle que-os jurou um amor eterno.

Tudo no mundo é assim, minha senhora.
Podeis crer no entanto que os tormenlos que
hoje sentis em vosso coração, não valem as
naiores alegrias, os mais phántasticos sonhos

de felicidaae.
Rever um passado que nos foi caro, re-

lembrar com profunda saudade instantes queüos fizeram julgar existir um Paraíso na
terra, recordar passeios ao luar, enlaçados
mavemente nos braços do ente a quem muito
amamos, julgando-nos correspondidos com
o mesmo intenso amor, deparar-se a cada
curva de caminho um lugar onde uma jura
(terna tivesse sido proferida, tudo emfim que

AH Bs ^B ^K^fe ~§H K~P Wjl ffBfei
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Mine. ALBERTINA. DEL VALLE

nos recorda o ente"por quemfsoffremos desaudade, por quem vertemos tantas lagrimas,trazendo uma alegria amarga, um mixto de
riso e choro, de raiva e alegria, de desillusão
e esperanças... \

Inspira-me sympathia o vosso soffrimento,
soffro comvosco e quizera poder consolar-
vos provando-vos que o Amor não é mais do
que uma chimera ; mas... como fazel-o si o
meu coração é o primeiro a desmentir o queeu vos quizéra affirmar ?

SoffYer de amor...
Viver do passado...

Heitor de Andrade

$en-horíi* Maria é& -Conceição Lage--Juu de Fora

Para o Albano Marques.
Lembrasse ? O crepúsculo descia lenta-

mente, os largos horizontes pareciam duas
linguas de fogo, as arvores oscillavam
suavemente, arrebatando as folhas sec-
cas. . . tudo era triste, triste como essa
tristeza perpassada de lyrismo que Lecontc
de Lisle e Sully Prudomme exprimem nos
seus versos.

Não te lembras mais desse quadro poe-
tico e tedioso que nos nossos olhos a
natureza apresentava ?

Tu esqueceste tudo porque tudo te é
indifferente. As vibrações do amor, em ti,
congelam-se, porque és um espirito insen-
sivel e tens um coração feito de amiantho.
Justamente por isso é que foste ingrato,
a ingratidão é a arma dos espíritos insen-
siveis.

O teu amor é como q Sol do Inverno,
dá muita luz mas não aquece nada...

Adeus.
Rio —1916.

Helena.
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SEPARADOS PELA GUERRA
Andavam os dois sempre juntos e, a qual-

quer passeio, um levava c outro.
Queriam-se muito as duas creaturas.
Guilherme, um joven robusto, austríaco, e

Jacomo, um forte rapaz italiano. Os compa-
nheiros dos jovens amigos admiravam aquella
sincera amizade que existia entre ambos.

Entretanto, um dia, um facto muito serio
veiu como destruir a felicidade dos dois ami-
gos, separando-os subitamente.

A guerra, a maldicta guerra que nesse ins-
tante ensangüenta ainda a velha Europa,soou
e elles, Jacomo e Guilherme, foram chama-
dos as suas pátrias para cumprirem o sagrado
dever de defendel-as.

Abraçados os dois amigos, tristes, chora-
ram nos momentos de despedida ; soffreram
muito com a brusca separação.

Passaram-se tempos e, já no carrpo de ba-talha, como soldados, Guilherme e Jacomocombatiam.
Nos eurtos momentos de descanço que ti-nham, o horror da guerra, por minutos,

lhes era olvidado, ambos pensavam, recor
dando cada qual o longo tempo que gosaram
juntos, naquellas noites de luar que tanto
adoravam no Rio..,

Mas, de súbito, as suas idéas voltavam
para a guerra e, outros que se tornavam, ce-
gavam das armas e entravam na sangrenta
luta.

Os dois exércitos se approximavam.
Chegara o final momento de, frente a hm-

te, os inimigos se encontrarem. Mais algum
tempo era passado e, como feras, num hor-
roroso ataque a bayonetas, aquelles homens
avançaram uns para os outres, tudo esque-
cendo naquelle momento, para matarem e
morrerem.

Em breve, eia,tremendo o combate. De
instante a instante, tombavam soldados de
um e d?outro lado.

O espectaculo era horroroso. Súbito, dois
guerreiros encontraram-se e. na anciã de
matar, empunharam as armas e, no momento
de se ferirem, por um olhar trocado rápida-
mente, reconheceram-se. Eram Jacomo e
Guilherme.

Tu Jacomo, meu inimigo?!
—E' a pátria que aqui me traz, meu pobre

amigo...
Desgraça, desgraça, respondeu com

amargura, o primeiro. v
Mas, de repente, como que advertidos pela

guerra, cuja imagem pareciam ver, os dois
guerreiros, empunhando novamente as armas,
atiraram-se com fúria, um no outro, Fora
rápida a luta. Mortalmente ferido tombara,
primeiro, Jacomo. e em seguida Guilherme,
atacado por traz por um inimigo.

Cessara o combate.
Entre os muitos cadáveres que haviam no

campo tetrico da morte, dois, entrelaçados,
alli se achavam, como que alcançados, assim,

lliiÉÉ mtÊÊÊKÊ
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JoSoüinhcij liüio do sr. João de Freitas e Sou>.í



JORNAL DAS MOÇAS

por um só golpe. Eram os dois amigos de
outr'orâ, as infelizes victimasda Guerra.

Alice Maria Pereira
Rio, 14—8—916.

MAKCHA
(De uns papeis velhos)

Ao enterrar tneu ultimo sonho murcho,
quiz compor uma ária dolente os misere
res». no doloroso tom da cantilena que ou-
vira em criança, muitas vezes, ciciada na
eapellita aldeã, junto ao feretro de algum
camponio que ia repousar alem, entre Mores
silvestres e hervas crescidas.

Devia sei* uma funda melopéa embebida
funerariamente de abafados sons, notas de
agonias mortuarias, gemidos longos rolan-
do como sonoras magoas de orgam no si-
lencio de mosteiro medieval. Contos que
lembrassem preces balbuciantes em lábios
de moribundo e supplicas de condeninados
no humilde ambiente dos cárceres.

Sombrias modulações e rythmos sombrios
corno o estoirar de vagas em rochedos las-
cados, por noites de tempestade ; arrepios
de escalas imitando o lugubre grasnar de
corvos, em charnecas açoitadas de frios hv-
bernaes..,

Ki, como apertasse entre as mãos o violi-
no, ouvia piedoso soar dentro do peito.

* *
Meu coração, ferido em cheio pela des-

ventura, . entoava a marcha fúnebre de seu
derradeiro sonho, para sempre morto e parasempre desfeito, na-tristíssima urna da des-
iIlusão. ..

Vianna de Carvalho
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PASSEIO MATINAL
Flores aromatizadas ornavam um e outro

iho. A . 1. _aves riurinonizavam o

A**fy IHhiuha do d,-. \d IpWS.mtos Silv.1-BelnJonU>Bahia

ido do caminl
canto !

Corria perto, um ribeiro com doce mur-
murio, que descia amarrotando o agreste
derreado pelo sopro da briza !

Os timidos passarinhos, a beira da cor-
rente, banhavam-se com alegria, voando
alguns, saltavam nos verdes fcramos e can-
tavam!

Viam-se mais distante," os verdes cana-
viaes, que serenamente soltavam aos ven-
tos os seus lindos pendôes !

íyoiros canários nas copas das arvores
saltitando de galho em galho, trinavam,
formando um quadro alegre !

E}u, e meu companheiro caminhávamos,
contemplando o pittoresco panorama''que
nos offerecia a poderosa Natureza,

Do gado ja se ouvia e mugido, que em
magotes, descia a procura d'agua !

Tiros atroadores ouviam-se, echoando
além ; eram os caçadores, que, perseguiamas medrosas perdizes e os pusillamines vea-
cios, que cobardemente fugiam !

O sol, mais quente, banhava com sua ar-
dente luz os cimos das montanhas ! O gritodas siriemas, que se ouvia longe, muito
longe, vinha aos nossos ouvidos, e passavaferinçto o espaço ! Alegres, cheios de vida,
voltamos daquelle passeio matinal, ficando
para sempre gravada em nossos corações,
uma viva lembrança que, jamais se apa»

Affonso DE Varviíly
gará '

Caxias
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Crepuslisa...
Vista do alto. num deslumbramento, a pai-

sagem. em torno ao meu vulto immovel so-
rjre uma penha, inquieta-me como um sonho
realizado...

Num relance, como numa caricia timida, o
olhar ehvoaça pelas nuvens esfarrapadas de
uma purpnra real que o sol vestio em todo
aquelle humido dia cie inverno...

E a alma. em attitudes de supplica. ergue
as mãos a uma estrellc florindo no espaço,
como um lyrio azul cuja haste fosse inimate-
rial.

Vem-me do fundo de theorias absurdas, de
toda unu ruina de investigações inúteis sobre
a Origem e o Fim, uma alegria espiritual,
qualquer ce mistico—que é essência de mi-
nha dor humana.

Volvendo o olhar á terra, em baixo. ? ve-
lha Fazenda revela telhados limosos entre
fronde?. toda ella feita no concavo das serras
que me cercam.

Descendo a penha, em recolhimento, vou
sem scismas. pelo caminho em d e c 1 i v e s
súbitos, com orlas de relvas floridas sobre
despenhadeiros...

Aqui e além passa, riscando o silencio, o
vôo doudo de uma ave assustada. . Então,
apresso o passo num desejo de surprehender
scenas rústicas de uma vida simples.

Um pintor, que me seguisse, talvez visse
em tudo motivos para a exaltação de sua
arte. Eu, de olhos maravilhados e ouvido
alerta, mãos innertes, quedava :—agora, paraouvir a água que canta a transparência na-
tiva, logo após para seguir, murmurando,
um trecho de canção amorosa que um boia-
deiro lançava aos ares tangendo um pesadocarro.

Da matta, por atalhos serpeantes, accor-
riam, isolados e aos pares, trabalhadores
suarentos. uns com as enxadas nos hombros,
outros com o dorso vergado sob feixes decannas verdes...

Subia de um descampado na paisagem, ofumo azul de uma cayêra que um rapazôlavelava.
Sobre o caminho que eu trilhava desembo-

cou um rapazito descalço, com a cabeçaloira, de traços doentios, guiando um bandode gansos que tagarelavam.
Arrepiou-se-me a alma ! De pé. com a ca-beca lavrada em ouro e esmeralda, o corpoesguio todo feito de esmeralda e ouro, on-dulavauma serpe, como a esperar um riihmode flauta que um domador soprasse. Tive um

gesto de recuo... E.la, silvou uma ironiaesgueirou-se por entre arbustos propícios.xxangia, a compassos, monotonamente, amoenda, quando assomei ao pateo De-
pois ao entiar em casa, uma lembrança tuaencheu-me de aprehensOes, e o vulto de umacidade longínqua ascenou-me a Felicidade

Guaratiba—1916.
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Senhorita Rhristina Silva—Parahyba do Norh

«La Vifle de Verdiín
ULTIMA OREAÇÃO
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Botas de pellica marron, com gaspia íaione-
te e pulseira de pellica envernizaia,

um verdadeiro mimo.
Preço—32í 000. Para o Interior

mais 2$000.
Aprompta-se qualquer encominen-

da sob medida em 48 horas.

