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BEXIGA, RINS, PRÓSTATA E
ÜRETHRA

A DKOPOKIUINA cura a insufficiencia

renal, as cystites, pyslites, nephr ites, pyeio-nephn
tes. urethrites chronicas. catarrho da bexiga,

inflamação da próstata, typho abdominal Dissolve

as arô38 e os cálculos de acioc urico e uratos,

i_rl.ventivo rta uremia e *1«* infeeçòe*
intcsiinties

Encontra-se «m todas as boas pharmacias e drogariaseno ü..pcsrtü

^

FRANCISCO GIFFONI & C.
Ruá if de Março, 17
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Para uso dos convalescentes, das puerperas, dos neurasthemcos, dos

anêmicos, dyspepticos, arthriticos.
Poderoso tônico e estimulante da «Vitalidade», o VINHO BIOGE-

NICO ê o restaurador naturalmente indicado sempre que se tem em

vista uma melhora da nutrição, um levantamento ^eral das torças, da

actividade psychica e da energia cardíaca.
' 

E' o fortitlcante preferivel nas .convalescenças, nas moléstias

pressivas e consumptivas, (neurasthenias, anemias, lymphatismo/dys-

pepsias, adynamias cachexia, arterio-scierose i,

Reconstituinte indispensável âs senhoras, durante a gravidez e após

o parto, assim como ás amas de leite.
O ¥INHO BIOGENICO àugmenta a quantidade e melhora a qualidade do leite,

medicamento bioplastico e lactogeniço. Diariamente receitado pelas summidades médicas

ENCONTRA-SE NAS BOAS PHARMAOIAS E DROGARIAS

DEPOSITO GERAL :

_rV*'l'r'¦¦' ' « ¦'. ' ¦h£*^^**Vp_'^ "•_____ -^i __

E' um poderoso

Francisco OiPfoni <_< O.
Rua Primeiro de Março, 17 Rio de Janeiro
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IR SALVO PM PR
PER BE OS CABELLOS QUEM PER
TEM BARBA FALHABA QUEM QUER
TEM GASPA PEM PER

PORQUEOPJLOGENIO
Faa. nascer novos cabellos, evita

a queda e estingue a caspa.
bom e; barato

Vendo-se em todas as pharmacias e perfumaria;} e no deposito
FRANCISCO GIFFONI & Cia,

RUA i" DE! MARÇO 17 RIO

•\tfi'Tii'i.. Cosmos
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;„do só vive robusto e alegro comendo o sal de Macau
As substancias alimentícias que se encontram nesse

producto são admiráveis

¦__¦__¦¦__¦____¦___¦¦¦

"Nâo se conhece melhor
sal no Brasil" é a voz ge-

ral dos que o
experimentam

ENOOMMBNDAS Á

Companhia Gommercio e Navegação
AVENIDA RIO BRANCO, 37
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MODELO DE LINHAS
CORREOTISSÍMAS E IN-
EXOEDIVEL EM OOMMO-

DiDADE.
DE COUTIL COM UMA

BANDA ELÁSTICA
NA PARTE SUPERIOR.

4 LIGAS
TAMANHOS 60 A 90 0.ms

Tamanhos superiores
a 76 cms. . 20$000

Manda-se pelo correio registrado por mais 1$000

_>ioper
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187, Rua do Ouvidor, 189
RIO DE JANEIRO

r
Quaes os hotéis que devemos
preferir no Rio de Janeiro?

ü

Hotel Avenida s mais importante do Bra-
sil, confortável e distincto,
com serviço de elevadores e

Avenida RiO BranCO interpretes dia e noite
Endereço telegraphico AVENIDA — RIO

Rio-Palaee Hotel Recentemente inaugu-
rado. Magnífica instai-
lação com moveis de
estylo inglez. Escada-

LargO de S. Francisco nas de mármore e opti-
mos elevadores. Diária

(somento quarto com serviço de café) 4$, 5$ e 6$ooo.
Endereço telegraphico RIO-PALACE — RIO

HOTElt GLOBO Completamente reformado
Diária completa:

6$ e 7$ooo
Rua dos Andradas Somente quarto 3$ e 4$ooo

Endereço telegraphico GLOBO —• RIO

Esses três hotéis podem hospedar
diariamente MIL PESSOAS
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Loteria? da Capita
Sabbado, 20 do correnti

1QO:000$OOl
POR 1$700 - EM MEIOS

pçcter **& t

GRBflDE E EXTt!flOííDl^Bt)Ifl LOTEÍIR
PARA S„ JOÃO

A's 3 horas da tarde
Os oedidos de bilhetes do interior devem ser

aconPpXdos de mais So-réispara o porte do
Correio dirigidos aos Agentes Geiaes *™g*g
& c —Rua do Ouvidor, 94 — Caixa 817 eieg.
ÍlUSVEL» na casa de F. Guimarães, Rosário 71,
esquina do Becco das Cancéllas-Caixa 1273.

EÍV. XRES SORTEIOS

Sexta»teira, 23 de Junho
A's 3 horas da tarde

e Sabbado, 24 de Junho
A's 11 horas da manha e 1 da tarde

100:000$ 100:000$ 200:000$

ML-- iw me COOS feirar H 1.«*#l^ IVI* ^ «- * v* * W|%# ?m 1
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Acceitam-38 encommendas
de coíletes sob medida.

Vendas a prestações e a dinheiro

CARTOMANTE BRASILEIRA

Celebre pelas suas prophecias
sobre os annos de 1914 e 1915.
Consultas verbaes e por cor-

respondencias.
Seriedade e discreçSo.

Rüá da Carioca, 13 (Sobrado)
RIO DE JANEIRO

Atíende-se a chamados pelo

Telephone 3462 Norte

m Víscoríô de Itauna, 145
—• Pl^fíÇfí 11 $e JUNHO —

RIO DE JANEIRO

! café: o" ~ ~~
*

i *& Chocolate BHEPUNG
fiOWÔOyiS DE CHOCOliMTE

S 103, Hua Sete de Setembro, 103

£^%?2pSíf- -. ^^jjjfj^i x'^* , ¦-..¦.¦ ' :' '' ' —

METAESLIMPAR
NÍO OS ARRANHA, NÃO OS DETERIORA

Rua da'Quitanda ~ 45 \ j

BILHETES DE LOTERIA
$* Commissões © Descontos $

FERNANPES § CO/AP.
/<?(?, fy/# do ouvidor, 106
TeleplaOtae Norte s S.O^lI.

Filial : Praça II <te Juob©> 5I
 EIO DE JANEIRO 

AVISO — Os prêmios são pagos no dia da extraeção

OURO ! OURO ! OURO !
17123 — 20:000$000
Vendido na fe.12: casa

OURO
Hoje 100 contos--Habilitem-se
158 - AVENIDA RIO BRANCO - 158

r^
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Tônico utero-ovariano do Dr. Ro
drigues dos Santos, é urn^ agente
therapeutico de uma acção ener-

gica e segura nas moléstias pro-

_^__^^^™™~—-—~ prlas das senhoras, difficuldades

i rõlicas e nas hemòrrhagias durante os achaques periódicos. Ü ELIXIR DAS DAMAS modifica e corrige o estado nervoso

das senhoras actnando também sobre os intestinos regularisando suas funcções. - Depositários: BOMTE.BO GUIMARÃES

& COMP- — K«a são Pedro> 127 ~ Kio"
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Amanhecia e quem tinha razão era o piloto : estavam próximos
de terra, tão próximos que já avistavam casas, pontinhos brancos
disseminados no campo azulado das montanhas distantes.

Falúas e barcos de pescadores pontilhavam o mar corn a alvura
das suas velas. ., . i

D'ahi a meia hora avistavam ja, sobre a encosta de uma longa
praia ocastello feudal de Dom Fernando. E na praia se achava o
príncipe, ricamente vestido e seguido de brilhante séquito de cavai-
leiros. O bergantim avançava, procurando abicar á escada do
cáes Um dos marinheiros negros embocou uma buzina e desferiu
um canto prolongado e monótono, que de terra foi correspondido
por innumeras outras buzinas. _, lt' ... .

Já o conde Henrique dava a mao a Helena para que ella sal-
tasse do barco para terra, encantada pela vista de tantos fidalgos,
nobres damas e homens d'armas, que se curvavam e tiravam os
gorros á medida que ella se aproximava.

Helena subiu a escadinha de pedra do cães. O conde Hen-
rique tomando-lhe graciosamente da mão, deu com ella alguns

passos; depois, parando junto a um joven cavalleirq que se incli-
nava, disse .

— Senhor, eis aqui a vossa noiva, a mui alta e nobre princeza
Helena... ,-,,„„,-*•

O cavalleiro, príncipe Dom Fernando de Medina Aivarez,
olhou-a de frente. Céos! Reconhecia-o! Era Fernando. Numa
alegria infantil, atirou-se-lhe nos braços. , • •

Súbito cortou os ares o clangor das trOmbetas do príncipe,
que executavam uma brilhante marcha heróica. E o arruido dos
tambores de guerra e o som dos pifanos de todos os terços, tor-
mados em honra da princeza ; e a voz stentonca dos arautos, que
annunciavam em altos brados a chegada de Helena; e a resonancia
argentina dos sinos que repicavam, tudo espalhava um rumor alacre
de festa e de ventura... ,

Mas de repente, sem que ella soubesse como, os contornos
das montanhas e as fôrmas.humanas começavam a tornar-se vagas,
a esfumar-se, a diluir-se, como se immerglssem numa sombra ou
si um véo começasse a envolvei-as. Fernando despparecia. torna-
va-se fluido entre seus braços e fugia por mais que ella o apertasse,
tentando retel-o. O conde Henrique afastava-se, cpnfundindp-se
com as montanhas, que também fugiam. Tudo o mais se apagava •
sem exceptuar o próprio mar, onde não se via quasi nem água
nem o bergantim... ;" . --ujx-

Só o sol continuava a illuminar aquella extranha solidão,
desorganisada como o cahos primitivo ; e so as trombetas a invi-
siveis, continuavam a executar a sua marcha heróica. Wia^qui?
fuguir e não poude. Quiz gritar e não teve voz. A xabeca^ndava-
lhe á roda. Um ruído bárbaro e confuso enchia-lhe: os ouyiaos ,
Desmaiou... E quando accordou, mal podia crer no 

^e;™.asua
cama, as paredes do seu quarto, a sua mesa, o seu vtsttdo ae
baile... Passou a mão pela testa e pelos olhos. Como? b er
nando? E o conde Henrique? E as trombetas que ainda continuava
a ouvir ? Seria allucinação? Saltou do leito, correu a J anel Ia abriu a
de par em par. A luz jorrou sobre o seu rosto, Um dia de sul
maravilhoso. As trombetas continuavam a soar: mas era apenas
tanfarra de um regimento de cavallaria que passava...

II

A' hora do almoço, já cortando uma pera, perguntou o com-

mendador Lacerda á filha :
Sabbado próximo que dia é do mez ?
Vinte e quatro de abril, respondeu Helena.

E então? Mais nada? _,«¦„..«, ,,m vp«,.í..oFaço vinte annos nesse dia e tenho de ganhar um vestido

maravilhoso, cujo figurino já escolhi...
-Só?
-Eá noite daremos recepção.. •

HYGIENE DA PELLE OO ROSTO

J>r. Vieira filho ^«"«KW"1'"*

Mais nada?
Por emquanto nada...

~- Pois então, trate de dar as providencias. E que nao fique
a festa muito cara, hein? Os tempos não andam para graças...

Mas lá fora, alguém, que subia as escadas do jardim, batia
palmas formidáveis e trovejava como uma peça de artilharia : «Dao
licença ? »

Ora viva o meu general ! exclamou o com mendador.
Venha de lá e?se abraço, compadre, e o seu também,: copa-

dre ; e agora um beijo ao padrinho, afilhada. Como está bonita !
Sim, senhora ! Si eu tivesse vinte annos de menos, palavra que
era capaz de fazer o meu pé de álferes. Mas agora...

Agora não pôde. Já é general... Quando chegou ?
Hontem á noite, respondeu o general Clarimundo Fontoura,

assentando-se numa espreguiçadeira.
Era alto, magro, completamente encanecido e quasi calvo.

Trazia bigodes longos barba raspada, menos no queixo, onde
cultivava, com a maior ufania, o seu comprido cavanhaque a

Napoleão III. Illetrado, corajoso e disciplinado, tinha três Ídolos
no coração : Floriano Peixoto, a filha única, bella viuva moça e
valsista, e finalmente Moreira César, sob cujas ordens servira no
sul e em Canudos. ..