Celso Herminio
699 Rui do Ouridi 0

I
RlO-Teleph. 4296 Nort
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Mme. Sara Gomes de Paiva, festejou o seu anniversario

«--**. a sombra
Ouereis saber a vossa sorte ? Pergun-

bu-me uma cigana de olhos castanhos e
cabellos pretos. Sim, disse-lhe eu, esten-
dendo-lhe a mão aberta, e fiquei esperando
pelas suas palavras com um sorriso des~
crente. Tens um amor que te mata, tens«m veneno n-alma : — a saudade. Já foste
muito feliz, mas essa felicidade passoudepressa como sóe acontececer com todasas cousas nesta vida. Houve um mancebo
q^e íe deu o seu coração.

Sim, cigana, mas eu dei-lhe muito mais,derihe a minh'alma pura, dei a minhawia aquelle coração sem alma. Alma do
^graçao, O que vem a ser isto, pergun-

tou-me a "gitanilla" sorrindo. Não sabes ?
Não. Responde-me, sabes o que é o amor ?
O amor . . não sei. E queres ler os des~
tinos. O amor cigana, é a alma do co-
ração. Um coração sem amor é um corpo
sem alma. Só os mortos não amam e é
por isso que se diz que os mortos não
têm alma. Vês como eu sou triste? Pois...
eu não amo mais, eu sou um túmulo,
porque o meu coração está morto. Vai,
cigana, se não tens amor, procura-o.
Àcceita o meu conselho: Antes de pro-
curar fortuna a mulher deve procurar o
amor.

O amor é que nos abre a porta da
felicidade.

Dallila.

•'«••V/trlo pov MMailntne Leonizn e M. Calva
par^cef aserZ,fn.oonqUezauCOm ° meu novo systema de massagens e banhos faciaes, faz desap-
e wãwawní S-hí?1? £8 e'sfJrdas- b"?os no rosto. Manicura, Pediculo, (callista) manicüra
teKpfníae s 4^7 r» /• grat,S "° meu consu,torio: n» "«« »• •»«««» *» 1° andar,"-¦—-—, '***it i~.cntrai
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(Á MINHA ESTREMOSA MÃE)

Gumercindo Reychmanii

MbW)

E' bello verse, quando fl tarde morre
O rio que corre sob amiga sombra, .
O doce orvalho que a natara offrecc
B que hnnüdece a rerdejanle' aifombro.

E' bello ner-se. nas manhãs bem fresca?
As gigantescas serraçòep agrestes,
E os dúbios cantos das nocturnas aves
Tristes suores nos gentis cyprestes !

As vozes tristes da ponibiuha á lardf
()ue com saudade vaé qenier sosinha.
Árida e lesta lá na amorosa serra
A dor que encerra e que roru: definha !

E bello ner-se, nos manhãs de Maio
O arauto ensaio dos sabiás no prado.
E ás liadas tardes, ria caudal'floresta
A amiga resta do viajo/ cançado !

E' bello ner-se, quando a tarde desce
O mar que cresce se embalando odioso,
Os q ri tos da une triste forasteira
Na capoeira a procurar repouso !

Oh ! quem não gosta de escutar a orcheslra
Que na floresta o passureclo tece !
Ouvir saudoso um nuiqistral concerto
Lá no deserto, quando a tarde desce !

()li ! quem não gosta dum gorgeio d ave
Meigo suave d argentina noz ! .

E quem não gosta de um viver agreste
One goso empreste p ra quem vive a sós !

P ra num as praças, elernaes Gastetlos
(ri andes e bellos não influem tanto '.

E dera em troca este azum-zum)) de povo
P rá ver de novo o meu natal recanto !

*

Itasgam-me o peito prematuras dores
Em vez de flores que eu tivera oulr ora.
Da curta vida que eu gosei creança
Besta a lembrança que minluilma chora !

Mas lia <íe um dia. se e que lado mau
Tornar ainda áquelle Iorque chora.
Em prantos hei de me lançar sem custo

INo coito augusto de uma Mãe que adoro .

Para os «Primeiros versos* Rio. A gasto de 1916.
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Fig. n. 1

Para a estação
quente que se
iniciou façam as
toilettes de fa-
ztndas leves,
dando preferen-
cia as cores ro-
sa, verde, aiul
claro e branca.

São as prefe-
ridas; e com es-
sa variedade de
colotidos vemos
uma infinidade
de creações no-
vas, graciosas e
bem elegantes.

Os últimos fi-
gurinos trazem
determinado a
preferencia des-
sas cores em to-
dos os centros
elegantes.

Os francezes
applicam esses
coloridos em seu
vestuário, para
amenizar as cre-
ações militares,
idéia predomi-
nante em todas
as capitães dos
|jdií.cs ctn mia,
que já não se
contentam em
adoptarem o far-
damento de seus
soldados as suas
gentis patrícias.
Querem também
que os botões,
chapéos e sapa-
tos apresentem
semelhança com
os modelos dos
combatentes.

Afora a po-
bresa de auda-
cia nas suas cre-
ações, a idéia
moral que os
norteiam é apoi-
avel, porquan-
to denota uma

Mm

homenagem aos que na frente se sacrificam na defe
$a dos interessas collectivos.

Fig. 2
Dessa forma sendo, a moda fran-

ceza é tributaria a quasi totalidade
das sociedades civilisadas, ella obri-
ga o uso de modelos que muitas

Escola de Corte

me. Telles Ribeiro

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

Moldes garantidos. Acceitam-se fazendas
para vestidos meio confeccionados. Au-
làs de chapêos. Avenida Rio Branco 137
—Odeon. Peçam 4° andar.
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Fig. 3

vezes não se liga ao goito e sentimento artis-
tico dos meios que lhe são dependentes.

Em Hesp^nha, por exemplo, já se orga-
nísa forte reação ao espirito dominante na
moda franceza. Protestam contra a p^bresa
de gosto e decresa de talhe dos trajps nos
últimos figurinos, e procuram modifical-os,
fazendo, quiçá, typos novos, com mais graça,e mais apropriados á delicadeza das vestes
femeninas.

E dizem que se libertarão dos figurin.38
,franco-inglezes, conseguindo dar ás suas pa-trícias toilettes de accordo com as predile-
çOes do maio e das suas causas, fugindo aos
modelos marciaes, quando desse espirito estáfelizmente immune.

Procuramos seguir-lhes o exemplo.
Damos hoje os modelos que, pensamosmuito virá agradar as nossas gentis senho-

ritas:

Pig. 4

N. 1) Vestidinhode «voile» plissado *sok
O corpo comnrehende um encabecamento
que desce sobre os hombros e forma na
frente uma tira estreita que vem até a cin-
tura. O resto do corpo plissado e armado
neste eneabeçamento, fecha nas costas.

Gola alta em cambraia e fita de faille no
decote, passada numa pequena five]'ad'aço.
Mangas com um folho em baixo e cinta de
«tafettá».

A saia é formada com dois folhos plis-
sado «sol», deixando um delles, uma prega
mais larga na frente.

N. 2) Toilette para menina. O corpo de
granitalo azul-velho, é talhado kimono e
elegantemente preso a frente. As mangas
curtas, ornadas com botõ>s de bola e um
plissado de tulle. O corpo é talhado na
frente com uma pai te abotoada passando
sobre o cinto.

Graças as Gottas Salvadoras das Parturientes
DO DR> VAN DER LAAN

Desapparecem os perigos dos partos difficeis e laboriosos

A parturiente que fi-
zer uzo do álludido me-
dicaménto durante o ul-
timo mez da gravidez,
terá um parto rápido e
feliz.

Innumeros attestaqos
provam exhuherante-
mente a sua effioafliM
muitos médicos o acon-
selham.
DEPÓSITO GERAI:

Araújo Freitas 11!
RIO DE JANEIRO

Vende-se aqoi e ern to-
das as pharmacias e m°"
garias.
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Fig. 5

A saia de zephir é talhada em forma e
armada com franzido na cintura.

Embaixo uma tira com riscos através-
sados.

N. 3) Corpo elegante e simples, em
crépe. Georgette azul velho. Armado com
franzidos n'um encabeçamentò bastante
grande nas costas e curto na frente.

Três linhas de aberto cortam o corpo pe-
io meio. O guimpe é de cassa cor de rosa
desmaiada e a gola subida é feita com
abertos a borda.

N.4) Original «chemisette» em crepon liso
e crepon com flores. As mangas e os lados
do corpo são kimono.

A grande gola arredondada nas costas e
em bico na frente, faz-se em crepon flori-
do, com borla em liso.

N. 5) Corpo de musseline de seda verde
torrada de musseline cor de rosa.

A musseline verde é muito franzida em
?olta do decote, e avivada com seüm.

A guimpe abotoada far-se-á em musse-
íine rosa ou tulle. »

Entre as duas musselines correm umas
nlsas de setim verde e uma larga tira de
setim que forma bicos na frente e nas
aosias,

N. 6) Esta bella «chamisette» faz-se em
repe da China, liberty, «charmeuse».

E' decotada em redondo sobre uma
guimpe de cassa ou de tulle, cuja gola e
levemente bordada,

Punhos egualmente bordados.
N. 7) Mui bello «deshabilié» em crepe da

Ghina côr de rosa.
Á matinée em forma kimono, e vaga nas

costas, emquanto que na frente é segura
na cintura por uma fita rosa Esta fita
eiusa e termina com dois «choux»,

Fig. 6

O decote, guarnecido com uma fite, leva
um cabeção feito de plissado espalmado
em mussefine de seda.

Folhos egual nas mangas, largos e
curtos.

Ni 8) Este «coquet deshabille» faz-se em
cambraia branca. A matinée comprehende
um pequeno encabeçamentò, em que são
armados com diversas ordens de franzidos
as frentes e costas, muito amplas.

Sobre este encabeçamentò assenta uma
grande gola, com as bandas compridas que
se reúnem em baixo com um laço largo
de setim.

Folhos bordados e relevos.
N. 9) «Deshabillé» em crepon de seda

limão, com galões bordados a pontos de
cadeia em dois tons de azul.

As mangas são pregadas aos hombros
com varias ordens de franzidos. A blusa
aberta dos lados, fecha s©bre os hombros
sendo ornada em toda a gola com galõe»
bordados.

A gola e os canhões das mangas fazem-
se em cassa branca.

f> Homeopatbícos Videntes
A todos os que soffrem de qualquer

moléstia, esta sociedade beneficente f r-
nece GRATUITAMENTE diagnósticos
da moléstia. Só mandar o nome, edade,
residência e profissão. Caixa Postal,
1.027 ±- Kio de Janeiro. Sello para a res-
posta.
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Moías Mundanas
ANNIVERSARIOS

Fizeram annos a 27. do corrente .
Senhoritas :
Clementina I^eite;
J^sther da Silva Bago;
Eyulalia da Conceição Moraes Brito;
E)milia Bandeira;
Cecilia Maria Cordeiro;
Kraina Paulo de Oliveira;

L,eonor Brandão;
Astréa Fanzeres;
Zuleika Pilar.
As senhoras :
Carolina de Mattos Almeida;
Delphina de Macedo Costa;
Brandina Cardoso;
Iyuiza de Andrade L,auro Müller.
Fizeram annos a 28 do corrente ;
As senhoritas :
Fiuvia Augusta do Nascimento;
Mia Maria de Araújo;
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Klissa Maria Baptista;
/vs senhoras :
An na de Toledo Costa;
.íosephina Bonks Fernandes;
Senhora Paranhos' Bastos, viuva do gé-

eraJ Bastos;
Senhora Palmyra Gonçalves Rocha;
Senhora Margarida Pereira dos Santos.
'/azem annõs hoje, 31 :
O joven Braulio José Silva, filho do ca-

Silão Manoel José Silva.
Amanhã :
As senhoritas *
Odette Torres;
N"adir Mendonça.
A' 3 de Setembro:
O sr. Rodòlpho Teixeira Moreira.
Senhoritas :

asa da Onça
Especialista em Calçados finos sob medida

èMcmíh tf mfi citação
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/!« wnais "chies"
Botas de couro amarello, com duas

carreiras de botões
0 mesmo modelo em outras cores

PREÇO 401000

Uruguayana, 72
Teiepbone 610—Central

Adelina Moraes;
li}telvina Praxedes,
O menino Milton, filho do ir. Armando

Gonçalves.
A' 5 de Setembro :

i A senhora Amalia Fragoso;
O sr. Cândido B. Siqueira;

Casamentos
Com a senhorita Hercilia de Farias Re-

giía, contratou casamento o sr. Henrique
Costa, interessado da casa Paschoal.

Com a senhorita £uleika Lamenha
Lins, filha do commandante Lamenha. Lins,
contratou casamento o dr. José Hygino Du-
arte Pereira, advogado nos auditórios desta
capital, e filho do fallecido ministro José
Hygino Duarte Pereira.

—Contratou casamento com a senhorita
Yolanda Martins Miranda, irmã do sr. Os-
waldo Martins Miranda, acadêmico de di-
reito, o sr. Alfredo Pereira Rego, 2o escri-
pturario da secretaria do Lloyd Brasileiro.

O Dr. Martinho Guimarães, clinico
nesta capital, contratou casamento com a
distineta senhorita Maria Amélia Chermont
de Brito, filha do deputado federal Dr,Theo-
tonio de Brito.

—Realizou-se, o enlace matrimonial do sr.
José Roque Hollanda da Rocha com mlie.
Zaira Garcez, filha do sr. José Purpurino
Garcez, funecionario do Thesouro Nacional.

Serviram de paranymphos : no acto civil
por parte dos nubentes os srs. Adolpho San-
tiago e Ricardo Carneiro e no religioso o sr.
Adolpho Santiago e sua exma. esposa, mme.
Angelina Santiago.

—Com mlle, Nize Baptista, filha do sr. Ar-
thur Napoleão Baptista, chefe de secção na
Repatiçâo Geral dos Telegraphos, contratou
casamento o sr. dr. Abdias Octavio Vieira.

—O sr. Renato Lisboa Gonçalves, do com-
mercio de9ta praça, co ítratou casamento com
mlle. Emma Martins, filha do sr. pharmaceu-
tico René Martins.

—Contratou casamento com mlle. Julieta
Bittencourt, neta do sr. coronel Firmino Si-
mas, corretor de nossa praça, o sr. dr. Sa-
muel Pereira, distineto medico operador.

—Contratou casament.o com Mlle. Fany
Margulies, gentilissima filha do sr. joâo Mar-
gulies, antigo negociante da nossa praça, o
sr. Antônio Paranhos Bastos, filho do falle-
cido general Paranhos Bastos.

—O professor Carlos Werneck contratou o
seu casamento com a senhorita M. Montei-
ro, de uma das principaes familias destaCa-
pitai.—O sr« Enrico Aragão contratou o seu ca-
samento com a senhorita Diola Mallio, irmã
dos srs. maestro F. Mallio, dr. A. Mallio e
cunhada do sr. general M. Lavrador.

—Foram lidos Domingo na Cathedral Me-
tropolitana. os seguintes proclamas de ca-
samento :

E}ugenio Carmo Gosso e Caetana Infante,
Raymundo Pereirs Caldas Júnior e Laura
de Almeida Rego, José Medeiros da Silva
Leal e Avelina Pires Guerra, Isidoro José
Martins e Marieta cie Oliveira Carvalho,
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José de Mattos e Benedicta de Jesus Mon-
teiro, Germano Fernandes de Araújo e Ly~
dia da Rocha Goetz, Dr. Flavio Pinheiro da
Silva Porto e Heloisa Pollo, Amadeu Josias
e Florinda Manfredo, Ernesto Manfre^o e
Gracinda Alves, Ferdinando Bruno e Phi-
lomena Panno Valecci, Antônio Chiaro e
Maria Rosário Manso, Jayme Figueiredo
Cardoso e Hercilia da Silva Barbosa, Ivo
Gonçalves Rocho elda Contrucci Fernandes.
João Cerqueira e Custodia Marques, Hyppo-
lito Pinto de Oliveira e Maria de Lourdes
da Silva Duarte, Domingos José* Dias e
Isaura da Costa Oliveira. Paschoal Ber-
nardino Felippe e Juiia D.itra e Mello, Ma-
noel Barros e Mar ilha do Carmo, Antônio
Pereira Leite e Antonia de Faria, Manoel
Martins Silva e Antonia Alves Voluntária,
Ernesto de Almeida Silva e Heloisa de Al-
meida e Silva, Pedro Frrsfa Montalvâo e
Jandyra Lobo Guimarães, Francisco Perei-
ra de Oliveira e He'ena Martins, Pvtacmras
Abelardo Sibeiro e Philomena Caruso, An-
tonio José Corrêa e Silvina de Jesus, Sil-
veres 'jü de Andrade Filho e Leocadia Sam-
paio Guimarães, João Lui^ Pereira e Noe-
mia Carvalho, Anvsio de Magalhães Braça
e Kerminia Lopes dos Santos, Ângelo de
Souza Bittencourt e Neomisia Mesquita Ca-
tão, Antônio Soares Pimentel e Maria da
Conceição Ribeiro, Francisco Martins de
Souza e Luiza Agostinho, Dr. Aldemar Re-
zende Meiru e Francelina Soares dos San-
tos, André Panno Voléce e Philomena Ca-
pello, Etheocler de Lacerda e Palmyra Fer-
reira da Costa, Tenente Maurilio" Aithur
Guimarães e Maria Edith Cavalcanti e Mel-
u>, ^uiíuj civ. -rvici-Liju v-amillo e Jb rancisca
Fernandes Pinto, Cose Roque Hollanda da
Rocha e £aira Garcez, Raul Marques e
Anna da Silva Maia, Salvador Gomes da
Silva e Julieta Bettani, Anseio Juvenal do
Nascimeuto e Adelaide de Andrade.
Bodas de ouro

Viram passar a 25 do corrente o 50u anni-
versario de seu feliz consórcio o sr. dr. Car-
los Peixoto de Mello e sua distincta consorte
Mme. Agostinha Brandão Peixoto de Mello,
dignos progenitores do illustre parlamentardr. Carlos Peixoto Filho.

Da nossa alta sociedade, recebeu o esti-
mado casal nesse dia, as mais inequivocas
demonstrações de estima e sympathia a quefaz jüs pela nobreza de seu caracter e co-ração.

Em sua residência, á rua Carlota, em Bo-tafogo, o dr. Carlos Peixoto de Mello e suaexma. esposa, em recepção intima, recebe-ram as homenagens das pessoas de suas re-laçoes.
Bodas de prata

po?aSD aÍS 
d\°Uveira « -«a exma. es-

cassar a 2S Clga de °ÜVeiia' viranipassar a 25 do corren-e o seu 25° anniversa-rio de seu feliz matrimônio. tmilv^sa

Correio

SALAMES, 
presuntos, carne«TTi77r;itadelas e toda a esqecf d frf5 „ 

" m°r"
tiluem a. delicias de ffibSa meTloTmier encontrados, semnrí» * Z*l * P°aem

Temos cartas para Mlies. Helena, I) j^0
gueira, (Bahia); Odette Lima, (Juiz de i 6ra
Ignez Melli, (Santos).

ôra)

Escoia Underwo 0

Só alli se aprende a escrever com os dez
dedos, sem olhar o teclado (systema ame-

ricano) em pouco tempo, a 10$ e a 15$
mensaes

CURSO ESPECIAL PARA SENHORAS
Avenida Rio Branco, 108

Telephone 57 Central
———ü——¦¦¦¦H—inem

Quem perdeu ?
A caderneta n. 7231 do Banco Nacional

Ultramarino,foi entregue em nossa redaeção
por Mlie. Radamesita.

—Uma bolsn de prata com monogramma,
entregue por Mlle. Adalgisa Fellin,

TAÇA DO JORNAL ÜÂS MOÇAS
RESULTADO FINAL

1." Oriyfiia Ifcriaiii  98 pontos
2.° Ürnlir 97 "
3*. I*jlia  96
Colibri  96 "

A terceira collocaçào coube a Dylia, por
ter obtido maior numero de primeiros lo-
gares.

Os prêmios promettidos acham-se em
nossa redaeção á disposição das ires pri*
raeiras classificadas.

KSSi-'

S ^ i; K

Sabonetes Roya
BOUP

S&flpaLO
Verdadeiramente bons

A' venda nas casas: BAZIN, LEITÃO,
ABEL GOMES DE OASTKÜ, aasFLORA e outras ata

huii a HILDE!
m q

r* Si
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original de MARGARIDA DUVAL N. 3

'iberto havia completado a sua maiori-
e preparava-se para uma nova viagem
Estados-Unidos, quando o üo com

ui vivia habitualmente no Rio, tendo
< ciado de visitar as suas grandes uzinas
assucar em Campos, preveniu que não

slússe, depois do jantar, sem que tro-
r .sem duas palavras.

Vecisamente nessa tarde, um claro
sahbado de calores, Gilberto convencio-
nara estar desde cedo com outros rapazes
de sport para decidirem, na sociedade,
um ca^o sério que surgira com a proposta
de fusão de dois clubs convisinhos. Lá
mandava, entretanto, um telegramma e
ficava pelo gabinete a esperar que re-
gressasse á casa o sr. José Torres, o tio
Jucá. Que diabo lhe quereria ?

Mas o tio chegava já para attender á
sua inquieta curiosidade. E vinha assen-
íar-se á secretaria.

A tua viagem aos Estados-Unidos
vae ficar adiada. Parto eu. A velhice co-
rneça a exigir que encurte os intervallos
de águas. Vou, portanto, reconstituir-me.
Antes, porém, de fazei-o preciso que es-
tejas afinal com o teu padrinho que é,
depois de mim o teu pae, Irás visital-o.

como, segundo informações, nessa
mesma cidade tem a sua banca de nota-
riado um velho amigo da nossa quasi ex-
finda familia, o Nunes, aproveito a oppor-
(unidade para que, de minha parte o

ames ao Rio. Temos negócios a re~
guiar. Entretanto auero que estejas ao
corrente de tudo. Toma, pois, este envo-

to e sempre que tiveres algumas horas
disponíveis vae lendo essa papelada. Fica-

inteirado do que te convém saber.
onberto alarmava-se, aporoximando-se.

Mas o tio não oretende estar fazendo
suas ultimas disposições, quero crer.

Não, não pretendo e pela simples
rezão cie que ellas já estão ha muito
feitas. Pois necessito do Nunes precisa-

nte para o assumpto.
pH orno Gilberto insistisse

Mas por certo não estou com o
menor desejo de morrer, socega. Apenas.

!.üe!o~me. Vou viajar. Serás tu o meu
bsfituto neste negocio, si não preferiresoutro. De resto vou necessitando de

«esconçar.