Não perguntamos pela Alfonsina porque ainda hontem a
vimos no baile do Club do_ Diários, disse a senhora Lacerda.

Ah l Minha filha é que comprehende a vida : valsar. Prom-
pto ! Não ha mais nada no mundo. E acho que deve ser assim
mesmo. Uma vez que tenha juizo... Quanto a isso, estou tran-
quillo...Oh ! sim ! quanto a isso não ha duvida. E' uma rapariga
de juizo, concordou o commendador, trocando um olhar com a
mulher... Olhe general, antes que me esqueça, sabbado é dia de
anniversario de Helena. Já conhece as obrigações, não é assim ?

Já sei., já sei. Cá estarei. E como vamos de amores, me.
nina? Para quando esse casório?

Por emquanto não penso nisso, respondeu Helena, corando
e dirigindo-se para a janella. Não cuido disso...

NÃO CUIDO DISSO, mas ficara a olhar para o mar, scismando.
Porque não fora real o sonho da noite antecedente ? Deslisar sobre
as ondas num bergantim vélléiro, ir ao encontro de Fernando que
a esperava numa ilha encantada... Mas para que toda aquella
complicação de bergantins e encantamentos medievicos, si Fer-
nando justamente ia passando de automóvel, ali tao perto, ao
alcance de sua voz. e lhe tirava o seu chapeo panamá, sorrindo-lhe
continuava de rosto voltado para ella, emquanto o auto conti-
nuava a voar até dèsappárecer numa curva?...

Quem te saudou? perguntou-lhe dona Henriqueta.
O dr. Fernando... Mamãe não se lembra? O irmão de

/ *\ i ri.
_i An! sim 1 Não deixes de convidar Zaira para vir jantar

aqui sabbado. Ella e todos de lá...
Si Helena ia esquecer-se... E nao se esqueceu, com effeitu. No

sabbado Zaira veiu. Zaira e todos de lá... Todos, menos Fer-
nando, que só veio á noite, para a recepção.

O palacete estava repleto.
{Continua)

NNIS
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Tijuca Lawn Tennis Club
Reuniu-se a 5 do corrente a directoria deste club.
O expediente constou da leitura das propostas de sócios dos

Srs Mario de Bulhões Pedreira, Alfredo Gouvêa, Emilio Baouth,
Domingos Moreira Netto e Alberto Menezes, sendo approvadas.

Foi lido e approvado o serviço da directoria para o corrente

-Foi igualmente approvada a escolha do Sr. Lúcio Marques da
Braga para o cargo de 20 secretario. m

Passando-se á ordem do dia, foi resolvida a creaçao de uma
commissão de campo, a cargo dos auxlliares do director de tennis.

O Sr. Antônio Duarte Pinto offertou ao club um livro sobre
tennis, tendo o Sr, presidente agradecido, em nome de toda a
directoria.
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O JOVEN ENCANTADOR

Historia tirada de um palimpsesto de Pompeia

O hymno cessou e o ofácio da tarde terminou por urn grar.ce
alarido d*e flautas e trombeías. Quando tudo se acalmou e nao se
ouviu mais que o ruído cadenciado dos remos mergulhando nas
ondas, um súbito e estridente som de trombeta retumcou no pro-
montono ; uma longa chamraa rósea agitou-se um memento sobreis
portas do templo e desappareceu em seguida nas alturas do ceo.

Os marinheiros curvaram-se e receberam este signal como
fagueira resoesta da Deusa. Alguns julgaram vêr a ngura de Ml-
nerva na nammula. disposta no promontorio, e todos tomaram
como feliz augurio de sua viagem ás plagas asiáticas.

Ò sacerdote de Diana resistia com coragem á eloqüência dos
dois amigos que queriam absolutamente vê: a sacerdotisa do san-
tuario. A imagem da deusa, que dizem descida do te^, esta no
fundo d; santuário, guardada por algumas sacerdotisas que, em
sua hon-3. a velam sem véos, com cs cândidos rostos descobertos.
Seus argumentos eram instantes, porém o padre exprobrou-se so
pelo crime de os ouvir. .

Caiiias o6ereceu-lhe uma bolsa cbeia de ouro da Tnracia. U
aruspice sentindo que a bolsa lhe tocava a mãe. lançou-a por terra.
Éomo se tivesse sido ricado por uma aspide. e fugiu.

Semoronius. desesperado por vêr fugir com elle sua ultima
esreranca, correu-lhe no encalço e o reteve violentamente pela
batina. 

* 
A mão qoe empolgara o incorruptível ministro ce Diana

estava ornada de uma magnif.ca esmeralda. Os olhos deste fixa-
rãm-se subitamente sobre ella. Elie vokou-se.^O diamante passou
silenciosa e mysteriosamente para seu dedo. Sem pronunciar uma
palavra" tirou*de sua batina de purpora uma pequena chave e
abrindo uma porta baixa, apenas visível nas esculpíuras das mu-
raihas. introduzio sem ruído os dois moços nas profundezas do
templo.

O templc de Diana em Epheso era o mais celebre legar ue
devoção'do mundo. Caiiias estava contente e orgulhoso por sen-
tir-se sob a aboboda desse famoso recintj, cu;a entrada tora negada
a reis e que encobria em seu sei: mais thesoures que muitos
reinos, ós :mc::s e ceremenias do dia tinham andado. As portas
de bronze do collossai edmdo foram :'e:hacps ao pove : tudo era
noite, silencio e solidão. Caiiias pede então convencer-se de que
estava num togar cu:a magnificência sobrepujava a própria fama.
As luzes do granie altar estavam bruxuleantes e a multidão dos
pequenos altares. ?rde as victinxas tinmham s'.o? sacrificadas du-
rante o dia, brilhavam ao ionge como myriades de estreiias des-
maiadas.

A cada oasst, surgiam rersrectivas oe ares e coiumnatas,
narmore

^-^>^7 ® sj*^^
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'avradas oeli raciente asiático.
e de metaes rr ntes. contende todas as erres do céo e da terra
t que o fraco ciarão do templo tornava ainda mais pbantasticos :
uma profusão de estatuas de alabastro e marfim, povooava os im-
mensos espaços ; innumeros estandartes de purpura, bordados a
ouro. religiosas orrertas do mundo inteiro, erguidos sobre cs altares
que eram enriquecidos de pedras preciosas, dardejam o seu intenso
brilho sobre os tapetes das mais caprichosas bordaduras, vindos de
Tyro e do cer.tr: 

'da 
Índia : a riqueza, por toda a parte, era emfim

tão desordenada e tão inconcebível que o homem mais frio e mais
embotado áo mundo fugia a cada instante em gritos de estupenda
alegria e de maravilhosa s:preza!

Quanto, ao Romano, abysmado nos pensamentos de seu
coração, subjugado por sua melancolia e mais ainda pelo sorriso de
sua esperança, olhava espantado como se tudo que via fosse uma
visão phantasíica- EI~e considerava as abobadas e cs piiares des-
lumbrantes como trabalho dum mágico. Enleva-se aos vagos sons
das harpas e das flautas que de instante a instante, se escapavam
das mais afastadas saias, como se estivesse ouvindo os coros su-
blimes dos bosques do Eiyséo.

Tudo era delicias e no coração do amante, um goso imagina-
tivo, muda admiração de um espirito conduzido e tranportado pelo
poder 'ia. imaginação ás ultimas perspectivas da felicidade,

O padre então dirigiu-se para um sitio mais profundo e secreto.
Semprenius o seguia, ouando subitamente se sentiu acompanhado
por Caiiias.

Ao pailido visiembre de uma lâmpada, viu que elie tirava a
meio sua espada com um signa! decisivo. O grego conhecia per-
fejtamente o perigo ái fé asiática. O logar não era senão uma
armadilha própria para despojar e matar. Seropronhis sorriu-se
como se o presente e o futuro lhe fossem igualmenie Indiferentes,

(Charles gaudelaire), traducção de 7(ibar

embrenhou-se na treva. ü grego parou um instante, depois, t|.
rando inteiramente sua espada da cinta, seguiu lentamente os passos
de *eu teimoso companheiro. A passagem era longa e difficil;
finalmente, Sempronius abysmoü-se num declive e á luz foi total-
mente eclipsada. Chegaram a uma pequena porta. A voz do
padre fez-se de novo ouvir numa espécie de cochicho :" 

__ £> preciso que me espereis aqui até que eu volte.
A estas ralavras, desappareceu.

E agora, disse Caiiias, só temos o merecido ! Nao poderemos,
como me parece, apresentar jamais á humanidade a moral de nossa
insigne loucura, pois esse padre ha de pensar, ou eu me engano,
que com o que conseguimos, já colhemos bastante gloria no mundo,
exceptuando até a de contarmos as maravilhas e peripécias de nossa
evasão. Que piedade, a minha! Não ter seguido as inclinações
de ir.inh alma e o seu primeiro movimento que era ferir esse padre
infiel em pleno diaphragma, antes que elie nos attrahisse para aqui
morrermos como cães esfaimados !

Sempronius protestava sempre que o padre era homem de bem.
Passou-se uma hora, mais outra, e nada.

Caiiias insensivelmente procurou com o companheiro dar uma
volta, anm de remontarem á entrada ; porém o transito tornou-se
duplamente difficil depois que desceram.

Deram alguns passos e a passagem tornou-se obstruída por
montões de pedras.Agora sim. exclamou elle, o traição é evidente ! bao cata-
cumbas. e nós podemos decididamente, como outros phantasmas,
rodar aqui eternamente 1 Exquisita e fanática loucura! Se eu
reconhecesse que esse padre não ousava trahir os segredos de seu
templo, elle não passaria sem ver uma espada em face I Porém
safou-se habilmente dessa dificuldade.

E agora, nossa accupação vae aqui reduzir-se a rodarmos até
que tombemos em qualquer furna ou morramos de fome, curvados
sobre estas pedras!

Mas o espirito de seu amigo, mais elevado e mais desenvolto,
tinha-se já remontado mais alto.

Caiiias, disse, tua sceptica philosophia te faz desconfiar de
tudo, até de ti mesmo. Quanto a mim, não tenho muitas cousas
que me seduzam lá fora, para que esta prisão me cause tantas
agonias. O padre é decididamente um veihaco. Eu devia saber
que o que se corrompe pelo ouro ou por um annel pode trahir seus
corruptores. Elle aqui nos deixou sem duvida para morrermos,
porém a morte é o ultimo refugio do homem corajoso. Subamos,
ao menos não cedamos nossa vida sem a desputarmos ferozmente.

A alma do Grego era nobre; o homem áo mundo estava
nelle ; serrou a mão de seu amigo como se faz á mão de um bravo.

.V frente ! gritou elie.
Sempronius caminhava adiante ; mas a passagem era intransi-

tavei e as difficuldades augmentavam a cada irístarit-». Finalmente,
nao puderam ir mais longe.

Agora, exclamou o Grego com uma voz em que a alegria
se misturava a um sombrio desespero, a experiência está completa!
De que nos serve moermos os ossos a subir rochedos que não nos
podem conduzir senão ao centro da terra ? Vejamos, toma esta
espada e faze o ultimo dever de um Romano a seu melhor amigo.

'Continua)
a^/^»-^  - - - - ~. — _ ___ ——_ _.~^ — —•n^+ú
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para regulcrisar o serviço, a administração
do "'Jornal das j)1oças" previne aos seus
agentes que suspenderá a rernessa da revista,
à que lies que não satisfizerem os seus débitos
até o fim do corrente mez.

~-*jO

Consultas das 4 1 2 as
5 1 2 da tardej jYíiguel feitosa

TODOS OS DIAS;
I
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#i/_?rí?s saber o que é amor?
Para o Albano Mui quês

«O amor é a harmonia grandiosa do Uni-
verso e e também o iskarlote horrendo que
trucida as almas infelizes.» Queres mais !

íí_i-?na
Rlc—«M«y_r. «?i6.

_E3 O
A' quem ma inspira

Assim como o mar guarda em seu selo,
preciosas peroias, assim também meu cora-
ção, guardou a tua imagem querida, que só
se apagará, com o frio habito da morte.

«Jolicta

Ao eympathlco acadêmico Osvaldo Silva

Çfuando amamos com sinceridade e fita-
rftos os bellos olhos da pessoa querida, eiles
traduzem em seu volver a mais sublime
emoção que o amor pode conhecer.

Sylvía
Rkí, _6 —*—9,6.

k__i ___i
A' Mtie. X?...

Assim como o pássaro se debate em vão
para romper desesperado as grades da prisão
assim também, por ti, oh! minha amada, na
peleja do amor, se debate por ti, meu pobre
coração!

Adamastto. f.. Sotts».