Ficou, assim, combinado que Gilberto
aproveitaria o verão para ir emfim, fazer
essa visita que andava havia dez annos
promettida ao padrinho. Emquanto o tio
forres se aprestava para tomar o seu pa-
quete em procura das águas que lhe la-
vassem as vísceras, ia elle ver o padrinho,
passar trinta dias na frescura da serra, na
fazenda do velho Dr. Barreiras.

Tinha onze annos a ultima vez em queesteve com o padrinho e isso na antiga
fazenda do Monte Azul, antes dessa mu-
dança para a Independência. E d'ahi por
deante só se encontrava com o paciente me-
dico que o vira nascer e que o defendera
da morte n'uma lueta de quasi três mezes.
quando, de anno a anno. ás vezes de
dois em dois annos. o Dr. Barreiras arru-
mava as suas mallas, deixava o socego
das terras floresfaes e vinha tirar as teias
de aranha da cabeça como elle próprio
dizia, n'um passeio de duas semanas ao
Rio

E assim foi que, para afinal visital-o,
n'uma tarde abafada de verão saltara no
apeadeiro do caminho de ferro em V. no
momento preciso em que desabava uma tre-
menda tempestade, Tivera mesmo que per-
noiíar em um hotel da cidadesinha, ou-
vindo ainda correrem pelo arvoredo as
cordas d'agua que o vento agitava numa
reviravolta do tempo que, depois de
amainado o primeiro temporal, trouxera de
novo uma chuva persistente e alagadora.
O caminho ficara de certo tomado das
águas e tivera que anoitar no hotel, re-
colhendo o carro que lhe mandar^ o pa-
drinho.

O dia seguinte amanhecera rutilante
de luz, diaphana a atmosphera, dulcissima
a temperatura. Gilberto levantara muito
cedo e antes de estar preparado o vehiculo
que o levaria pela doçura da estrada sem
poeira, pela fresca da manhã, sahira a
percorrer a cidadezinha, ainda cheirosa
da lavagem da véspera, com os telhados
limpos, as grandes hortas e chácaras re-
verdecidas e velludosas de hurnidade, as
flores ainda rorejanfes de orvalho.

E fora nesse passeio que cruzara na
rua com a Luizinha que já, ao que parece,
voltava de longe, acompanhada da velha
Rosa.

(Continua)
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Secção de Felicidade ±ÜSLl!^Kac'"'of'

Lindoca L. íMeyer) — A felicidade é re-
lâtivamente pequena comparada a sua ambi-
ção; comtudo, poderá ainda melhoral-a.

Evite ter muitas amigas.
A consultante é fortemente invejada e dahi

transtornos vários nos seus pensamentos.
Vejo pouca saúde porem terá vida longa e

goz irá de conforto.
Tara. Andarahv) — Um pequeno esfor-

ço para dominar o gênio forte que possue.
Vejo necessidade de distrahir certos pen-

samentos mais fortes que a sua natureza.
Procure a paz.
Vejo o seu desejo um tanto difficil para ser

conseguido este anno.
Vejo surprezas agradáveis e desagradáveis

antes de ter uma esperança solida.
Cautela e poderá vencer.
Clotilde íCatumby) — Terá que vencer

algumas difficuldades para conseguir o seu
desejo.

Vejo que será necessário a máxima pru-
dencia para triumphar.

Vejo amigas boas e uma festa breve on-
de terá occasiâode sentir grande satisfação

Titina (Meyer) — Vejo que a consultante
tem o seu maior desejo; é amada com fer-
vor, porem, ainda ignora esse amor.

Afaste os pensamentos que perturbamesse ideal; vejo que é pouco sincera até pa-ra as boas amigas que possue.Vejo uma pequena contrariedade e longa
vida.

Ysenea Làrmls — A consultante priva-me de poder ler nas suas cartas; vejo falta
de confiança e confusão de pensamentos.Consmlte-me brevemente e com maig sin-ceridade.

Lilinda — (Paty do Alferes) — O futurolhe reserva uma vida calma e confortávelvejo a presença de um moço n:oreno quemuita attenção lhe presta.Vejo saúde e vida longa.
Violeta Branca (S. Christovão) — Assuas cartas estão totalmente confusas.Talvez pudesse dizer algo do seu futuro si

partisse o baralho.
Maravilha (S. Christovão) — Vejo mui-tos candidatos, porem, todos volúveis- vejo

que a consultante se cazará com um ho-mera formado e não muito moço.Vejo muitas amigas boas e soffriveis, háentre ellei alguma que lhe nutre grandeinveja.
Cautela e vencerá por um futuro afor-tunado.
Marrt Jovixa - Nada posso ter nassuas Gartas.
Em que anno nasceu? Complete as in-formações indispensáveis.
àlfredinha (João Caetano) - Difficil-mente posso affirmar a realisação do seudesejo.
Vejo que o actual pretendente não é que-rido entre os seus e terá que lutar.

Talvez possa obter melhores dia? mu,
dando o pensamento. Cuidado com a ude
para poder trabalhar.

Odette (Barra) — A esperançado >mi.
nio não lhe fará feliz.

Vejo que a consultante tem perdido omelhor tempo da sua vida.
As minhas cartas aconselham mo 'ficar

os pensamentos actuaes e procurar sym-
pathia pela sinceridade.

Não empreste tanta frivolidade ás suas
acções. Vejo saúde 3 vida longa.

Luizinha Porto — Vejo que a cônsul-
tante se nazará ainda este anno, si corres-
ponder as attenções que lne dispensa uramoço moreno.

Será feliz depois de cazada porque o
futuro lhe reserva muitas sororezas agra-
daveis.

Vejo boas amigas e bons conselheiros
com grande proveito para próximos dias.

Marina (Penha) — Sem indicar-me. o
anno em que nasceu, pelo menos, nada
posso ler nas suas cartas.

Vivi M. (Todos os Santos) — Com pru-dencia e afastando as más amigas que
possue, vencerá obtendo o que deseja.

Vejo um pequeno desgosto e uma curta
viagem ainda este anno.

Vida longa e saúde.
Madre Silva (Villa Proletária) - Fortes

desenganos terá que soffrer.
Vejo demasiado volubilidade e será ne-

cessario cautela para vencer. Nada é impôs-
sivel na vida.

A consultante deve ser mais sincera e
prestar menos attenção aos conselhos de
amigos que a cercam.

Vejo pouca saúde; pequena viagem em
breve dias sem motivos para satisfação.

Amor Perfeito (Pedreira Tujá) Vejo
diffioilmente destacar-se um eandidato.

Vejo que o futuro lhe dará agradáveis
sorprezas; é cedo para conquistar seu ideal.

Acautele-se com a saúde evitando excesso
nos folguedos que lhe serio mui preju-
diciaes.

Quer saber do seu futuro
gE3fc>5Si*

Responda-nos por este questiona*
Pseudonymo 
Anno em que nasceu
Côr de seus cabellos

» » » olhos
Bairro em que mora
O que mais deseja na vida ? . •

Para uso exclusivo da Redacção:
Assignatura da consultante
Residência 

NMiH
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Aluiünas do 4o anno ladeando o gr. Antônio de Castro Faria, Direetor da Escola
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Santa Casa—Enfermaria 24-Professor dr. Daniel de Almeida, seus internos e Damas
da Cruz Vermelha.

Mme. Capanema, Kva Vara Kndens Vernozzi, mlles. Ida e Rachel Vernozzi

Tristezas
Para Lúcio Neval

Do " Correio "
E' modesta a alcova branca, inteira-

mente branca, preparada com cuidado e
carinho por mãos femininas ; saturada de
odor suave e delicado, illuminada única-
mente por uma pequenina lâmpada, cujo
lume prestes a extinguir-se deita por sobre
os moveis de faia branca com frisos dou-
rados, uma claridade tênue e vacillante.

Na estreteza desse ambiente lugubre,
sombrio e mudo, entre quatro paredesalvas que se erguem magestosamente, está
a figura authentica da saudade. . . imagem
dilacerante da tristeza . .:

Deitada sobre as macias almofadas do
leito, sob as sobras de alvos Iençóes de
linho, a cabeça perfumada repousa no
travesseiro de fronha nivea, bordada por
mão delicada.

A basta cabelleira côr de ebano emol-
dura-lhe o rosto pallido.

Tenta dormir, mas o somno foge-lhe
medroso com avidez incrivel . . .

Deseja sonhar, mas os sonhos encon-
tram-na accordada. . . Soffre ! . . .

O olhar vagueia pela alvura immacuía
das cortinas ; nada vê.

O pensamento dardeja em torno de uma
felicidade perdida. . . como o beija-flc :• a
festejar as pétalas de uma rosa fenecida
aos raios d'um sol canicular.

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

E' o melhor e mio é ornais caro
. ADHERENJE, MEDICINAL E MUITO PERFUMADO

^rnr^í! ,as Perf«mariaS) Pharmacias e no Deposito:PERFUMARIA LOPES-Rua Uruguavana, 44 RioMgdigtt 100 rs. de Bello, enviamo, o catalogo d^grSg

—rtü&lB
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Um grupo de distinctas professoras, posando para o <'Jornal das Moças"

Dentro do peito pulsa-lhe o coração
«Iflicto, esmo de amor.

Revê o passado. Alguma cousa lhe
íascina, deslumbra e suavisa... um sorriso
orando, doce e impressionante paira-lhenos lábios lividos, crispados pela dôr.' abios sentenciados a jamais desabrochar
a * flor de uma risada. >

Volve um olhar ao presente ; tudo lhe
lemorisa, via~se~lhe o semblante. As la-

grimas affluem aos olhos amortecidos.
ü choro convulso afoga-lhe na garganta! m nome bem amado... Pronuncia pala-i*as inintelligiveis.

^ente-se completamente desolada, sem
n coração amigo, sem uma alma bem-
uora, em vão procura consolo, debalde

Li *sca conforto !
vê desapparecerem as visões bellis-

sirnas da primeira idade. Foram-se os &o-

ú

nhos chimericos, as esperanças . . . sur-
giram amargura... dôr.

Mão inconsciente roubou-lhe o ideal.
Sem um amparo nesse momento cruel e
decisivo deixou-se arrastar por uma obe-
diencia cega, ignorando as conseqüências
desse acto; as torturas, a solidão, os
desalentos e os soffrimentos que aguar-
davam.

E sósinha na alcova silente e solitária,
esquecida e talvez odiada, sem um quei-
xume, sem um lamento angustioso, carpi
seu infortúnio, sua infelicidade, sua des-
ventura ! . . .

€ E como tudo passa ! . ,. »
Sim ; os acontecimentos passam, mas a

dôr e os soffrimentos perduram !
Parahyba do Norte, Julho de 1916.

Alba Rienzo.

¦?-'^raçwi»

E' quem dà a fortuna mais rápida nas
Loterias e oíferece maiores vantagens ao

publico.o Ouvidor 1 Kl—Rua da Quitanda 79 (Canto Ouvidor)—Itua Primeiro de
frllial: Itua 1£5 de Novembro 50, ». Paulo. — OUVIDOR N.

Lopes
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CURSO NORMAL DO INSTITUTO'POLYGLOTÍOO RIO BRANCO

Grupo de alumnas do 1- anno

ALVORADA |
(A' minha amiguinha Norma

de Azevedo Basto?.)
— Eram seis horas da manhã.
O sol elevando-se no horizonte derra-

mava cascatas de luz, sobre as praias de
ouro ! . . .