.31 E3
A' minha adorada mãe

Mãe! Palavra sublime que exprime tudo
quanto a alma sente, e sÔa aos nossos ou-
vidos como divina, harmonia de eólia harpa
ao coração, e balsamo suavisador e benção
á vida!

Sua filha
T__emi

A' quem me entende

A incerteza é das agonias a mais cruel
que pôde sentir um coração que padece sem
encontrar ienitivoas suas magoas.

Seveflno Cti.

f__3 O
Ao blgodlnho negro

Quando o homem conhece que a mulher
o ama, e vê que ella se sacrifica a todos os
perigos que vem affrontar a sua existência,
emprega todos meios para desprezal-a! !!

Que juizo poderei fazer de ti ? se me fos-
tes perjuro?...

Itáut-t-ha

g_l E-M
Onde existe o amor, este sentimento mais

forte do que a própria força, e que vibra
Riais do que a própria vida, desapparecera
por completo todos os obtaculos.

Rfeu
HolvJM* ©ÍW>U*V

4' meiga Ambrosina

DesejoTmínha querida
Oue sejam sempre formosos.
Sempre felizes dito_os
Os dias do teu porvir,
Que da ôtrr, a denegrida
Nuven, nao venha um só di^t,
Nublar teu céu de alegria
Tua ventura encobrir!
Rio. --ttmha

Füí ____

A' Inesqueoluel amlguínha Paula Cunha

Desde o momento que tive a felicidade
de conhecer-te, senti-me venturos*, e ao
mesmo tempo o meu coração revestiu-se de
uma alegria que nunca tive 3 suprema ven-
tura de experimentar; unia amizade sincera !

Desde então, gravei no intimo da minh'al-
ma a tua imagem encantadora !...

JUativa
Paracamby.

; Ea ____
Si é necessário luz, calor, oxygenio etc,

para que haja vida na escala zoológica, ao
homem, ente supremo dessa serie não s£o
bastantes taes elementos, sendo necessário
mais um factor que o transporte ás regiões
do incognnscivel, fazendo-o sentir e vibrar.

Nem todos os corpos vibram, como nem
todos os espíritos sentem !

O espirito só pôde apreciar o belio, me-
dir a sua grandeza, cotejar a infinidade de
seus encantos, quando, na complexidade da
sua constituição, teve herdados elementos
indispensáveis que, aillados aos adquiridos
peio estudo, e uma regular orientação mo-
ral. o tornam apto á sentir e vibrar.

Sentir e vibrar!... São estes dois ele-
mentos apanágio das almas illuminadas
pelo reflexo deslumbrante do Creador de
todas as grandezas I

Jutiamo Ouvia
____§ E-3

Ao P. L.

Amei-te infelizmente! Agora reconheci que
não és digno de meu amor; por isso devo
degredar-te de meu coração e lançar sobre
o teu nome a pesada pedra do esquecimento.

__aavin__a

Ao P. £.

São 6 horas! O sino no templo sacro de
S. Francisco toca tetricamente a Ave Ma-
ria. Eu taciturna lembro-me de ti; recordo-me
quando fingias ser sincero, dizendo : só a ti
amo! Oh! meu deus! quanto é horripilante
amarmos com toda a sinceridade e termos
como recompensa a «ingratidão!»

_taavin__a.

Ao P. L

O teu amor durou o que duram as flores,

A* Pfo
O amor só pôde soffrer a metamorphose

que fáilaes quando o nosso coração é atra-
vessado pela setta aguda da ingratidão, des-
fechada pelo ente querido.

*>_-Uo_-_sr>« <_-<_d&_:

A' Pio
Sim, p amor nóde ser transformado em

ódio; por exemplo : no meu operou-se esta
transformação.

Rés costa a Pio
Não posso resoonder o seu postal, porque

nunca amei e não pretendo amar.
F!V___l__t NlA-«

£3 £_!
4' PIO

Eu amei e hoje odeio.
T3sri-> Ta-tíí..

E_i E3
A' amaü9l íraey Cunfm

Nos teus olhos castos e piedosos íê se a
grandeza de tua alma, e a extrema bonda-
de do teu bem formado coração.

__3 _E3
A' Olga Lourerroo

Quando o implacável Destino cruelmente
nos fere, series menos pungentes os nossos
soffrimentos, se tivéssemos uma caridosa
amiga, a quem aliás de coração estimamos
que nos animasse com phrases meigas e con-
soladoras.

A' bondosa Maria Marins
Afasta de ti os pensamentos tristes. En-

che teu coração de coragem e resignação, e
esperançosa não olvides que: O futuro a
Deus pertence.

munha
Rio. 19—2 916.

A' Ollitsoh Sevla ed Arievtlo
Com o coração sangrando sob o peso

esmagador da cruciante amargura de uma
paixão infeliz^ soffro, e os soffrimentos que
lentamente vão devorando o meu fraco ser é
aquelle que só um coração ferino desconhe-
ce, é o amor que faz o meu martyrlo pe-
renne...

Amo-te e soffro... soffro echoro, mas es-
tas lagrimas são o linitivo divinal da minha
dôr, e serão talvez a minha redempção, por-
que... o meu amor jamais fenecerá !...

H. ne»Hna
Campos, _—11—9x5.

Jfcrostico
r ti

wu amo os olhos teus, faceiros coübris
©e teu collo mimoso adoro a tepidez,
^amento não dizer-te entre beijos febris
> grandiosa paixão que teu todo me fez.
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/!o meigo joven Ascendino Barbosa

Se soubesses quanto é radiante o teu olhar,
certo virlas iiiuminar a lamacenta estrada
que ora trilho; porém o teu coração, cheio
de virtudes, pareee agora pertencer a outra,
que mais feliz do que eu soube conquistar
àquiÜo que nessa vida mais almejo, mas, a
esperança, esse lenltivo sublime que consola
os abandonados, faz-me acreditar que con-
seguirei levara minha cruz ao calvário in-
descriptivel da felicidade.

Judlth S. P.

.Madureira 15 de man;o ce 1916.

El O

O amor
O amor é a felicidade para este mundo e

para a eternidade. . _
Amae, e todos os vossos desejos serão

satisfeitos; amae, e sereis feliz.
Amae, e todos os poderes da terra raste-

jarão aos vossos pés.
O amor é uma chamma que queima

no céu, e cujos reflexos brilham até nós.
Dois mundos lhe são abertos, duas vidas lhe
são dadas.

E? pelo amor que duplicamos nossos seres
e é pelo amor que chegamos até Deus.

A historia do amor é a historia do gênero
humano.

Savapíoo V>.
Rio. 1 — 3—916.

A' alguém da Barra do Pirahy

i..E apezar de tudo. não me é possível
o esquecimento. Nessas noites frias e pra-
teadas, noites grandes de melancolia, quan-
âo o luar, saudoso e inebriante invade o
meu quarto ermo e sombrio, eu sinto que
uma dôr me punge a alma; então, quanta
recor-daçãu... revivem em mim todos aquel-
les momentos sublimes em que nossas ai-
mas chocavam-se e identificavam-se ao tro-
car languido de nossos olhares. ..

Impossivel esquecer. Ha golpes profundos,
que só os grandes corações podem esquecer
e perdoar...

Amor! cálice da amargura.
Para que existes ? para que feres com a

tua sétta envenenada os corações sinceros?
Não, tu não és aquella symphonia canta-

da por Manteggazza, tu não és aquelle fil-
tro sublime pregado por Tolstoi, tu não és
aquillo que se chama felicidade, pelo menos
para um coração sincero !...

Saigado áz Medeiros

O Eã
A quem me inspiro.

Como no silencio da noite as vagas, cho-
ra.ndo, beijam a praia, também meu cora-
ção, chorando uma ausência prolongada,
traz-me saudosa recordação do feliz momen-
to que ao teu lado passei!...

A, Socxs
Bangú.

A' L, Q, e D. L.

Saudade. Sentimento vago, palavra que
por mais que se queira explicar é impossi-
vel. Vocábulo mágico que desperta em nos-
so espirito um quê inexplicável, palavra
que emociona o coração e que pelo pensa-
mento nos leva a grandes distancias para
gozarmos de novo do passado, que nos re-
corda longas horas ao lado dos entes que-
ridos, que ausentes se acham. Nunca sete
letras reunidas deram e nem darão, uma
palavra que no seu conjuneto exprima tudo
que de agradável ha.

LlOUfrf»

E3 13

Maria. A gloriosa filha de Israel e meiga
mãe do Redemptor—Maria o teu doee nome
enche de esperanças, fé e resignação os co-
rações bem formados—Maria, és mensageira
do céu, virgem do altar e guia da numa-
nidade ! quanto és sublime! a ti adoro, ve-
nero: e a minha querida mãe idolatro do
fundo d'alma, porque também é uma Santa,
porque também se chama Maria.

Kgi n*>\
PFã E3

A' minha nviua E. Custa

O ciúme nos amantes representa o sym-
bolo do verdadeiro amor, é elle que solidifica
e une o caminho recto da felicidade.

P. Oliveira

O o
A' quem me entender

A saudade é uma setta que trespassa o
coração de quem ama; de um modo, porém,
tão subtil, que depois... não deixa o mi-
nimo resquiscio.

fl. Cs»lho
Bangú.

feFsü E3
Para Helena D Nogueira

Como te admiro, oh audaz pensadora !
Nas tuas prosas cheias de talento e poesia,
que só um ente superior pôde possuir.. .

Fifita
El El

A's mlles. Luiza e Aracy Mendes
O esquecimento é um punhal agudo que

lentamente corta o fio da amizade, deixan-
do-a vagar por sobre os turbilhões da in-
gratidão,

Habites

El El
A' quem me entende

Bem longe estava eu de pensar que amas-
se um coração em que predominava com
garras negras e aduncas a «hypocrlsia».

Liaufinfas

Jtcrostico
VlplWtas
SauQades

Crav-< nas
CrisanHemos

DE alias
• Margaridas

RO sas
SeJg p revivas

Angélicas
Peg petuas

Cravo s

A' Daiilia Vasconceílos

O amor é um formidável cyclone que
desapparece subtamente, ao passo que a
amizade é como a briza do mar perenemente
doce agradável !

hidi

f&í/esctèg

A' Emtlta M. Qarcia
Ver-te é-me tão indispensável para viver

assim como para respirar preciso do ar que
respiras.

E's tudo para mim, família e pátria; e
tanto assim que uma e outra abandonarei
por ti.

Ltablnna

Luízlnha Cotia

O amor é a nota mais formosa da alma.
o écho mais doce, mais suave do coração.

Butterfly
Minas.

El El
Ao Gilben» P. Nova.

2 3 —24—21—22— 18—9
25—13—24—21— 9 — 20—23— 24—25-—IO-
9 — 20. 13 — 1 — 5—25—6—I3. II —13-
21—19—13- jo—9—4—13—25-9-s-
21—24.

!. de F.
Ir» na

16—2 — 16.

El El
A senhor ita La ura Correia de Sr.

No meu caminho alguém passou um dia,
qual tufão que tudo assola, deixando-me
para sempre incrédulo, e vendo em toda
mulher o meu primeiro—amor 1...

Itaudelino de Oiivilra

E3 El
A mlle. Noca

Amo-te como o orvalho matutino ^ama o
calix das flores, porque o meu coração sem
o teu amor não pôde permanecer.

«. b. p.
Ramos.

Aquella que é meu Ideai

Como a flor, a esperança: se a flor nos
encanta com o seu celeste aroma, a espe-
rança reconforta-nos o coração.

Se a mais sedosa mão suavemente lhe
toca, fal-a murchar; o mais leve desengano,
bafejando o coração, melancoliza-o e tal-o
carplr de dor.

Horaelo Vslent»
Rocha.

Si _r*=V z& si i^ti. \5B W> i .¦"Q iosSI ES « BaSB IB «¦ .¦—11
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<' ihtlntia mualotôta senhoritct Unha Sette dê Barroe

Neste meio de Minas, neste campo fio-
rente, onde se destaca a minha modesta
choça, ha um quê de suavidade imposta pela
musica das selvas, que, unida aos acordes
do piano a executar a vossa bella e inspira-
da valsa intitulada Queridinha offerecida ao
jornal das Moças, deixa fluctuar sobre este
campo uma cascata de ternuras abafando a
minha solidão.

jequery—Minas.
Cravo B.aaoo do .aih.i

.si f_a
/*' /lu/ca, sempre amada

A natureza fadou-te : és linda, boa e sln-
cera, um Deus teus passos guia !

Heitor
E3 E_i

A Elza Gachambl

Por maior que seja a acerbidade de uma
atroz e eterna separação, não será Isso o
bastante para solapar a amizade que tem por
base o sentimento puro e immaculado.

E§1 E3
Oupvat

Ao A. M. M.

A ingratidão só pôde existir no coração
deshumaho, porque desconhece como fere e
acabrunha, principalmente para quem dedica
um amor puro e sincero.

2_uirnl_a
Campo de S. Chrlstovílo.

BI E-sl
jrfcrostica
SSinha alma a contemplar-te apaixonada,
?ssim gentil, cheia de graça, linda,
JOisonha, á Venus bella comparada,
impregnada de um encanto que não finda.
>' ti se rende, cega, dedicada !
Bíaio de sol que me illumina e adoro:
-.nspi.as-metão fervida paixão !...
-_u és a flor por quem suspiro e choro,
£.njo de amor, é teu meu coração !...

A_übs Virtuosas, 17—3—916.
Edmundo

A quem me entende

à violeta occulta suas lindas e mimosas
pétalas entre as folhas; e eu occulto em meu
coração a grande amizade que te dedico,
com receio que comprehendas o quanto te
amo, porque o verdadeiro amor é sempre
pago com a cruel ingratidão.

Alet

Senhorita I. G.

Vi pela primeira vez, amei-te, amei-te de
todo meu coração, amei-te como o pássaro
ama o seu ninho, amei-te como se pôde amar
no mundo. O meu coração intitulou-te deu-
aa de meus sonhos. E depois partiste: par-
tíste deixando para sempre o meu pobre
coração despedaçado.

Minas.
*¦
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Ao Tlàlnho

O cíume é planta íao senclvel que sóviceja no jardim dos corações que sabemamar com firmeza e lealdade,

Raracamby,
Hylda Thvompoor. P. lieit*

BI Er_l
O teu olhar é a mais refulgente e lumi-

nosa estrella que brilha na abobada celeste
de meu coração,

D. {IO. O. (Santinha)

A' toi Plerrot Blane
Assim como os pássaros captívos choram

sua liberdade perdida, assim também chora
meu triste coração, lembrando-me de ti.

Bi«_»í>ot Rose
Eã ES

A Belllnha
Meu coração é um jardim florido, onde,

para te offerecer, colhe sempre a viva sau-
dade.

Adolpt-o Comes
Santa laabel, 10 de março de 1916,

£3 E3
A joven Âzambuja

Assim como o misero condem nado espera
no meio da triste e dura prisão um momento
para poder evadir-se, assim também eu,
condemnada por te amar procuro, no meio
do soffrimento o momento de ganhar a li-
berdade tão desejada—A morte.

Estatua da dor

Eã SEã
A inesquecível I. Wanderley

O que mais se aviventa em meu coração,
é a saudosa recordação da tua querida ima-
gem e dias felizes que passei quando tive a
ventura de receber a tua correspondência,

H. R.
S2o Paulo, 1.—}— cio,

A' J.

íNão creio, nem posso suppor, que vives
a zombar de quem busca adorar-te.

A ti somente devo o meu soffrer.
T, T,

SSo ChristovHo.
A Palmira

Assim como o nevoeiro se dissipa aos
raios benéficos do sol fecundo, assim tam-
bem o tédio que me ennegrecee me avassa-
ia, se extingue ao calor do teu amor bello e
sem igual.

tfayme

f__l £3
Ao D. M.

Quando dedicamos um puro e sincero
amor a uma pessoa que não sabe e nem
comprehende o que encerra este grande e
nobre sentimento, não devemos odial-a,
nem maldizel-a, pois o despreso é o justo
prêmio que ella merece.

Sao ChristovíSo. + ^

DMUM'

corações ao

A quem me entender

Amizade é um imans que não dista
dum ser a outro; ao contrario, é sempre far«
tissimo num coração verdadeiramente aman-
te!!...

Mas é o élo que liga os
laço do mais intimo amplexo.

Saberás definir a amizade?
Não. Então não a tens.

Pe.ona fir.evii.
Jacarépapuá.

E3 EU
Jfcrostico

A minha noiva
Cravada ha muito em minha alma
ttu vejo tua visão...
Observo-a com muita calma
Recitar uma canção
Gentil, radiante e bella,
*-nstallando, sem saber,
2a minh'alma tão singela
>mor, socego, e prazer.

Arlindo f*ogu*t-«»
Rio, 9 de março de 1916.

E3 E_*
A a'guem

O amor da mulher é como o perfume da
flor, embriaga eentontece.

José _-_aehado Ltou.9d?

E__ E_4

jfcrostico
Porque, meu bem, pEJaticaste

Tão cruel ingratidão,
Pois por outro já Hroçaste

O meu pobre cor>ção?...
Antônio Silva

E_i E3
jtcrostico

$0 Raul

Revendo hontem tua imagem querida,
> alma senti em convulsões de dor!
Cm olhar? nadai levarei ávida,
f-uctando sempre entre o desdém e o amor,

O, Silva /'Qopae&o Triste,}
Petropoles, 7—2-916.

jtícrostico
go Rubem

rememorando sempre noite e dia,
Cm passado ditoso, que esquecer
ODem quizera, transformo este agonia
Wm que vivo, em constante padecer,
•ginha dor, em ventura, em alegria!..,

d. Silva "poegôt m* not"

Petropoles, 17—2—916.

E3 E3

|. joven 3—18

Bem sei que me não amas, mas o que
hei de fazer ? Meu destino é este, que devo
cumprir, para que um dia reconheças em
mim um amor puro e leal.

Mas quando reconheceres isso, será muito
tarde...

mile. Sem}.-*.viva

Rio, 2i de feverriro de 1916.
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Continuação donJ8 PUDOR

O pudor ê o mais seductor encanto da mulher: dissemos que
é a cor da innocencia e comparamol-o a essa florescência avelluda-
da de que se revestem certos fructos. ,. -n

Estas expressões poéticas exprimem bem este sentimento que
se eleva do coração da mulher, como o perfume, sem o qual elia

perde todo o seu attractivo, todo o seu valor.
O pudor é um sentimento natural, desenvolvido sobretudo nas

naturezas de selecção, que sentem vivamente e que »M»|W
experimentar estes affectos, no fundo dos quaes existem.tontas te

licidades e lagrimas, tantas sublimidades e misenasj elle consiste
em um temo? natural que apoucam as manifestações moraes ou

P y 
Oacôração comprehende instintivamente, que para elle os pen-

samentos são os sentimentos feitos para serem velados de mysterio,
e que, entretanto, são profanados, desnudando-os a luz do dia.

Ó amor da mulher é quasi sempre urn echo em correspondei
cia ao do homem. n-r.,.u n»* «P

Feita para ser procurada e querida, espera em silencio que se
lhe manifestem os sentlmentas a que deu origem.

Temerosa em presença das revelações que se fazem sentirem
seu coração, ella é assediada então por hesitações, temores, combates
íntimos que são por certo o que o sentimento tem ae mais suave e
como que de mais embalsamado.

Ohl como é curta á sua alma a revelação do que ella sente

para patentear esses segredos Íntimos que julgava ser a única guar-
dadora, a propósito das quaes ella ignora a maneira de ver de todo
o mundo -^i*.™^ f*,-

A alma se refugia subitamente em si mesma, acreditando tei

pensado de mais, dito de mais, muito deixado a descoberto,.
Parece que se lhe põe o coração em plena nudez e que d elle

se arranca um véu. ,
D'ahi nasceu essa timidez, essa ingenuidade, essas encantadoras

resistências, essas súbitas impressões de vexame, que se manifes-
tam na mulher em presença de tudo que fere as susceptibllídades de

que a natureza a dotou.
Mas, se qualquer acto vem perturbar sua innocencia, a alma

então como que arrasta de qualquer modo todo o organismo, que
se revolta e resiste, não sendo bastante para isso que se trate de
uma acçâo pouco louvável.

As coisas mais naturaes, as que o affecto mutuo autonsa, que
a moral mesmo não saberia condemnar, despertam as susceptibill-
dades do pudor. .

A mulher é uma codguista para o homem e a natureza quiz
que a resistência fosse um attractivo de mais para elia. Todo o de-
sejo augmenta na razão dos obstáculos que encontra ; si fosse d ou«
tra maneira, tudo o que o amor tem de ideal desapparecena para
dar logar a um sentimento puramente brutal.

E' sobretudo na mocidade que o pudor tem o seu império, por
esta ser companheira inseparável da innocencia.

Vede esta virgem que 16 primaveras embellezaram. Deus, que
quer d-ella fazer uma das rainhas d'este mundo, ornou-a prodigiosa-
mente com os thezouros mais suaves e mais encantadores.

Contemplae esta flor humana, a mais bella entre as da terra !
Como a vista descança deliciosamente sobre ella!'
Feliz aquelle que por ella for amado I
Já secretos presentimentos, penetrantes revelações lhe Indicam

o seu destino amoroso. Um raio d'este sentimento, descido do ceu
para o seu coração illurainava-o e derrama-lhe por sobre inebrantes
doçuras.

Nesse instante, transformação súbita 1 não é mais essa joveji
cheiaNda mais alacre garridice, Petulante e 

Xul'ollZM^' 
*

lenciosa como no templo em presença d um Deus que a vê.

Tudo em seu conjuneto é hesitante como seu coração

Que graça n'estas emoções que lhe percorrem o ser e fasem-na

estremecer ao simples brilho de umolhar.
Que encanto em seu olhar velado, que se aoaixa ante esse

rubor aue lhe sobe ás faces .....
Se mais tarde ella ama alguém, a_conquista de seus ameres

constitue o preço do triumpho, como nao será ella mais seduetora
na exoresão ingênua e pura de seus temores !

Como suai débeis resistências, seus suspiros e suas lagrimas,

suas suppllcas e suas recusas, inebriarão de amor aquelle a quem
amar

Se esse amante é bastante perspicaz para vêr atravez deste

terno pudor, que diz não, elle verá um coração inflammado, mas
mido,Pque 

'não 
ousa pronunciar-se de outra maneira e que nao

anemia para ser feliz, senão a doce violência que o faz tremer.
O oudor é um sentimento que não volta mais uma vez perdi-

do: é a desvirglndade da alma. Quando uma mulher chegou aeisa
desgraça, pode se dizer haver altingido o abysmo da depravaçao.

Maldições aos que mataram n'ella este sentimento conservador
da virtude, e o que o amor tem de mais delicioso 1 porque esses

que assim procederam, não são mais dignos de experimentar um
amor ideal e poético I

O perfume do amor é o pudor. 2
Quando o pudor de uma mulher desappareceu, dois seres estão

aviltados ao mesmo tempo e o mais despresivel t aquelle cuja mao
sácrlleganão respeitou este sentimento tao santo." 

Algumas vezes, o pudor foge da alma sob a Influencia dos des-
lumbramentos do amor. mas elle reapparece com a calma do cora-

ção e dos sentidos,

SORVETES EM BLOCOS AsorveteriaRi0
m^saeaaaBeaataumm  ijbisu. wj-ws-iaiaggsgaaa!

Branco acaba de
^a^Baaa^^,-.,^... — ~ 0 t g & T\ \ Z ã. V UH1

serviço de fornecimento de sorvetes a domicilio, de modo a facilitar o j
consumo desse agradabilissimo refrigerante ás pessoas que não
possam por quaesquer motivos, vir á cidade. O sorvete é fornecido em
blocos, conservado em caixas especiaes, e tem a duração de três ho-
ras dê perfeita consistência, podendo ser levado a qualquer ponto da
cidade, tal o cuidado de sua composição e de seu acondiecionamento.

Pedidos ao Telephone n. 4188 *° ©entrai
SORVETERIA RIO BRANCO

1LtQ.-vgiQ de*. Carioca, X^L

ISi: 181 — III ~i

t\k\o i
Salve Maio 1 Eu te saúdo, encantador mez das flores..

eu te bemdigo sorridente Maio !
Infelizmente, para a desgraça da Humanidade, nos

dias que passam, n2o podemos ter nossos corações em

pleno júbilo, gozar das alegrias do poético mez de
"Às 

maiores afflicções e misérias immensas vae actual-
mente atravessando o Velho Mundo ; diariamente os nossos
nervos são sacudidos com novas impressões de terror por
apavorantes informações telegraphicas transmittidas á inv

prensa do nosso paiz, contando-nos os grandes horrores
da hedionda Conflagração que neste momento ensangüenta
a Europa e mancha sua civilisação. A guerra caminha
violenta e impiedosarnente na sua sinistra faina de
destrruição 1

Embora as nossas maguas sejam grandes, devemos
comtudo celebrar os louvores á Puríssima Maria, pois ella
é que ha de salvar o nosso caro Brazil desta tremenda
crise que ora flagella o Mundo.