O tempo estava soberbo ; o céo azul
salpicado de pequenas nuvens brancas.
iO sol, ao longe, de entre as montanhas

vinha nascendo. Os seus loiros raios,
deitavam-se ainda pelo céo azul, e iam
acariciar as brancas e vaporosas fumaças
que se espalhavam pelo firmamento.

Apenas a clara luz, fresca e delicada a
aurora, clareava a terra e despertava as
silhuetas calmas que dormiam sob as ra-
madas dás frondosas mangueiras, Era o

tempo predilecto das aves que entoavam
cantigas maternaes ! e, o sol rasgando as
trevas da noite apontou no horizonie ; seu
olhar magestoso fitou as águas que corriam
serenas ; a expressão de seu oi! ar de
prata, parou n'um lago immenso, onde
voluptuosas velas, balouçavam do! ites á
brisa amorosa.

Os canoeiros, haviam desperta- para
a nova vida, e, seguiam nas canoas em
busca de peixinhos para vender. Pouco.a
pouco o dia foi rompendo, e a vi para
tudo e para todos, nasceu, sempre alegre
e boa !

Manhã ! manhã !
Eis a mocidade do dia que nasce e

morre sem nunca acabar !
( Sampaio )

Constança Palm Pampi^na.



JOÃO FELPUDO AERONAUTA
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M João Felpudo roubou o cesto do padei-ro, amarrou-lhe umas cordas de guaxi-ma secca, encheu um reservatório de gaze annuneiou um raiei pelo bairro. • •
') Tudo correu bem até a partida. Quando

João Felpudo gritou solemnemente o
larga tudo, o pessoal acclamou-o enthusi-
asticamente !

3) 0 balão subiu, subiu, subiu... João Fel-
pudo já não tinha carga alijar e o balão
sempre subindo. Mas o sol esquentou e,
como ria lenda de ícaro, frouxaram as
cordas de çebo, e o reservatório abriu...
água.

4) Entretanto o pessoal em baixo, com-
mentanrlo o suecesso do rapaz, estava
verdadeiramente pasmado.

5) Mas eis que João Felpudo vendo que a
traquitana ameaçava ir até a Via
e se approximava demasiadamente do
sol, resolveu dar o fora e iniciou uma des-
cida.. . a nove pontos... vindo cahir no
tanque ào parque...

6) Agora todo molhado e com algumas es-
coriaçoes perdeu a mania aeronáutica,
em que se ensaiava para ir para a front

f rancez !!!
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Torneies charadistices

1-1-

SÉTIMO TORNEIO
PROBLEMAS NS. 29 a 45

CHARADAS NOVÍSSIMAS
-Em Maricá estudava uma linda mu
lher.

PYRILAMPO (Bahia)

2—3. -A cerca do parecer estou de pre-venção,
EüMÉNIDES

O li : cometa, o homem tem pene' úo se-
nhor—2—1—1,

& ei procura a frueta—2—2.
< carta tem nota de dois typos c; nstan-

tes—1—i _2.
g ulher de um titular estrangeiro—;: -2.
<! maior vasilha para um cadáver

ThTjBAJ

( Ao mestre Parm)
2- 2.Esta mulher fez um signal na cidade.

Capitão F(>x
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Um lindo chapéo de verão

1 1/2
(Ao velho collega D. Ravib)

1/2 1 —A malicia da mulher está na
bocca.

Mis Hanga

CHARADAS SYNCOPADAS
2—2—Na cidade vive o animal.

CHOPIN (Barra Pirahy)

2 O habitafite que reside próximo a mi-
nha casa gosta de bebida.

Stael

-2—E' pacifico ! porém parece ave.
2ENITH

2 Quem anda com lentidão cessa o mo
vimento sem querer.

Nadtr

(A5 minha mana e talentosa chara-
dista Princesa dos Dol lares)

São palavras de um bobo,
acredite quem quiser,.

amor é uma loucura—4—
ne não persegue a mulher—2 —

Príncipe Ante

ENIGMAS >.
ste enigma presente3inco letras tem;;sómente;

rrimeira e quinta vogaes,
Bem parecidas, iguaes.
Segunda e quarja consoantes.
Bem iguaes, bem semilhantes.
A terceira, esta- coitada *
Anda p'r'ahi desparelhada.
A este enigma déleitante
^endo duas letras bastante,
Com três syllabas se faz.
Quer de diante para traiz, v
Quer de traz para diante - \*chareis ave importante,

John Bull
á

Capo Kutuba

CHARADA ANTIQA
(A' distincta collega Ronoet)

Bemdita sejas tu mulher divina—3
Que na estrada da vida onde caminho
Fitei-te certa vez quando menina
Eras talvez do Céu a embaixatriz,
Que na estrada da vida onde caminho,
Fez-me cantor, um sonhador feliz.
Tanto que eu quiz pedir ao peito teu
Abrigo,p'ra os versos meus, filha do Gétfc—vV
Mas, Deus não quiz. Natural... Passados
Tantos annos, agora, volto cantando
Os meus versos tristes, ne voados
Onde vive o teu nome dominando.'

IvORD Do'e

AVISO
As senhoritas decifrarão os 14 primeiro*

problemas, e os cavalheiros, todos os 17.

CORRESPONDÊNCIA
EUMENIDES—Agora deve estar satisfeito'

pois, conseguiu ser inscripto.
Stael—Com este pseudonymo pode col-

laborar.
Gentil Malveiros, Chopin, JohnBull,

Pyrtlampo, Capitão Fox, Cabo Kutuba
e Mrs Hanga—Inscriptos.

Príncipe Ante—Tenho receio de que o
collega se torne «rei após», porém está ins-
cripto.

THEBAS—O velho collega e amigo sem-
pre teve um logar bem saliente em meu co-
ração.

Mlle. Ivette—A collaborução da colle-
ga é bem recebida.

Eord D'oe.— Emfim, quando se ama
tudo"se tolera !

Inscripto,
O RAM A

wBÈBtSvÉfó *'!$£'¦ ¦''¦''*§3!8B

EpT ¦ ¦»

I K^"''1' ¦'''¦»¦¦

Ife- «*té(ilÊL Bife.¦' r^fe^viM

O mais moderno chapéo para o verão
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A's senhoras Professoras
Pedimos aconselhar aos seus

discípulos o uso do

M ÍÊtÊÊiWfi1'

E

3
Rua do Ou vi d j

Óleo lidigcu Perrumado
Rècommendado como preventivo, e acon-

selhado com r< sultados positivos ppra ex-
tincçâo da caspa e de todos os parasitas do
couro cabelludo, tão freqüentes na infância.
De perfume agradável, e preço baratissimo.

Vidro 2$000—Pelo Correio 3$200
Deposito Geral :

DROGARIA IvAMAIGNE'RE
Rua da Ássemblea, 34

Loterias e Çommissões
As casas que mais vantagens

offerecom aos seus freguez.es

Pagamentos immedialos
Estas casas não tem filiaes

Pãrâincs Scnna $%. C.
3E=C

O melhor
creme pa-
r a a f o r-
m o sear a
cutis. Faz
des ap p a-
receras
s a r d a s,
pannosy ru-
gás, cravos
e todas as
ma nc h as
d a p ei le.
Tran sfor-

ma a pelle mais rugosa em uma tez
fina e avelludada. Indispensável ao
toucador de todas as damas de trata-
mento.

Ã VENDA EM TODAS AS PERFUM ÁRIAS

Deposito: RUA JOCKEY-CLUB, 310
| J. CUNHA- Vidro 4*000 ( «

Ctól de MILHES
XXXXXX

' Mme.

Í3ci
A'ccéitam~se

encommeodas
de coííeies

sob medida.
Vendas

a prestaçôí? e a
dinheiro

Attende»se a cha-
madoB pelo

Telephone 3462
Norte

Rua Visconde de
Uáüha, \0

PRAÇA 11 DÉJUNHO

Rio de Janeiro
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Ncvcr Morre '
(Parodiando)

Para Odette Andrade. .
Si alguma vez, eu disse que te amava
desculpa-me mulher !,.. Fôrâ imprudente !
Eu vivia a enganar-te, unicamente,
unicamente, n'outro amor, pensava !, .,
Se a minha vóz, callava-se, fallava
o meu olhar muito fingidàmente;
pois que, se a voz, encobre o que a alma

[sente,os olhos contam o que eila não contava !;.,.
Meu gesto simples, vago, constrangido,
meu fatiar, meu sorrir, tudo exprimia,
tudo exhalava o meu amor fingido !.. .
— Em tudo o meu desprezo se exhibia :
Só estava bem, se andava foragido,
só me sentia bem se não te via !...

Victor Santos.

À Orphã
I

Pallida, entristecida, abandonada e só,
Sem nunca mais fruir os beijos rnaternaes,
Sem ter da rosea vida os gosos divinaes,
Vivia n'uma angustia que fazia dó,
Sem pão e sem abrigo, á sombra d'uma cruz,
Com o celico olhar n'iun Christo dolorido,
Chorava de saudade um pranto enternecido.
E nunca mais brilhou nos olhos delia a luz
De um divinal sorriso. E triste soluçava...
E como as meigas aves de um funesto ni-

[nho,Suspirava, chorando o maternal carinho,
Chorava ao pé da cruz de Christo que mi-

[rava.13 na alma dolorida, como vil fadario,
Trasia as agonias todas do Calvário.

André Galasso.

Por li ...
ue nao mais faça versos, tu me dizes,

E achas que por desidia ou por descrença.— Talvez... Mas si é mister que os infe-
[lizesSoffram sorrindo, a sua mágoa immensa,

•E5u, por muito querer-te, as cicatrizes
Do velho soffrimento esqueço. Pensa,
Porém, que, embora a vida concretizes,
Do meu róseo ideal, de minha crença,

£ão longe estás de mim, que os meus can-
[taresfc>o chegarão, talvez, aos teus ouvidosComo um rumor de queixas e pezares !

Ho emtanto. eu cantarei, no imo do peitokuffocaudo os soluços e os gemidos,Pelo supremo bem que me tens feito.
JüLIO MERAL.

Somno eterno
A' meu pai,Para adornar o teu caixão dourado,

Quiz dar-te rosas das mais bellas cores.Violetas, myosotis, muitas flores.
Pois mereceste, pai idolatrado.

E no lugar que o corpo teu repousa,
Quero planta,!* muitas roseiras bellas,Para que tenhas flores mil, singelas
Para enfeitar tua singela lousa

Hei de pedir á Deus, que é justo e forte
Que junque de rosas despetaladas
Esse caminho em que te leva a Morte.

E a tua alma, ó pai, pura, querida,Verá rolar, em chuva transformadas,
As flores que adoraste quando em vida.

Valmieina Ramos.

0 outro amor v
(Ao bello sexo)

Todos nós, supplicamos loucamente,
Um outro amor alem do amor materno;
Um amor que é p'ra nós um Deus superno,
Um quer que seja, emfirn, de omnipotente.

Andamos á esmolar constantemente,
Pela estrada da vida; amor eterno
Num tom piedoso, flebil, meigo e terno,
A* luz de uma esperança alvinitente.

De coração eu coração, andamos •
Em busca d'esse amor que ambicionamos,
Até, que. n'um, achamo-1'o afinal.