Levemos flores e as nossas preces fervorosas ergamos
á Virgem Immaculada, neste mez em que a Natureza
sorri e os passarinhos entoam psalmos melodiosos sau-
dando a alvorada. . .

Salve, Maio ! Eu te saúdo florido mez de Maria.

A. RIBEIRO,
Maio — Realengo.
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PAZ... Voltou-se, este mez, a talar nella.
Maio, com a plena e radiosa floração da pri-
mavera, trouxe-nos essa esperança abençoada.
O papa trabalha pela paz ! mandam dizer os
correspondentes. O coração de sua santidade

estala de dor ante as proporções trágicas da luta terrível
que dilacera a christandade. Por que não fazer calar os
canhões, que ha quasi dois annos troam sem cessar, no
occídente e no ciente? Por que não ouvir, emfim, as
palavras do Nazareno: — Amae-vos uns aos outros? Sua
santidade não comprehende como em corações humanos
se possa accumular tanto ódio. Não comprehende e os
exora á paz.

L a palavra mágica, que hoje é o sonho de todos os
povos, enche o mez de alvoroçadas esperanças. Virá a
paz ? Não virá ?

A noite em que mergulhou a humanidade é tão negra
e tão funda que se tem, ás vezes, a impressão de que
a própria natureza se retrahe, no horror dos dias que
correm. Onde estão as flores que perfumam a primavera
e que são uma das bellas alegrias da vida ? Pobres rosas
de França, que até a suspeita de uma odiosa origem allemã
polluio ! Em vez dellas, o que em toda parte se cultiva
ê a merencoria «perpetua», flor da saudade e da ternura
pelos que se foram.

Adeus, poilu ardente e bravo! Nas estradas que
vaes perlustrar, os caminhos não estão marginados de
roseiras. Olharás apenas as cruzes que marcam o ultimo
descanso dos heroes obscuros. E nem siquer terás, para
honra dessas victimas anonymas do dever, as flores sob as
quaes desappareceu o pequeno heroe lombardode d^micis...

E nãío ha sahir disto. E' a guerra, sempre a guerra,
que se impõe como único assqmpto palpitante mesmo aos

que intentam encher duas tiras de paqel para uma revista
feminina.

Quem teria coragem de escrever nobre maio e sobre
flores, quando, do outro lado do oceano, toda uma civili-
sação desaba e rue, sob o fragor das batalhas em que se
decidem, é verdade que desfarçados dentro de novas for-
mulas, os velhos ódios de raça e de religião em nome dos
quaes a Europa se vem lavando em sangue ha vinte séculos?

Ainda ha dias as mulheres enchiam as ruas de Berlim
com o seu angustiado e lamentável clamor. Queriam pão
e queriam os seus maridos, os seus filhos, os seus irmãos.
I: na 1;lauda também choravam mulheres, á porta dos
trib.maes parciaes que mandam matar os novos heróes
que sonhavam /om a resurreição da verde Erin, São verda-
deiramente esse os corações que estalam de dor, porque
sentem no peito, nos seus mais caros affectos, os effeitos
do vento de insania que sopra sobre o velho mundo. São
os corações femininos, feitos para a vibração dos senti-
mentos e nos quaes já não cabe a dor que os sacode,
tão intensa e tão grande.

Os jornaes contaram, outro dia, o acto de uma mulher
que perdera os seus cinco filhos na guerra. Eram jovens
cheios de saúde, de vigor, de alegria, que ao sol amanha-
vam a terra e á noite bailavam pelas aldeias, sendo o
enlevo das raparigas á cata de noivos. Veio a mobilisaçâo.
Veio a guerra. E, um a um, elles tombaram, sacrificados
ao preconceito brutal que acorrenta as sociedades e os
homens.

Quando poude medir a extensão da sua inenarrável
desgraça, a pobre velha abandonou a sua casa e a sua
lavoura. Foi para a cidade. E durante alguns dias passeou
a sua miséria e a sua dor, atirando ás faces de cada sol-
dado que encontrava o epitheto candente :

— Assassinos ! Assassinos !
Até que, de tanto soffrer, aquelle pobre organismo,

no qual a saudade dos filhos mortos fizera, em poucos
dias, a obra devastadora de muitos annos, arrebentou, sem
que a locura, sobrevindo, lhe libertasse o pensamento da
rubra visão que o atormentava. ..

A guerra está sendo, principalmente, o martyrio das
mulheres. Porque para ellas não ha compensação. Desde
que perdem o esposo ou o filho, perdem tudo quanto as
podia encher de amor e de orgulho. A sua vida passa a
ser, como a daquella allucinada, uma infinita lamentação,
que, por certo, está subindo até aos céus e dando a Jesus
a certeza de que não valeria a pena ter morrido, por amor
dos homens, sobre a cruz, entre o bom e o máo ladrão.
Porque afinal a vida se resume nisso : a bondade sempre
oscillante entre o mal maior e o mal menor. Não ha
propriamente bem. . ,

M, R.
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Pa ra Mlie. Cor delia, em resposta á: Flores do Coração

Li com prazer o trabalho que me foi dirigido e apresso-me em
respondei-o, agradecendo, penhoradamente, a gentileza.

Custa-me crer. cara amiga, que- encontrasse no mundo, onde
fiuctuo desde os quinze annos á mercê do sonho nunca satisfeito,
nunca realisado, alguém cujo espirito se approxime tanto do meu
eque tão alto o teve, que sinto dever alcandorar-me a alturas que
ainia não pude attingir.

E'me impossível trasladar para o papel a corrente impetuosa
e forte que me ferve nalma, ea impressão deixada pela leitura ^t
seu exceiiente artigo, que leio e reieio, pasmada de admiração. ^

Eu. que tenho para o mundo a ironia dos phiiis^phGS, que lan-
ço á vida o maior despreso possível, sobrando-me, sempre, para
todos os revezes a indiíferença dos stoicos: que caminho como um
'acto de luz imperfeita mas sem procurar cousa alguma, porque vivo
fugida á matéria, não obstante ser atravéz delia que recebo^todas
as impressões: que passo... como tudo passa, sem pretençoes na
terra, usofructuaria da vida apenas: sem derramar flores nem cno-
rar funereas por meu caminho: sem tentar prolongar nem dimmi
a existência sequer, tive a ventura immensa de encontrar-te. cr
tura única que conseguiu forçar a portada negra da espli e.

Única alma vibrante e sensivet que enc-mtrei, tota
pidadas pequenas hyp-crisias sociaes que tanto repugna
que observam, de preferencia, o mundo espiritual e procuram voar.
frios á matéria, para espheras de luz.

Aceito, pois. o teu affecto carinhoso, porque me raz _em.
Só mesmo a ti poderiam impressionar esses farrapos ao pas-

saio que tão bem chamei Piginas da alma e que denominaste
Flores do cotação, para lhes dar algum valor.

Por esses bocado, do passado que sempre encontraram, no
svmpatnico jornalismo, carinhoso acolhimento e voam de mão em
rrião. vês o que tem sido a minha existência de vinte e cinco annos.
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A intelligente normalisia senhorita Arminda

___=
_s: ^_

_w-_-_------_--ii- ^.r ——___¦_¦_____——W^___—— ¦ _n ii ¦ ii-i

Senhorita Leontina de Albuquerque, filha do Snr. Antônio de Albu-
querque, negociante

no Pará e aiumna do Collegio Sacré-Coeur.
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Cristalisei na vida as supremas dores de um martyrio sem
nome. de uma angustia sem par.

Todas as minhas esperanças murcharam ao sopro da desillusão!
Nem procures saber o que sou além de uma indefinida, nem

tentes ler as paginas do coração porque, se me estimas, soffrerás,
tornando-te infeliz.

Deixa-me viver na penumbra do meu esquecimento e julgar-me
incapaz de me fazer amada.

Ouve apenas o resumo da minha historia triste e não inda-
gues mais nada. porque emudecerei para ti.

Todas as vezes que o coração me fez abrir os braços, a Ad«
versidade rugiu e o Destino de mim escarneceu.

No meu orgulho, próprio de moça a quem a natureza nada ne-
gou (se não o amor- revoltei-me... fui infeliz.

Hoje. que me não revolto, que atravesso a vida indifterente. as-
sumindo o ar frio dos mausoléos, eis que o Destino me irmana no-
vãmente de alguém—que és tu'

Que fiz para merecer-te esta dedicação tão sincera, se me não
conheces :

Terei, ainda uma vez. que abrir os braços como uma^ cruz de
resignação para receber, mais tarde, o despreso, a ingratidão. <

quecimento ?...
Não quero dizer que sejas capaz de o fazer, perdoa-me. se es-

tas palavras levam veneno as fibras do teu coração !
Mas tenho sido tão mal comprehendida e julgada sempre ate

ácalumnia por aquelles em quem mais confiei, que quando a vem
tura se acerca de mim. sinto pavor.

Se vens para illuminar-me a estrada turtuosa e árida do tutu-
ro, bem haja a sorte que te poz em meu caminho, onde nada \ej
se não o túmulo, a ultima e peior das decepções.. .

Tijuca.
--&* HELENA D, NOGUEIRA
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da Silva, proprietário do Hotel dos Estrangeiros e nossa assignante
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Recordação de Caxambú
Ao Artiiur

Vou em poucas e singelas linhas, narrar a belleza do romper da
aurora em Caxambú.

Uma vaga claridade começa a dissipar as sombras da nwte,
illuminando o Armamento, que, ao lado do nascente, se tinge. ae uma
bella cor opalina. Pouco a pouco esta claridade vae augm«tendo,
até que o sol surge, dardejando seus luminosos r*Jos sobre aje"^

As plantações, ainda munidas pelo orvalho da no 
^.resplandecemá luz do sol; os gallos cantam a. desafio, annunciando o raiar do

novo dia !
Nos curraes, as vaccas mugem ; os pombos sahindo dos PO^es

dirigem-se, num suave rutlar de azas, para as campinas de onae so
regressam á tarde, quando o dia vae morrendo.

Nas mattas, a passarada gorgeia saudando o despontar da aurora,
com as suas ternas canções.

Os lavradores despertam, para o serviço e, em grupos, se dirigem
para o campo, conduzindo os rebanhos afim de pastarem e levando
á cabeça grandes chapéos que tem por fim livral-os dos abrazadores
raios do sol.

Vão alegres, entoando canções sentimentaes.
Longe, lá muito longe, repica o sino da egrejinha, a qual se ergue

branca, muito branca, no cimo do monte...

14 — 2 — 916.
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Jayme de Carvalho # *• %
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Extrações e tratamento sem dôr — Preços Módicos

131, í^üa da Carioca, 141
RIO DE JANEIRO
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Contra todas as previsões dos que passam
por mestres na arte delicada e difficil das mo-
das femininas, a estação corrente está sendo fer-
til em agradáveis sorprezas para as nossas gen-
tis patrícias, no que concerne ás invocações
nas suas toilettes.

Está claro que ainda não appareceu uma
nova moda. Não appareceu nem apparecerá !
Isso mesmo já foi por nós registrado, em chro-
nica anterior. Tem apparecido, porém, modifi-
cações que visam tornar mais elegante as toi-
lettes femininas. Por exemplo, as blusas de
rendas, que reapparecem acompanhadas de
saias de um talhe absolutamente novo e sim-
pies. Essas blusas exmigram, sobre os modelos
anteriores, ligeiros quasi imperceptíveis retoques.
Nestes, comtudo, é que reside a sua feição

medita. Não se pôde dizer que seja uma blusa modelar
por outros demodés. Nem cabiria, também, o pensamento
de que se tratasse de um modelo inteiramente novo.

Falíamos nas blusas de rendas. A verdade entre-
tanto, é que ha uma grande variedade de blusas, uma

\\v\\\\ #*:»
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bella collecção de que os figurinos parisienses
chamariam des blouses printamêres. Sim. São,
realmente, as blusas da primavera, que por
certo as nossas gentis leitoras já admiraram e
adoptaram.

Não é necessário assignalar que o reinado
dessas blusas prende-se ao dos costumes tail-
leur, que continuam a dominar, e que prepon-
deram mesmo em proporções notáveis.

Os penteados femininos constituem, por
mais do que nunca, todo um vasto e delicado
capitulo de esthetica applicada. Como as leitoras
terão occasião de notar, publicamos vários mode-
los desses penteados. E vem a propósito observar
a insistência com que são aproveitados, para ef-
feitos principalmente omamentaes, os pentes
cravejados.