Venturosos, então, na vida amamos !...
E, só mais tarde é que consideramos
Que o amor é um bem que tanto nos faz

[mal.
Alfredo Brêda.

D... v:~:", ¦¦¦ •".

Tinha negros cabellos ondeantes,
Provocando acaricia de mil beijos;
A treva de seus olhos scintillantes
Por vezes tinha uns mysticos lampejos,
Eram seus lábios, finos, palpitantes,
Rubra corolla feita de dezejos;
Foi serpente nas formas colleantea,
Tinha na voz suavissimos harpejos.
Como talhada em mármore rosado
EHa lembrava um sonho fabuloso,
Um sonho d'Arte, divinal, ousado...
Eram seus dias calmos e felizes,
Mas em seu coração, puro e formoso,
O amor não conseguiu lançar raizes

FlavíO I/EAL.
Carangola.
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JORNAL DAS MOÇAB

Sobre os bastos cabellos negros que coro-
ivani a sua bella e ideal cabeça, digna do
pincel de Rubens ou Velasquez, repousava
um diadema filigranado, desprendendo fais-
ca» deslumbrantes.

O seu olhar doce e aveltudado, percorreu
todo ó salão, e ao notar a admiração e os
ardentes olhares em que envolviam-n'a,
sentiu-se levemente vaidosa da radiante
formosura e suprema graça que se despren-
dia da sua pessoa, attrahindo. todos os co-
rações.

Mas os seus olhos negros, que um leve
traço de bistre tornava ainda maiores, e
mais sciutillantes, fixaram-se em alguém,
que na platéa, fitava-a apaixonadamente, e
o ligeiro sorriso que lhe arqu.eára os lábios
finos e rubros, desappareceu de súbito, es
palhando-se na sua physionoiiiia uma densa
nuvem de tristeza e constrangimento.

O coração começou a palpitar desordena-
damente, e Maud, já impressionada também
pelo grandioso poema de amor, desenvolvi-
do por Puccine, sentiu que uma lagrima in-
discreta lucülava-lhe nas palpebras meio
cerradas, e desviou os olhares para a scena.

A ideal Mimi, enlaçada pelo sonhador Ro-
dolpho á luz do luar melancólico, retratou
inopinadamente em seu coração o espectro
do lindo sonho que acalentara um dia, e
que a inflexível vontade paterna destruirá
para sempre.

Na Bohême, ella seria com desesperada
saudade, as horas mais seductoras e doces
da sua vida... aquelle poema de amor e
stuiriTricutu», eia. aigum. v.«.**wv ..«- v~r.... .--

drama secreto que lhe amargurava a exis-
tencia, e fazia o seu coração verter lagri-
mas de sangue.

Desejara também, como a pallida Miiui,
menada pela implacável tysica, morrer nos
braços d'aquelle a quem dera a alma, e do
qual fora separada bruscamente pela sorte
que tinha feito nascer o eleito do seu cora-
ção um louco sonhador; rico de crenças,
amor e illusões, mas paupérrimo do vil me-
tal, que tem alta cotação nos espíritos me-
diocres...

E ella que era invejada por possuir um
homem superior; elegante mancebo que por
muitos jovens fora disputado, não só pelo
talento, e varonil formosura, como pela co-
lossal fortuna,- ella que vivia rodeada de
luxo e conforto, que dispunha de tudo para
ser feliz, invejava a sorte dos desgraçados
que lhe supplicavam um obulo, e adorava a
sós o seu grande amor despedaçado; os bel-
Io» sonhos, desfeitos pela inabalável reso-
lução de um pae ambicioso.

E no tablado do palco, a meiga Mmu,
— seductora visão do Outomno, — morria
tremula e pallida nos braços de Rodol-
pho, louco de dor e desespero.. .e com
ella também morria o grito derradeiro da
revolta sentimentsl que fazia offegar o seio
da formosa Maud,

Terminava a opera, e os elegantes le-
vantam=se apressados, emquanto os bravos
reboavam pelo vasto «alão, e as palmas
succediam-se estrepitosaniente.

leitão ergueiido-se, ella deixou que o ma-
rido, n'um requinte de amável galanteria.
a envolvesse no luxuoso "manteaux", e fi-
tando com desespero mudo, que.iii, da pia-
téa, tão ardentemente fixava-a, crispou os
lábios n'um sorriso amargo, afogando no
seio um soluço iacinante, dolorosissimo.

E' que ella não teria nunca a felicidade
da pobre Mimi, morrendo nos braços do seu
amado: e elle, debalde na hora suprema da
vida, supplicaria a extrema-uncçâq da sua
bocea adorável!

Auge de Almeida
» UMi. UO I li

Coelho — Modo ât Preparar
De Dezembro á Julho o

Coelho é mais saboroso e
tem as carnes mais tenras.
Prepara-se o Coelho de to-

das as fôrmas, isto é, assa-
do de paneila, de forno, re-
cheiado, estufado e cosido á
bahiana, este com addição
de azeite de dendê, pimenta
e amendoim torrado, cosido

com arroz e leite de coco.
Adopta se o mesmo processo do preparo

das aves, notando-se que os temperos prin-
cipaes são : vinagre, sal, tomate e alho.

Tendo o Coelho a carne tenra e sabor
brando, não se deve cosinhár muito sinão
tornar-se-á insipido.

PASTELÃO DE PEIXE Â FRANCESA

Põe-se durante algumas horas era sal-
mora uma posta de peixe, de 20 a 25 centi-
metros de comprimento.

Tira-se depois a peite ou escamas, e a
espinha, envolvendo a posta com filetes de
enguia temperadas de sai, pimenta do reino,
noz moscada ralada e especiarias.

Preparado assim, põe-se o peixe em uma
paneila com 125 grammas de manteiga
fresca, coilocando-se um dente de alho, uma
cebola picada, um bouquet de salsa, sal,
pimenta do reino; noz moscada ralada e um
martello de vinho madeira.

Põe se na paneila á fogo forte, e «¦ liando
o molho se achar bem apurado, addita-se
um pouco de louro e uma garrafa de vinho
Bordeaux superior.

Ficará a cosinhár durante 3/4 de hora,
escorre-se depois o molho e deixa-se o peixe
esfriar.

Desengordura-se o molho para levai-o a
mesa, servindo-o com o peixe.

O recheio do pastellão será feito picando-
se duas pescadinhas, metade da enguia,
que sobrou, algumas manjubas sem os es-

pinhos, 200 grammas de manteiga fresca,
duas gemmás d'ovos, um ovo, sal, pimenta
do reino, noz moscada, cravo e canella.

Misture-se bem, passando em uma penei-
ra esse recheio, e com elle enche-se opas-
telão.

Depois de assado o pastelão, deixa-se es-
friar e serve-se.

m
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Discurso pronunciado
gBHnçpaaaaataaaMaMBtamai i itauBBgowam . t- ¦,'.;.• IW

Na Escola Normal de Rio
Novo (Mina.), a 3 de maio

ultimo, peia a 3^ annista
Mlle. Maria da Gloria Bar-
ros.

Terra,.. ! Terra... ! foi o surto incontido
soito vibrantemente pelo gageiro, ha pouco
mais de 4ü0 annos, quando percorrendo, por
assim dizer, o nadir do universo, do alto do
mastareo, envolto na cordoalha, apontava
offegarate, a 3 de Maio, o rumo para onde
os bprineiscommandados por Cabral deviam,
como gaivotas de plurnagens pandas, sigran-
do «por mares nunca de antes navegados»,
arribar «nesta terra que é em toda praia
praina, chan e rnui formosa........ £rn tal
maneira é graciosa, que querendo-a aprovei-
tar dar-se-á nella tudo».

Terra..... ! Terra..... ! foi o hymno uni-
sono entoado, com alacridade por Í200 ma-
reantes, quando ao tombar da memorável
tsrde de 1500, reunidos no convez de lá
barcos, conseguiram vislumbrar na fimbria
do occidente a silhueta indecisa, fugitiva, até
mesmo evaporame, si quiztrdes, daquelle
celebre monte redondo, que veio a servir de
íócco, afim de neíie desfraldar-se, tremuiante
aos quatros ventos, o nome expressivo de
Vera Cruz, signo eterno cravado entre as
fronteiras de uni continente vetusto, que já
ruia sob o peso do seu feudaiismo depri-
mente, dos grilhões de sua escravidão econo-
mie a, das suas cruzadas sagrentas, das suas
guerras, de 100 arinos. do seu militarismo
atrophiante; e por outro lado, plantado en-
tre as fronteiras de um continente recenas-
cido, cheio de palmares, repleto de riquezas
prodigiosas, vivifícado por sonhos amplos,
infinitos, como os pensamentos de Deus; se-
quioso por predominar sobr^ o Planeta para
lhe implantar o domínio absoluto da justiça,da Liberdade, e da Confraternisação de to-
das as raças.

Taes foram as visões e as conseqüências
deste acontecimento culminante e decisivo
na marcha futura dos povos: o mundo re-
nascia, os homens se retemperavam, o ideal
divino se cumpria.

Desde esse instante, o sol, que se atufava
no poente, começou a acareciar este hemis-
pherio com uma luz mais encantadora, seus
raios beijaram-lhe meigamente os vargedos
alcatifados de reivas, e seu formoso esplen-
dor enamorou-se das noasas límpidas cor-rentezas*

A Europa percebeu o fanar dos seus lou-ros; resentida, sotopoz o piano divino á suaambição; século a século veio cavando f unuo,a anarchia na ordem social; cada paiz euro-
peu intentou, avassalar o seu visinho; d'ahi

odíos de raças, e interesses inconfessave*
explodindo em crescendo vertiginoso acbaram por desencadear, agora em Vossadias, esse vendaval bellico, cujo turbilhão ifernal tende a ármiquiiàr a razão dos homer

Porém nós americanos, qne sabemos m
graves momentos de angustia, recorrer aoAltíssimo, couscioa de nosso porvir futuros
e fraternal,nao soccurnbamos perante este cr?me abominável, que, acabrunhando as aspi*rações da democracia, cobre a superfície do/eiho continente com um tão largo mantode sangue.

(OontinÚQ
» * a * m m m m

PREVALECENDO 0 TALENTO
Respondendo ao iutélli-
gente collaborador, João
M. V. de Mello-

Collaborador desconhecido I Sois oApollo flammivomo e sublime que volutea
em torno da minha curiosidade!...

Sob o pallio da vossa luz rosada rodopia
o meu ideal n'uma vertigem brilhante, em-
quanto a minh'alma sonha e delira, canta e
suspira !. . .

O vosso syllabar divino rouba-me o laço
delicado que vincula tristes recordações de
um passado immaculado e santo !

—Quero ernmudecer ao rever os vocabu-
los cheios de doçura, triumphantes de su-
blimidade, mais a vossa Musa é irresistível
e poderosa, eirrastando-me ao taber.náculo
da Adoração e fazendo-me a sacerdotisa do
templo da vossa Prosa !. ..

A luxuriante belleza da vossa collabora-
çâo convida ao colióquio amoroso, abre o
amphiteheatro do Impossível, tentando evo-
cações absurdas e provocando suspiros que
deixam a calma periclitante !...

Sem o sentirdes sois o fulgido vivifica-
dor da imaginação semi-apagada pela ara-
gem da Desventura que faz tremular as
rosas da mocidade na vereda que conduz ao
throno da Felicidade ! ! !