Ha quem veja nisso uma quebra de Irar-
monia, uma verdadeira estravagancia. Ha quem
tal considere uma combinação artística. Questão de gosto.
Um ponto, porém, é claro e inilludivel : é o de que o ex-
cesso de pedrarias nos pentes descamba para o rastaque-
rismo. Isso é o que as leitoras devem, portanto, evitar.

-~-__X__
I!

E' cada vez mais variada a composição dos pentes cravejados

PI D ERMOL
__«*"___ —. ^

I!

II
S* Succodaneo do RO' DE ARROZ

Verdadeiro amigo da cutis ; contra espinhas, sardas, cravos,
pannos, rugas, assaduras, erupções, manchas da pelle, etc.

Vende-se em todas as Perfumarias, Pharmacias e Dro-
- - garias — Caixa 4$ooo - Pelo Correio 5^000. - -

Deposito : Armazéns Gaspar — Praça Tiradentes N. 18
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V\ Modelos com babados e sobre-saias, em laje tá, e que parecem manter-se ainda por'algumItempo nas toillets de'rua t II
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Juventu A S o único tônico que rejuvenesce
os cabellos âias
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poríu-

exandr
Faz oom que os cabellos brancos fiquem pretos. Não mancha a pelle ^a,(3ph^mI™as0,,oaS<^r*8»'l',»•
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No dia 28 do mez próximo passado completou mais um anniver-
sario natalicio a graciosa senhorita Jesuina Duarte de Souza, filha
tio sr. A. Duarte de Souza, muito digno funccionario do Thezouro
Nacional.

93 m m
Festejou o seu anniversario nata-

licio no dia 7 do corrente mez. a se-
nhorita Nair Pereira Ramos filha do
conceitua 1o negociante desta desta praça
sr. Santo Pereira Ramos e que a tt de
Março completou o seu curso da Es-
cola Normal ; recebendo por essa occa-
sino innumeras felicitações de suas
collegas e amiguinhas.

n w. m
Registrou mais um feliz anno de

existência no dia 29 do mez próximo
passado o sr. .Joaquim Pinto de Castro,
digno negociante de nossa praça, e no
dia i.| do corrente mez a exma. sra.
d. Manoela de Castro, sua digna cón-
sorte.

;_e__-5_bm____ ^ j___i____fiwpiE»l

Senhorita Nair Pereira Ramos

23 m 28
Passou a 1" do corrente o anniversario natalicio da exma. sra.

d. Maria do Carmo D. Airoza, esposa do sr. I. A. Airoza Júnior,
cirurgiiío dentista.

23 
'M M

A graciosa senhorita Iracema Buscasio, filha do sr. \prigio Bus-
casio, a 2T de Abril completou mais um anniversario.

38 m 23
Fez annos a 25 de Abril a senhorita Herminia Cunha.

23 23 23
Registrou no dia 8 do corrente uma nova data de preciosa exis-

tencia a senhorita Alcinda Maciel filha do major Joa"o Alaciel, residente
em Paracamby.

g. r m
Três datas felicíssimas para o Snr. José Aniceto de Azevedo, func-

cionario do Lloyd Brasileiro, este mez — a 7 fez annos sua graciosa filha,
senhorita Olga; a to a galante senhorita Carmen e a 23 a senhorita
Cacilda, sua 

"estudiosa 
filha. W o mez das lestas na distincta família

Aniceto de Azevedo.
m 83 *:

A senhorita Esther Goulart, tez annos no dia 17 do mez lindo.

23 23 23
Acha-se em festas o lar do Snr. Randolpho de Araújo Lima. pelo

nascimento de uma interessante criança, que tomou o nome de Horacio.
m 23 23

Passou a 16 de Abril o anniversario da graciosa senhorita Balbina
Ferreira da Costa.

23 se 23
Completou a 13 do corrente mais uma ridente primavera a gentil

senhorita Glyceria Lopes, residente nesta capital.
m 23 23

Fez annos no dia 20 do mez próximo passado a gentil senhorita
Noemia Silva (Santinha).

--_/__i
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AO PALÁCIO DAS NOIV
Fazendas, Modas, Armarinho e Confecções
Única casa especial de "Enxovaes"

para casamentos

Rua Uruguayana, 83 - Rio

PEÇAM CATÁLOGOS ILLUSTRADOS *

Enxovaes para noivas desde

5O$G00 ao mais rico <**>

Passou a n de Abril o anniversario do joven Laudelino Lucas.
23 26 93

Completou no dia u de Abril mais um anno de existência a nossa
distincta leitora senhorita Paula Maciel, filha do major João Maciel,
residente em Paracamby.

93 23 23
Fez annos no dia i° de Maio a distincta senhorita Annita, filha do

sr. Francisco Fernandes Tupacinunga.
83 23 23

A 18 e 20 de Abril completaram anniversarios natalicios as gentis
senhoritas Elvira e Ascendina Lopes dos Santos.

23 23 23
Faz annos no próximo dia 2r do corrente a gentil senhorita Laura

Duarte de Souza, filha do sr. Adolpho Duarte de Souza, funccionario
do Thezouro Nacional e noiva do nosso'companheiro de redacçâo
Mareio Nery.

m 23 23
No próximo dia 24 do corrente completa mais um anniversario a

a nossa gentil collaboradora Odette Nery (Yren Arlette), filha do fal-
lecido professor da Faculdade de Medicina Dr. Mareio Nery e irmã do
nosso companheiro M. Nery.

CAS/fc^BNTOS
Contratou casamento com a gentil senhorita Guiomar de Moraes

Fontoura, dilecta filha do capitão de mar e guerra Alberto Fontonra
F. de Andrade, digno director do Deposito Naval do Rio de Janeiro, o
distineto guarda-marinha Raul Reis G. de Souza.

& 23 K
Contratou casamento com a gentil senhorita Odette Wandeck da

Cunha, filha do saudoso coronel Carlos Alberto da Cunha, o sr. Tho-
maz Costa, zeloso funccionario da Directoria dos Correios.

Colle^io F^ampi William5
y j* j- _/•¦ j- j- j- s- j~ _¦-

PARA MENINAS
-_» j~_-_- _¦ _-y_"-- _-_"_*•--_¦*./•_-_'V

Rua Voluntário? cia Pátria, 66
TELEPHONE 1239 - SUL,

Corpo Docente de Primeira Ordem
_^_ DIRE<^TORA

Smilict fôampi ©illiatns

l.iVIKXS NOVQS

ir IA NOVA OirrUOGlMPUIA?

O Snr A d'Arcanchy. joven fervorosamente estudioso da língua
portuguesa acaba de publicar mais um trabalho interessante a que
intitulou Delenda Cacoçraphica l E' um curioso opusculo de vocabu-
larios explicativos dos termos gregos e latinos e as causas que levam
o autor a adoptar uma orthographia especial.

Fssa orthographia é complexa e merece, por uma serie de versões
Io ocas do próprio, certa attenção dos mestres. O Snr. d'Arcanchy é
pelo menos um grande estudioso do vernáculo.

D C=]

A IMPRENSA

A imprensa é a força porque é a intelligencia. E' o clarim vivo da hu-

manidade : toca a alvorada dos povos, annunciando, em voz alta o rei-

nado do direito; não conta com a noite senão para ao fim d5ella, saudar a

aurora ; adivinha o dia e adverte o mundo.
A imprensa é a santa e immensa locomotiva do progresso, que leva a

humanidade para a terra de Chanaan, a terra futura onde não haverá

em torno de nós senão irmãos, e por cima de nós o céu.
A imprensa é a voz do mundo, é o dedo indicador do dever ; é o auxi»

liar do patriota; é o terror dotrahidor e do covarde.
De todos os círculos, de todos os esplendores do espirito humano, o

mais largo é a imprensa; o seu diâmetro é o próprio diâmetro da civi-

lisaçào.
Falar, escrever, imprimir e publicar são círculos suecessivos á intel-

ligencia activa, são as ondas sonoras do pensamento.

VlCTOR HUGO,
<y"<>
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j«« do culto oaínolloó, essa que dedica o mez de mato ã Maria, cheia cie graça, misericórdia e piedade pelos homens. Maio
joras"tradições desaorocham e que a natureza floresce em uma alvorada de festa. E' a época em que os corações femininos,
jjjez em que as terl0 q ie r0deia a desposada de Deus, vibram do mais puro amor pela Virgem Maria, enchendo de alacridade e de
daaueUe suave ..

de Maio! Com que profundas saudades os velhos recordam o seu tempo de novenas e de festas! Com que radiante
| lindo o me. radi0 30s, em que tudo sorri á vida !
fossam esses.a delicadas e emotivas tradições do culto cathollco entre nós.*'£' uma tradição que não morre, como se verifica pelo ex-
uma das mais u
E anuo teve.

ngm »M»«vjíí'íítCír'">^*^' <•*—*&¦'* w* wftu
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|»eyer, Engenho Novo, S, Francisco Xavier e Sto. Affonso,
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PERFUME MANON

BIZBT 7{io de Janeiro
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Usem cxtracTos, loções e brilkaraij^ae _aicas: yttcncn, Ccrmen,
jjftmacã, Saprema-Vêolefa. 7(ê e dJamcur e Cceur d*amour

ESCRiPTGRiO FABRICA :
Rua são Ped:-o. 5o PERFUMARIA BIZET Rua Maria Amalia

BH> 3ü Jj=.2'jülr*0 JS* . & U .
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-i piher em face da evolução que se opera no

Velho Continente
inhas queridas patrícias devem, neste momento, prestar a

As «fíonran ao papel que está reservado a mulher sob todos os
máxima t n.a. • »

P°ní?sobejlSénte conhecido p esforço que de ha
i_c Vffraeistas em lut • pelo direito do vot

to pelas ^í./ % m éco ror todo o mundo e for
deiroher smo n/rram ..:<-„ i

mentados. 
¦

muito vem sendo fei-
o. l:actos de verda-
am largamente com-

B _, .—tgm iA ___aE__4____M-MMWMflM_HMMMHM^^MMHN^M^

Observamos bem ao contrario: a maior possibilidade na'perfeita
união de idéas, provem dos largos conhecimentos que a mulher deve
ter e que afastam por si só, a repulsa á opiniões ás vezes bem sensa-
tas, como fructo da ignoran-
cia sob a possibilidade dos
factos a que se prendem.

O vasto cultivo intelle-
ctual, portanto, se impõe; o
alcance de todas as posições
nao a depreciam e a liberdade
até o voto, é imprescendivel.

Haja vista ao que se
pas^a presentemente na Eu-
ropa, onde a mulher tem po-
dido empregar em todos os
misteres a sua energia.
O êxito, em todas as empre-
zas que lhes são confiadas,
não se suppõe : é um facto.
A imprensa faz sobre elles
largos commentarios de valor,
illustrando-os com gravuras
inéditas. E deprehende dahi
que a lavoura, o commercio e
a industria, sentem agora a
acção da mulher de um modo
geral. Esta acção. é tanto
mais compensadora quando
observamos que. applicada
em soccorro da necessidade
maior do paiz. teve também
por objectivo não descurar
nessa parte a defeza da pa-
tria.

Dilatam a sua coopera-
çáo até 0 sitio para onde se
convergem as grandes forcas
em luta, constituídas dos
seus entes mais caros.

Vimol-as nas grandes fabricas de munições, trabalhando dia e noi-
te sem cessar num rasgo de incontestável patriotismo; este e também
o seu»buto máximo. Emquanto os homens se batem denod»d.mente
nessa luta de proporções collossaes. a mulher com igualdade de hero-
i«mn e indirectamente. está com elle no campo da batalha.

o ue dirão dep()is. quando a Paz voltar aos paizes conflagrados e

que a imilher compartilhar dos* louros da victoria, os que se batem
-nnH-MHflmpntp a igualdade por ella desejada.-' . .' ,UPo 

Te o emnrestarao o seu apoio ao seguimento dessa 
y.ctona,

que vi á mais bella. quando o troar do canhão não mais se ouvir, no

breve inicio emfim desta nova era de Paz. Amor e Liberdade.
ARETHITSA SERPA.

As mulheres no fabrico cie graruJas

Isso. embora não tenha definido aposição desejada pt l^m"lrllel.
representa, comtudo, um passo gigantesco nessa grande obia oe iguai-

O direito da mulher votar não é uma concepção excepcional quexe-
nha tiral-a dos devores de boa dona de casa e educadora dos sei s. n-
lhos; não é também um precedente de futuras conseqüências gia\ es,
como, infelizmente, tem sido allegado pelos homens que levar, a ime
pretaçáo dessa luta, até o ridículo de suppor que a mull e i. de o s
de alcançar esse direito, confundirá lamentavelmente a igualdade 1 .eia

qual se bate. . ;. , „•;.,,,,
Se assim fosse, muitas das minhas patrícias, por certo, a tenam

trazido á luz da verdade factos que corroborassem esta suppos-,\£Qpes
simista, pois, não são poucas as que. depois de um curso biill ai e.
muito se têm salientado em varias profissões. Ha formadas em dueito.
medicina, odontologia, possuidoras emfim de pergamn 1 os que ate e
tão constituíam na maioria a melhor e mais própria ambição o hornem.

IV uma prova evidente de que a mulher pode desejar n ais, muito
mais, sem alterara lei natural das coisas que nos regem, isto l, -
o homem o chefe supremo da vida em commum. mulher

Não ha nisto, um declínio á vontade sempre aceita pela muun .
nem, tampouco, o sacrifício da paz do lar.

Coilegio Educação Americana
TELBPHONE SUL lOóõ

Internato, Semi-ititernato e Externam para Meninas

69, Rua Guanabara, 69
Sxsteniade ensino essencialmente americano -Acceitaoi-st n

pequenos e bem comportados como externos

I, ¦————»—" mmmm» m ¦—¦————————^_

BK^^-;'*1*' ^^mra___l ___¦

'^¦í-t?V-j^__S__l____íH_^f,*í^S^Í' ':''^_-_____-5 __¦

Í_____B____ÍBB8______ '" 4_1__ __TF'~''t' ^___K>_____t' '"''^¦________j
í_^^'rí9-_______fi_-Bfer 'S*_M l______™_f£l'v; '-<__«-_____* .:'-';':''¦ _H-.-_i£Gtt^K7*-r_K' ''",JÇ___B ____F -H

_____É______í_-'*Í_Í''" -'„_&_-'''' ___- __¦_____________________________¦
ff_fl_-í!_-_S-_r___i $____ '3_K^_^^^JI

A Exma. Sra. D. Rosa Moreira Fiúza,
nossa distincta leitora.

Maio de 1910.

_=__:z_== m
m retrato aue publicamos na nossa capa de hoje é o de Mlle. Re-

_,_.0M_Sl". flmaPdo saudoso almirante Cordovil Maurity. Devemo-o

l gentileza dá conceituada photographia Musso cV C, a n.a da Uru

guayana,
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Xa ol(inta — Uma chie amazonas á ingleza



J'

i

Senhoras que compõem as com
missões angariadoras da bene-
merita instituição do Meyer.
A' directoria da «Legião do Bem»
pertencem as seguintes damas :
Saturnina de Carvalho, presi-
dente; Ermelinda Fernandes, vi-
ce-presidente ; America Silva, i ¦
secretaria ; Olympia Av:la, 2' se-
cretaria ; Eulinada Fonseca, the-
soureira ; Lecticia Cardoso, pru
curadora ; Maria Eugenia de
Lima, i* commissaria; Leopol-
dina Macedo, 2' commissaria e
Evangelina Fortes, 3' coininis-
saria. . _

"m^ffSè!' PELO POBRE!

I Ia

Os nossos representantes nos Estados
E5 representante do [ornai das Moças em São Paulo o sr. Francisco

de Toledo, joven distinctissimo e muito relacionado entre as melhores
familas da adiantada capital.

Qualquer informação ou ordens que tenhamos de receber das nos-
sas gentis leitoras de São Paulo devem-nos chegar por intermédio do

sr. Francisco de Toledo, que tem escriptorio á rua Direita
II. 26. ;|í ,J, .;;;.

Temos em mão uma infinidade de retratos que não pode ser apro-
veitada. São retratos mal impressos que não correspondem ao trabalho
de gravura de uma revista como o Jornal das Moças. "—

Pedimos, pois, ás nossas gentis collaboradoras nos procurem enviar
boas copias ou. na falta disso, ordens para que os nossos photographos
as procurem.

99

XV COMPACTO-» ,

PO' DE flçrçoz «ZvAüY
Em 3 cores; Branco, Rosa e Creme % E' o melhor e não é o mais caro

ADHERENTE, MEDICINAL E MUITO PERFUMADO
CAIXA - 2$500 _s*£- Pelo Correio 3$200v~rra:^Perroar; perfumaria lopes-rua uruguayana, 44-rio

Mediante 100 rs. de sello, enviamos o catalogo de — Conselhos da Bellexa



f —¦ ¦ ¦— ¦ - I . ¦ I.—

^ 2=grgg . 
= 1 FORMAL. DAS MOÇAS

7 o o" V o ÕT ~

Collegio de
-€ducacão

ftmericana

Alumnos do conceituado collegio,
á Rua Guanabara, posando para o
nosso pbotnginpho.

Ao alto uma atili de g\ mnastica ;
no centro a directora do estabeleci-
nento cercada de alunr.os ; em baixo

outra turma de petr/es.

CISA DO
59, P^ua da y\^embléa,. 59

irrças novidades çn? calçados sob
rr^dida — Calçados ultirrça njoda 25$

TELEPHONE 86 — CENTRAL

Esquina da P^ua da Quitanda



H D
H £L

JORNAL- DAS MOÇAS
j o o V o o ÇZZZH

®^ãsp\«
/^v zSB " ^\

th mia rari.jfiníBii^S /

Sabeis o que é um amor sincero ?

E! aquelle affecto puro que nasce no entrelaçar das almas boanos olhos meigos, da creatura modesta; este é que eu denomino: verdadeiro amor.
Nao necessita de phraseado empolado, para demonstrar a sua existencia, nao procura sacrifícios para provar a sua realidade. Elle ésimples, e mostra-se como na realidade é. Faz-se com o tempo, avolu.

ma-se com a antigüidade: é modesto, por isso é santo e nobre.
Nao tem ciúmes, porque deposita no ente querido a sua illimitada

confiança. O ciúme, nesse caso. é mera fantasia, que só servirá paratornal-o enfastioso. e sendo assim dentro em breve fenecerá.
Este amor, longe de ser uma chiméra, é a realidade sublime, por-que traz comsigo o respeito, e quanto maior for este. maior também

será aquelle.
Quer viver sempre ás claras, em contacto com a sociedade, des-

preza calumnias e infâmias vis, que sâo creadas. em creaturas de baj-
xos sentimentos.

Elle vê, em todas as mulheres, resumido o seu objecto amado.
O homem que se dedica a uma mulher com estes nobres scntimen-

tos. é digno de grandes elogios; é um homem de caracter nobre, éum
homem possuidor de raros sentimentos, e por isso merecedor de admi-
ração.

A. DA VEIGA RODRIGUES.

P' J

:enhorita Luluth De Donato. filha do Snr. Francisco
De Donato. (Nictheroy .

/

R R1SONHA
No cemiteriosinho, em torno á egreja, fresco, bonito, -odo rlorido de

sol. vi uma rapariga— ah ! como era joven ! desesete annos ? nem isso.—
uma rapariga que se conservava junto a um túmulo, e qua sorria.

Nao se podia imaginar nada mais gracioso do que essa creança. toda
franzina, toda delicada, com os cabellos loiros, um tanto curtos, que se
frizavam, e os olhos ingênuos, e a bocca egual a uma pequena eglatina.

Mas. o que me enfadou foi vel-a a rir. Nao é uma coisa decente omostrar alegria ao pé das covas onde dormem os mortos. Approximan-
do-rae, nao pude deixar de falar-lhe assim :

Menina, faz mal em rir. Sem duvida, não conheceu aquelle que esta
deitado sob esta pedra.Como? Nao o conheci ? exclamou. Adorava-me. era meu noivo
Eu não tinha outra felicidade que nao a delle. outra esperança além da
sua esperança e. quando elle morreu, julguei que também ia morrer! _Entretanto, a menina está rindo, retorqui.

Ah S disse eila. é que me recordo, vivo. a sua única alegria eraver-me contente e se eu chorasse junto ao seu túmulo, estou certa, isso
causar-lhe-:a tanta pena !...

Catülle Mendes.
l

SUPER DOMÍNIO!
Não sei que forca estranha o teu olhai- encerra
Que ao vi eu reprime e vence, e de todo escraviza
Quando assim, frente d pente, um ao outro divisa

A7'esse encontro que o acaso offerece, na terra?!,.,

Não sei, e nem sequer o meu pensa) desceria
Através d'essa luz que brilha e magnetiza —

Que segredo ou mvsterio elle possúe, d guisa
De um dom dominador, que ao meu baixa e soterra /.'.,.

£' que esse teu olhar — cujo pode) oceulto
Impera sobre mim e traz-me pasmo, estulto
Desde o dia, o momento... em que te vi. na estiada... —

Alem do seu fulgor, de rutila grandeza,
Illumina também — essa rara belleza
De um perfil de Zoé, e de um corpo de Fada !

(Inédito) CARLOS MAGALHaES

.^j"

Coilsboradoras do nosso jornal: da esquerda para direita
Adella Naiejffo, piofessorn de um grupo escolar de Santa Catharina.

olores Saraiva e Eulaiia Saraiva;
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/^ booeça
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Do mesmo modo que as aves com qual-

r musa fazem um ninho, assim as crean-
cac de qualquer cousa arranjam uma boneca.' 

\ boneca é uma das mais imperiosas ne-
cessidades e justamente um dos mais engra-
cafjos instinctos da infância feminina. Pre-
parar enfeitar, vestir, despir, tornar a vestir,
ensinar, ralhar, embalar, affagar, adormecer,
figurar de qualquer cousa uma pessoa, todo o
fUtúro da mulher consiste nisto.

A scismar e a tagarellar, a fazer enxo-
vaesinhos e vestidinhos, corpinhos e ropõesi-
nlios, a creança torna-se adolescente, a adoles-
cente donzella e a donzella mulher. A pri-
meira creança continua a ultima boneca.

Uma adolescente sem boneca é quasi tão
infeliz e completamente impossível como uma
mulher sem filhos.

VICTOR HUGO.
•yyyyyyyyj y yyyyyyyyy\yyyyyyyyyy y
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e deixa que te amem ! Innocente : satura-te
de pureza; electriza-te com os carinhos que
geram o prazer, a alegria immacula ! Guarda

Ivone e Gustavo, interessantes filhinhos do Snr.
A. Ferreira, sócio da casa

Ferreira, Newkamps & C, em Paris.
'syy yy*y+yyyyyyyyyyyyy^^y^r^ry*^yy^y^~'S~y*s-^~r-y~-r^/~J

Carta ao José
Estás ainda na aurora, filho, que é a in-

fancia ; chegarás ao meio dia —que é a moci-
dade, e depois ao crepúsculo — que é a velhice.
Da aurora, aproveita o gorgeio -que é riso;
o perfume que é a innocencia, o sonho, a chi-
mera. Aproveita o riso, filho querido : ri !
Aproveita o sonho, filho amado : voa ! Estás
na idade do anjo : devassa o azul com o pen-
samento : gosa !

Na tua edade, o coração governa e move
a alma : o coração é tudo.

Faze-te borboleta : adeja, irradia, colora-te,
irisa-te de luz ! Faze-te flor : deixa que te
beijem ! Pousa no collo materno, o mais casto,
o mais adorável dos seios, e dorme! Faze-te
iman; atrahe, prende, enlaça, captiva, ama.

jdmmSS»

Maria Adelaide, graciosa filha do Snr. Luiz
José de Sá que a 5 do

corrente competou mais uma primavera.

da aurora todas as commoçóes que alentam e
fortalecem ; do riso, toda a harmonia que
dulcifica; da innocencia, todo o amor que
diviniza ; e. d'est'arte, atravessarás as ultimas
phases da vida —stoico e brando, honesto e
bom. No zenith, no meio dia da existência,
cuidado : O sol dardeja a prumo, asphyxia e
mata. A' sombra da consciência, forra-te a
seus ardores; na limpha crystalina do amor,
desaltera-te, na obra do Bem, immortaliza-te!
Assim, quando vier o crepúsculo, vel-o-ás tran-
smudar-se em outra aurora, e, com surpreza,
notarás que as azas te nao cahiram, antes se
movem tatalantes ensaiando o vôo, e voarás,
de novo, alçando-te, acima da parva e enga-

nosa alverca da terra para estância perfulgente
do céo, aonde nao chegam nem queridos sus-
piros. nem ais, nem gemidos —que sflo trevas
— porque lá tudo é só luz e só amor.

j. paixão.

000 000 000 000 000

A UM ANJINHO
Passaste no mundo, breve
Como um suspiro, creança !
Cumpriste a lei, pomba mansa,
A lei que o Senhor escreve 1
Forte amor, vida bonança,
Hoje ès frio, gelo. neve...
Até que Elle a ti nos leve,
Vê lá 110 céo — a Esperança !