A vossa phantasia invade o meu cérebro
enxertando nJum turbilonar de crenças no-
vas, o fervor optinaista. Iyeudo-o as horas
tornam-se para mim um crepúsculo de
intensa alegria a bailar no capitólio do
Bello, em quanto o vosso verbo deleita o
meu coração á guiza das alvoradas da Pri*
ma ver a !. ,

Apreciando-vos, affirmo, que a Flora ex-
plendorosa d'esta esphera,exhala no ambien-
te o perfume estimulante do vosso espirito I

Assim sendo, eu vos saúdo erguendo a
taça da Sympathia que eterniza a mhnia
crescente Admiração pelo talento que ^des-
pertou-me na paz encantadora do ignoto...

Santinha (H. F. Serpa)
UM!B"pa,fflK:™>*»*M5*»EIM»M!aJ«M*i^^
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A' ti.-
Saudade .• * . é a flor nv"ds triste que

desabrocha em nosso coração, regada com
sentidas lagrimas. Seu perfume subtil, se
evo'a para o céo de infinita tristeza, e sem
manchas da eternidade.

E* a c^mrmnheira f-él das almas aoaixo-
na ias é a v?sà*o immaculáda e tácita que
n°& segue rei1 vida afora, perturbando nos
sempre, chegando-se pouco a pouco em
subtileza povoando-nos de suas pétalas a
meu te risonba e doce.

E' a trisfe recordação de um passado
feliz que jamais voHará. E? um sentimento
indescriptivel de dor e de prazer, de espe-
rançi e descrença.

Saudade... tu és a soberana que reinas
nos corações obscureeidos pela dor, levo
nas tuas corollas de cores tristes um?i das
minhas lagrimas de amor, e depõe nos
ardentes lábios â<* quem adoro.

(Engenho Novo) Noemia Martins

Na Praia — A' Z?zi :
EHa isolada, vagava
IVistonha, á beira da praia;
Buscando livrar a saia,
Do mar, que meigo a beijava.
Eu, que de perto espreitava.
Disse lhe: O mar, que desmaia
Da espuma á nivea cambraia,
A a rnoürnoa rio am#%T»ií»s!. li?Vi* '

K <J a.A» Uw X-íHL» +L> VI \/ *-¦*. i li ¦•-• ¦»•"» i L^ w "V*

E ella> corada, faceira,
Um pouco ingênua e bregeira
Ante o vestido molhado,..
Responde— qual doee canto.. *
Cheio de amor e de encanto —
Faz-se de tolo !.. .eng acado L...

(Reeuerdo de Itacurussá) Piekre Luz.
e «

Ao Antônio S.— Salve 27 de Julho :
N^o fosse a musa ingrata e a rima escura,
Eu te daria todo o sentimento
Que dentro de rrnnh'ahna se alvoroça
Ao lembrar-me de ti neste momento.
Vejo q13e a aurora do teu. nascimento
Hoje sublime, prasenteira passaComo quem surge de um deslumbramento,
Rêcam&da de encantos @ de graça.
E não posso diser»te o quanto sente
Meu coração por ti- -seu regio encanto
Na venturosa estrada do presente»
Felicito-te, pois, e nestes suspiros insanos,
Lego-te o coração, n'este calmo conto,
Como lembrança, em dia d© teus annos !

Alvina Silva.
* #

A5 distineta Mííe. Aracy da Silva Maia :
Adoro-te, Aracy n'\im êxtase profundo,Kepiet© de ventura, ao ver-te que me adoras

Ah! rio quando ris, e choro quando choras,
Gelygena rau'her, ó deusa deste mundo,
Yara dos sonhos meus que no meu peito

[moras !
Rubem Schõder.

* *

REALIDADE
A* memória de Anna Silva :

Seguia a passos lentos e tristonhos,
Tendo por íecto o doce firmarrietito,
Ao longe muito ao longe eu divulgava,
Jesus pregado á cruz do soffrimento.

Cheio de amor, respeito e humildade,
Cheguei-me então ao vulto saerosanto,
Ajoelhei-me em signa! de santidade,
Deixando então correr todo o meu pranto.

Levantei-me depois sereno, altivo,
Por ier lido em J>asus, o doce exemplo,
Vendo que em nós é nada o soffrimento,
Comparado á Jesus, heroe do Templo,

Té as flores ali eram tristonhas,
T do indicava a dor e orphandade,
Etitão pensei cm todo esse orgulho
De que se serve a pobre Humanidade !

Naquelle Campo, onde termina a vida,
Todos sao bem eguaes oer.ante Deus !
E ante a forca horrível do Destino
Não passamos de tolos pigmeus !

Almir Domingüks.
o miíü

ALMA INNOCENTE
A* uma menina morta aos 15 annos :

Alma de hu que pela terra andou,
Breve, mais breve que o clarão da aurora;
Foste qual sonho q«e não dura uma hora,
Lyrio em botão que o vendava! roubou...
Ave sem ninho, pelos céos em fora,
Qual nivea setta que partiu, voou :
Anjo formoso que da teria alou,
Por sobre o azul que ofirmatnento enflora.
Vejo florir teu yirginal amor
Nos martyres da luz ou no explendór
Das purpuras d® um eéo primaveril...
E das estrellas, ao faíscar dos raios,
Travez as noites de encantados maios.
Vê-se sorrir ifum halo, o teu perfil !

Erico Curado.
>« •

ACROSTIÇG
A' galante Elzita. dilecta filhinhada di$-

tineta actriz Abigail Maia:
W-s a estrella rasplandente,
tr*á do azul do firmamen.to !
omites, bella e sorridente,
Míluminae meu pensamento.
Hão sincero e tão aiviente 1...
•3>nienisae meu soffrimento !...

(Aldeia Campista) Zitinha

Mmasmmm
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Arfor. ohra?« ;r.e1s* qu* oi labkw pre-
nnndam"TeHadeírâir«t« quando o ecrã
«ãAísiá apoderado deste robhme senti-
mente, porém atenua diaem-n* nmea e
exelnsivaniesie para enganar a buffifcmaa-
de

Aktokia A. Souza.

Ao ja*es Gelando Carneiro
Eu preferia soffr^r eternamente a dor

de uma saudade atroz qtie supp^rtar oa
emeiantes m$nr-r&? de tua ingratidão oq !
li eu querido Orlando !

Hesperia.
ílâ

Â? âl-foerB.
A esp#Ta£#i é a luz que illumina as tre-

vas do meu viver !
Z. P

t
a

-Tt '-¦ *. * » JL * *—* *

Assim como cartas planta*? só podem
crescer em bom terreno, assim também só
em corac-ô^s como o teu podem germinar
oi bons sentimentos.

Alice Maria Pereira.
*

* *

Ao Orlando*
Se pude*se? eomprehender o m^u pen-

sar, verias atrav^? a minha indiferença.
um amor e coração sincero que só a ti
ama,

Hesperia.
a

*

Ao distineio normaüsisu
Joaquim Ferreira de Souza Júnior.

Amei como criança, feliz e loncamente,
ma? hoie sffago a illusão martyrisante de
nm amor sêu: esperança?.

Fbaxcesca Bertine.

Ao Homero.*u encontrarei mais facilmente no fundo
do oceano uma pedra orecínsa, que uma
sinceridade ardente pm teu divino coração !

Mlle Robinne (A. Franceza).
«

A vida é o fardo pesado, que impaciente
eu carrego atraváz de uma existência attri-
hulada

Elsa G. N.

Amar é encontrar no caminho tortuoso
da existência um coração amise. que nos
entenda e afague no? momentos de nos-
talgia...

Elsa G. do Nascimento.
a

¦ «

A3 minha querida mãe.
Crente estou que no mundo só existe um

amor puro e que se assemelha a um sol
sem occaso. este é o vosso amor. o amor

J. Leonam Nazareno.
<

* ¦ a

A ri, meiga Dalila.
Amor ! Sol oue illumina existência.
Desprezo ! Nuvem negra, que cobre de

sombras a estrada da vida,
SUZETTE DE C-ARVALHO.

Saudade fiowinha triste, o teu perfume
mairíeo venc*ndo qualquer distancia une
neto pen«am*nto entes que se estimam com
Verdadeira a«eiç5o.Iahab Oloa Adir,

A' Santinha. _
A existência privada do inefável coaTivio

amoroso do ente fui se adora 4 tão peno-
=a ouan*o £ ditosa a vida, cercada de toda*
as felecidadea e seguida des carinhos pa-
ternos !

* »

Ao Francisco Bfílem.
Ar flores nos encantam pela variedades

tu*pela immensa amabilidade que D^ssues.
Mlle. Pérola.

*

A} elsuem.
Assim como a Mater Dolorosa soluçou

amargamente aos pé* de seu extremoso fi-
Ibo crucificado, assim também, jngnto,
cravaste para semor*» em meu peito o do-
loroso punhal da dôr í...

Amar\lis.
a

* ¦

ARVORE ABANDONADA
^o amisninho Norrerto de Azevedo,

Na ineroia de verdadeiro abandonado,
pç«a arvore enorme, jaz na estrada :
Nunca encontrou um olhar abençoado.
Que desfizesse a sua dôr amargurada.
Os vi ai antes que oufrora seduzidos,
Pela sombra amiga, á procuraram:
Agora por alH n^ssam Hestrahidos,
E não mais olham as folhas que admiraram.
E assim a arvore de outro tempo finda.
Ti] com eila o viço, a moeidade e a vida.
Dos que para ella correm ainda;
Só a minha existência perdura na lida;
Mas quem sabe. como essa esquecida arvo-

[w.
Talvez eu me transforme em um frio mar-

[more...
Elza G. do Nascimento,

* *

A' quem me entender.
Queres que te esaueça ?
porque me oroeuraste ?
Porque me fizeste *rer que aljruia dia

poderia çosar dos teus carinhos, dos tens
affagos ?.. .

Queres que te esqueça ?
Isto está além das minhas forças. . • t
Dizes que sou criança, mas mesmo cnan-

ça tenbo coração e com o coraçSo nac se
brinca !...

Confeaso-te que. o que meu coração b^-
te nor ti. jamais sentiu por ninguém. t

Quando t« veio e ouço a tua véz sinto o
meu coração ualtútar de alegria para ijb-
mediatamente 

'entristecer devido a tut m-
differença.. t-

Queres que te esqueça? C* difficil-*
Deixa-me; deixa-me seguir. ¦ •
Deixa-me chorar, é tão bom chorar !•••
Porque nío me dtixaste partir -y*



. / ..,

JORNAL DAS MOÇAS

A> ti meu querido Joaquim.
Assim fionio a planta prectea do carbono

navaViver, assim também o meu coração
apa^xona^o precisa de tua constância, para
resistir aos embates procellosos do negro

cender o suavíssimo perfume diurna affeí
çâo retribuída.

Iamar Olga Adir.

mar da existência.
Prancesca Bertine.

«

A' quem me entendo.
A maior, alegria de min.h'alma seria pos-

suir a tua sincera amizade.
Alice Maria Pereira.

#

A' Marta M. S.
A felicidade» do homem reside na «ons«

tan^a e lealdade com que é* correspondido
o seu aífecto.

Jaointho Paixão.

As illusÔes sâ"o as setinosas flores que
marohetam o pedregoso caminho da vida.

Dalza R.
* *

Ao inotvidavel cunhado Octacilto.
A saudade ê a lastima crystallina que

brota nos coracõ*»* sinceros.
Georgina Lima e Castro.

Ao inesquecível N. P. S.
Só r»ó^e existir o e^rui^'!Ím^nt.o quando

não se eonbece a verdadeira an^rade.
Alicie Maria Pereira.

i

A5 aUmem... de Nietherov.
... Depois de perdida a ultima esperan-

ca. ainda nos resta a Estrada dos desen-
«n,r»rt» __ -577*3 01IT»0«t f\ A ?lldf f ferATI tf SÍTIO. O!'-
n«?da de flores e de felicidade.? supremas...
Depois, tudo nos sorri, tuán nos alegra e
tudo nós condua a porta principal da Ver-

Humberto Martins.

A' alfífnem.
A saudade é um estillete que se crava em

nosso coração* roubando-nos a vida lenta-

Alfredo Goulart Alves.

A* senhorita Rtna.
O teu olhar é como um vidro sçintillante,

que brilha em minha vida todas as vezes
que a. vejo,

Sotnas.

A' Mart4 ™ -VI- o.
O verdadeiro amor nasce sem venturas

vive sem esperanças e é eterno, porque
resiste a todos os rigores da sorte adversa.

Jaointho Paixão.
¦a p-vPara a gentil amiguinhà Xlda Corrêa.

Saudade.
A saudade é a melancólica companheira

das pessoas que se estimam com gincftri-
derte e são forçadas a viverem ausentes.

£' a triste flòrsinha do soffrimento, que
o orvalho benéfico da Esperança faz res-

* +
A' inexquecivel amigmnha e querida pro-

fessora, Dalila d* Almeida.
A ingratidão é para amisade, o que o

g*lo dos Pólos é para as flores. Extinguido
o vigor, mata lentamente.

Quem, dando ouvidos a intrigas, corta
um sincero amor, não merece as lagrimas
que causa á infelix que despreza. •

Suzette Carvalho.
•¦

9

Ao A. Garcia.
A desgraça é a horripilante nuvem ne-

gr? que tolera o horisonte das nossas do
ces venturas.

A. da Silveira Btjlo.ío.

A' ti... Talvez !
Como nos é agradável pronunciar esta

pequenina palavra! Ella não expressa ne-
nhuma certeza, muito pelo contrario é a
expressão clara da duvida e também...
de uma vaga esperança. Talvez! Esta pa-
lavra faz-nos gozar de antecedência certo
prazer, que muitas vezes vale mais que a
realidade. Para muitos pôde não ter valor.
mas para nma alma triste, que desolada
espera ver voltar-lhe a esperança, que ia
vai perdendo, esta palavra torna-se linda,
encantadora!

íamar. Olga Adir.

A' m ?n ha n oi va Carm en :
QllTíGO ^ífü gUUUM «u «v; vt5JV«

Accordo alegre sorrindo,
Se sempre te visse em sonho
Vivia sempre dormindo!

JOVEN*
*

Ao Almir Domingues :
Hontem recebendo um «jornal das Mo-

ças » encontrei entre diversos sonetos o teu
sublime "Aurora do Amor". Li. reli, deco-
rei-o até, porque achei nelle a tua alma tão
semelhante á minha. En também vivia só,
desprezada ; soffria também dores cruéis,
intensas e também como tu, não me que!»
xava. Uma vez pergnntaste-me qual a causa
da minha melancolia? Víz&M® tudo para
advinhar, mas não advinhasie; eum sorriso
foi a minha única resposta. E hoje, porém,
o Deus Omnipotente disse-me: (como a ti)
«vaes ficar contente; e um anjo colloeou ao
iado meu»,

Minhas dores não se findaram completa-
mente como as tuas, porém, ficaram mais
suavisadas; não vivo tão desalentada como
vivia, porém, receio algum dia ser ferida
pela setta da Ingratidão.

Mlle, Pérola.
•

* *

Para o Víctor Santos :
Quando ao longe na solidão da noite, ouço
o som mavioso de uma flauta com os
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aceordes de um piano, sinto uma profunda
melancolia e a minlValma entristecida de
saudade chora !• ..

E' que ao mpu pensamento vêm as recor-
daçÕes dos dias venHirosos que ao teu lado
passei ! Então só termina essa tristeza
quando sbatida Ppln somno e illuminnda
por um raio de esperança durmo tranqüila
e sonho com as illusões do meu triste
passado.

Quem te amou.

Ao acadêmico Homero Carneiro :
Esquecer-te ? ! Oh ! é imoossivel !.. • Pois

se tudo o que minh'alma n<=msa. soffre,
ama e almeja se traduz em ti! Como «sque-
oer-te Homero! Ah ! e*queeer-te nunca!

Mlle. Robinne ( A r,\ranceza )
*

Dedicado á querida Oscarlina,
p<s — estreia que nos acompanha aos

péG do Oreador !
Esperança — maná exceliente que nutre

nossa a^ms !
Claridade — chave que nos abre o reino

âo Redempror i
Da amiga Belleza de Jesus Garcia.

*

Ao Dk. Virgílio Domingües.
(Resposta).
Aualvsn também, os meus pensamentos

an^s de f^rmnlal-os.
E como já estudei o teu caracter {como

já tive oceasião de te dizer pessoalmente)
ê qna ousei enviar aquele primeiro pensa-
rnfstitn; pois o teu amor é semelhante a
borboleta que pousa em todas as flores.
sem achar nei<ras, alguma que seja o ideal
de sua vida.

pr.r is=o é que fazes um conceito tão per-
fido sobre as mulheres.

Mlle. Pérola,
* *

Longe de ti ! !
A indífferenie, Lydià de Oliveira.
Se o Esquecimento, cansado fosse pela

separação, bam certo estou de ser uma
exencãn^ gn mais desejado gráo da im-
aiensa felicidade.

Procurei ausentar-me de ti, privei-me d#
ver-** e ouvir-te como era o meu maior
almejo esperando em pouco tempo esque-
cer-te 1

Veio nisto, minha maior ventura como
também melhor percebo um impossível,
de tristezas infindas !

EmfiHfi, soffrer por ti é ser feliz í
Assim procuro a Solidão, onde sosinho

veja as illusões sinceras, de um primeiro
amor» deixando o pensamento atravessar
este retiro, pnm divisar tão lonsre a aban-
donads quadra pm que eu era feliz, sruian-
do-n?e no sentir do apreciado escriptor:

Esquecimento — *balsamo consoladorde
todas desventuras ! *

Esperança — mm bem para quem sof-
fie ! >

Solidlo — «ailivio para quem padece U

Recompensado com o daspreso, te diz
adeus, o esquecido.

S'enae c.
* *

A' boa amísta Oscarlina A. V.
Saudade e Amor !

Saudade! júbilo pungente
One nos relembra a vida passada,
Quando estamos ausente
De uma pessoa estimada !...

Amor !... fonte de pranto
ft n três teci men to que amargura
Düacevante dor, e no em+antn.
Não nos carrega á sepultura !.,.

Mlle. Belleza de Jesus Garcia,
*

O meu corac^rt é um santuário onde u
encerra o feu idolatrqdo nome, e onríe o>-
posito a tua sempre adoradaimaga. E' nel-
le que deponho este verdadeiro e ardente
amor que te dedico !...

ÀO.Í.

A eleita de min'balma !
Cândida S. C.

Minha adorada.
Quando s^rá o dia da nossa felicidade,

quando será o dia do nosso enlace, quando
será o d^a dnq nossos corações sral^arem a
palma r^a vietorla(da"luta em que vivemos"!
e emfím. quando s^rá n dia da nosso so-
nhada vida d* amor. Oh ! adorada. Deus
bem Sabe, que no meu coração, só eyígtfi o
teu norne sagrado, (o qual é Cândida) por
isto, e^e nos fniia. nos ajuda e nos leva ao
bom eanvnho, sempre na estrada florida,
onde ás fc>es viçosas se destelharam e as
pétalas cahlram sobre nós.

Pttndonob
*

A Mlle. Minda.
Eis-me anui, rolado ante a vossa onoan-

tedora visão, com o coração a sansrròr a
âôv mais oruoiante da incerteza, levando
n'alma dilacerada o amarsror da índiffe-
reuça, no disfarce cruel de seu olhar.

Basta de cerimonia ! Ouve este corol-
larlo de fracos sem doçuras, e com reca-
tada ternura colhe estas flores, que é toda
a sinceridade d'um pei*o; dá-me um oan-
nho, assim — extinguindo a magna neste
coração, que aneeía ua dolorosa angfl*tia?
a esperança dynm sorriso, que liberte desta
amargurada duvida, um ente que soffre.

j£, MILO

Para Am andina S-
Quero-te muito ainda ! Como eu er& *e]iz

quando tu também me apreciavas ! E*r^"
ce o passado, e volta de novo a m* querer,
pois só assim viverei con*erit«. *un<**!
olvidei, pois uma «miga ado^sdâ .T1Lin°oVr
esquece. Ah ! Como eu sinto não £™*
ver-te e abraçar te. Não seias cruel! vem
mim que te adoro como oufrora, _'j

Uma amiga t>xdic*s>\
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grávidas e as que amamentam de-
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vem f.izer r.so do VINHO HIO-
ja$ f»wai:ia«v!i wwr Q-ENICO que, como diz o seu

nome, é um vinho que dá vida. Só assim, ficarão
fortes e terão o leite augmentado c melhorado para
robustecer lambem os filhos.
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ff H j 11 CD con*Tea^os aíé ° presente,
^y^a^yy c> portanto, o mais útil aos

w
p«

convalescentes a. todas as pessoas fracas c ás amas d« |
leite. Vide a bulla.— Encontra-ce nas boas Pharmacia* ® |

osho Gera!ogarias e no

>;- fíwa

Dep
¦".'-.

^^^^tKS~CÍ

'..:•••¦':•¦.•'.•.-:"¦: '¦'•¦'

MMWSatUW**

Primeiro a© Blarç<
ííO DS JA.NWÍRC

=J«ií.iV«Mn4 
»««a)ww»~!««1«« «.««J*»"» i!ii!».iíl»«3i»!wf!.i£JE!I33*.'W3i'ií^li-í.'

JR
taricaKK«ess«^-*a»E««sassi3S.*«=»wu»i '"§;i

Ãl*



iümTi,«'.ai ¦i.ii<wwff.1 t. w-i

.1 I 
"¦* S\r '*': i ' • . jV.. ,**^»w " ¦*' r^ •" *' ¦'¦ ¦*¦ "* ^****^"^Ü^iSfe« ** »' .J"Vrf^"**!. •/ 5- B

Antei Um mes ois mes rrèa mezes' Cinco mexes depois,,

*3? RLpW'

« m m
^LmêÂf

fâf^fê**

aaaa

¦o

f >c-

» <w tobw jfOM carece/j? <fe mn revigoradorpara o

organismo depauperado e anêmico, deveisdàr-

e J V,

TOMO FÕRTIFiCANTL £ ftòJ í/n/íi//iL rim

EXCELLENÜA PARA TODAS AS lotm

r r ¦ í*^íjí^ ssf^çr

mmSmmW lflBB»8»*" ^p**a^' «30*158^ SpWs^^W b«*Tí**H

L_——lllll !¦¦ ¦ "^~°^'^-"«^™'«^^IMJU!"gWBI^^

!ffi;V

'SM-

Usal-o diariamente, mesmo sem receita, é conservar a saúde e prolongar a
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