EUGÊNIO SAVARD.
-.' yy y yyyy* -yyyyyy.ryy
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Cezar, filho do Snr. Cap. Humberto Chaves.

O interessante Hélio, fillio do Ür. Jayme
C. Guimarães.
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A delicadeza de

Frederico O Grande

Frederico tomava muito rape; para
poupar-se ao trabalho de procurar no bolso,
fez collocar sobre cada movei de seus apo-
sentos, uma caixa com rape, de onde elle
se servia quando tinha necessidade.

Um dia, elle viu de seu gabinete, um
de seus pagens, que, crendo-se não visto,
e ancioso por provar do rape real, mettia sem
cerimonia os dedos na caixa aberta sobre o
movei.

O rei não disse nada, mas, passada
uma hora, chamou o pagem, e fel-o trazer
a caixa de rape, e, depois se ter servido,
toma uma resolução :

« Como acha o rape ? »
Magnífico, magestade.

E esta caixa ?
Bellissima magestade.
Está bem, Senhor, então fique com

ella,5porque eu a acho muito pequena para
nós dois,
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AS SENHORAS
Vistam com graça
Vistam pe graça
Vistam No 

'

Falíamos ás senhoras que ainda não se vestem no nosso estabelecimento. As outras, as que já
nos preferiram uma vez, nunca mais deixaram de ser nossas freguezas.

Os nosso segredo está somente em exigir que as nossas freguezas saiam de nossa casa satis-
feitas. Se uma toilette ou qualquer outro artigo não consegue agradar a V. Exa. não consegue
13o pouco agradar-nos a nós, pois que os artigos do PARC ROYAL têm principalmente de
agradar á nossa freguezia. Artigo que o não consegue é artigo que não nos convém vender.

JL ____r__l___ Ô
«^ ROYAL

%
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/'"» *-* '^- , A iy*3pfr-7?.- . "*> <__Mt__J__M_'_t ^aJ[ Ma _________

parc royai-.
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Ouve : — Juro que a mim fora jocundo
Morrer, descer á campa eiinegreclda,
No eterno somno da alma entorpecida;
— Desprezar deste vasto, immenso mundo
O meu torrão natal bello e fecundo,
Orgulhoso de glorias, onde a vida,
Está de risos e flores revestida
E onde, amor, só eu vivo moribundo !
Sim, porque afinal, a única esp'rança
De que a minh'alma firme não se cança,
Sinto que tarda... e a medo aqui t'a deixo ;
«Minha, só minha, serás tu, Delminda,
Legando a mim essa ventura infinda
De beijar a covinha do teu queixo».

JOSÉ' MARIOZZI FILHO.

NOSSA SENHORA I
__' minha amiga D. Maria Pacheco.

Si algum dia, minh'alma em torturas, afflictaj
Num lago de amargura intensa mergulhar,
Arrastando comsigo a intermina desdita,
Que aos poucos, em silencio, a faz desesperar.

Si o pobre coração que em meu peito palpita,
Triste e cançado, emfim, a marcha retardar,
Desejando dormir, para talvez sonhar,
No mesmo leito ardente, em que, infeliz se agita;

Si os meus olhos, um dia, innundados de prantos,
Não mais na terra achando a luz, nem mais encantos,
Se quizerem fechar á visão mais querida,
Abri-me os braços, vós, oh 1 pomba immaculada !
E deixai-me dormir, serena e socegada,
No regaço immortal da luz de uma outra vida i

YARA DE ALMEIDA.

_Mm_**_b_*_f_NM____MMM_M- l »*»

Esse teu riso carinhoso e santo
Esses cabellos teus tão lindos e sedosos
Trazem-me a^ alma preza d'um quebranto
Que só se findará n'um turbilhão de gozos...
Mais esses, não virão, nao terão dia,
E cansado de soffrer, arrebatado,
Eu ei de ser por ti sacrificado,
Na anciã d'um querer que me enebria...

E assim se passam horas e momentos
Dias perpassam vibrados por lamentos
De dôr e de penar em alma de poeta...
E n'esse cruel tormento, eu esperarei, capaz
De viver eternamente ferido pela sétta,
Do teu sublime amor que não se finda maisl...

Celestino roldan

SONETO
__' Mllc. N. P.

Esse edifício antigo e immenso da illusão,
Esse que trabalhei num mez de Abril, contente,
Abala-se completa e repentinamente,
Da profundeza, em peito, ao cimo na razão,

Seja-lhe, embora, curta e leve, a agitação,
Anceio ! E o amor que salva, e toda a fé de crente,
E o mais, enfim, que posso, emprego ardentemente,
Pnra evitar-lhe, a tempo, a damnificaçao.
Engano meu, porém ; esforço meu, baldado:
Renova-se o tremor!... De súbito, vencida.
Rola a edificação do sonho consagrado 1...

Rola!... e esse edifício, em mim, era tão forte
Que, tremendo, me fez estremecer a vida,
E, tombando, me faz avisinhar da morte I

Santos, 1916 R. ü.

I

I I
¦
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SONETO ALEXANDRINO
Eu não sei si ella é bella, dessa altiva belleza
Que inspira a estatuaria e os carmes da poesia ;
Mas sei que seu olhar tem tal doçura preza,
Que vel-a é ser~se escravo eterno da magia.

Não sei si o porte seu, tem o todo de princesa,
Desse nobre rebento e regia jerarchia;
Mas sei que quando a vêm, concluem com certeza
Que ella tem, no seu todo, os tons da fidalgula.

Si ella é bella, nao sei, mas seu todo é de fada:
E, vel-a é se ficar por ella, enfeitiçado;
Porque quando ella ri, seu riso é uma bailada.

Sorrindo, ella desperta a crença ao próprio incréo:
De tal forma se fica, ao vel-a, innebriado
Que estar ao lado seu, é estar no próprio Céo !

ANT1GONE GARCIA

CONEISSÀO
Partiste para sempre, em busca de outro affecto,
Que eu não te soube dar, ou que talvez não pude
Relevar te jamais, oh, meu sonho dilecto !
Certo o primeiro amor de minha juventude!

Não voltas mais, eu sei. E em teu caminho recto.
Ninguém te contará que esse abandono rude
Em que tu me deixaste, é o grande mal secreto,
Que talvez meu viver completamente mude.

Partiste para sempre. E eu cousenti que fosses...
Não pedi, não busquei te commover com doces
Promessas de ternura... a minha dor foi calma !

Guardei o meu segredo até que tu partiste,
Sem ter me comprehendido e sem saber que existe

Um thesouro de amor trancado na minha alma !

PRÍNCIPE NEGRO,

101!
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Secçâo da Felicidade
Mr. Edmond safee o futuro ds nossas
leitoras... — Elle o dirá ás que nos
©scraverem.

O futuro, esse problema tetrico de todos nós, essa interrogati-
va aterroradora, insondavel e permanente em nossa existência,
pôde apresentar-se, ás vezes, aos nossos olhos por uma serie de
observações lógicas. i*.ua

Lombroso, pelo estudo de physlonomlas humanas, creou aoutri-
na acceitavel, do provável fim de uma creatura, observando-se-ine

o riso, ortalhe de perfil, a formação do craneoetc, como também»
pela calligraphia, pela cor dos olhos, pela cor dos cabellos ernfim,
ha estudos interessantíssimos sobre personalidades. Mas não ê
bem Isso que faremos aqui na «Secção da Felicidade». Não pro-
curaremos renovar nada do que se haja feito nesse sentido. Para
cada leitora que nos escreva — Mr. Edmond fará uma consulta
parcial ás suas Infalliveis cartas.

Dotado de excepcional medionidade intuitiva, o já aclamado
cartomante, estamos certos, será o Messias das nossas gentis leito-
ras. Basta escrever a esse jornal respondendo ao seguinte quês-
tlonarlo:

5eççao da Felicidade
Jornal das Moças

Mr. Fdmond

Nome.

Anno em que nasci, paiz e dia. *«»*'íiffti'»*'»»

*' fr: 9 í » 1 » I » t t I,» e 4 t • I * » » « t ? • 9 4 . • * • » i • s * t 1 . | « t ê . 1 » t | | 1 * * , p # ,

Côr de meus cabellos ,.,

^ » * olhos..... ,.,

Bairro em que resido *.,,,,«.....,,„. ,.,

Estado social...,.,..*..-.,' ,,'...,'.

que mais desejo na vida,,

Assignatura

Mr-/dm°nd J o pseudonymo com que se esconde um irmãolegitimo de Mme. Zizlna, ja bastante conhecido aliás do nosso pu-

t • * 0

Não se trata, pois, de um cartomante vulgar mas de uma com-
petencla no assumpto pois que, além do mais, Mr. Edmond fô|
condlsclpülo da saudosa piéhoniza nas liçõs da celebre professora deCOnUlbUpLUU ua o«uu^« *»»"<'*»-"-:"~Wi* .  F»-viwoaura ae
cartomancia Mme. Josephina, Mr. bdmond tem consultório, pro.
visorlamente, â rua Felippe Camarão, 95 (Maracanã). A's nossas
leitoras elle responderá por estas columnas.

80CII-

Não quero, não posso, não deyo
A1 Fernandi-na

Nao quero, nao posso, nao devo.
Foi esta a resposta que me deste quando ou, embriagado pelo per-

fume que se evola do teu corpo de fada, ajoelhava-me a teus pés, muito
humilde e crente, implorando a suprema graça do teu amor,

Nao quero! Incisiva e cruel phrase partida de teus lábios encarna-
ctos como uma papoula entreaberta á frescura da manha.

Nao quero 1 Aterradora e horrível sentença lavrada por ti contra
todos os meus destinos. Já agora mergulhados em fatal e eterna dor.

Porque nao queres? oh I dize-me, encantadora e meiga visão dos meus
acariciados sonhos, allumiados pela chamma ardente e esplendorosa
que nasce de teus olhos vindo bater em cheio nos recantos de minha
alma, onde atua imagem divinal impera como uma santa dentro de um
nicho.

Nao quero ! Desgraçado de mim, e infeliz mortal que teve a desdita
de topar na vida com a tua figura excelsa de mulher bella de mais para
que possa restituir-me a doce calma de outr'ora roubada pela incle-
mencia feroz deste teu «não quero» que me penetra as carnes rasgan-
do-ascomo se fora o ferro agudo de afido punha!I

Não quero ! Paciência 1
Não posso í Ah ! como é doloroso também ouvir da tua pequenina

bocca feita de beijos o caricias este não posso que em meus ouvidos
sòa como um tanger tristonho de sinos dobrando a finados!

Não posso ! Além de não querer, nao podes acceitar o meu amor
que vôa para o teu lado nas azas de arrebatadora paixão e a ponto tal
que eu mesmo nao sei se haverá balsamo capaz de suavisar as feridas
abertas em meu coração.

Nao posso ! Comtudo é sempre melhor ouvir isso do que aquelle
feroz e brutal "não quero" descarregado sobre a minha vida com a
violência do raio que tudo fulmina e abate. Esse teu não posso dá-me
por instantes a doce illusão de que alguma cousa de mysterioso existe
nas dobras de tua alma caprichosa, prohibindo-a de acolher no seu
mais intenso recesso os gritos angustiosos que partem do meu coração.

Fugitiva illusão, porém, que para logo se desfaz, como a fumaça
tocada pelo vento, obrigando-me a reentrar na dura realidade de con-
tomplar de cirna do meu infortúnio o montão de cinsas a que reduziste o
meu desgraçado amor!

Não devo ! Eis a barreira feita do dever que manda te conservar
rigorosamente dentro da posição que a sociedade impõe á tua condição
de mulher a outro alguém ligada por laços indissolúveis.

Não devo 1 Receio, talvez, de quebrar as juras feitas em momeuto
irreflectido, fazendo a tua alma oscillar entre a vontade de romper as
correntes que te apartam os desejos e o sacrifício de permanecer firme-
mente amarrada ao poste de terrível e inexorável preconceito.

Não devo 1 E' como se porventura tu quizesses conceder uni pou-
cachinho de piedade para este meu desolado estado de espirito em que
me debato desde a vez primeira que meus olhos encontraram os teus
olhos: dois pedaços de sol encravados no teu rosto de um céu lavado
de nuvens. Alas, louco que sou 1 Dir-se-la que eu procuro illudlr-me
ainda com o teu não quero ! Infelizmente tu não queres, não podes, nao
deves recolher no teu seio perfumado o meu grande e desgraçado amor.

Nao queres, porque atua vontade é não querer. Não podes, porque
não queres.

Não deves, porque não queres e não podes 1
E sabe Deus quanto eu daria, oh ! tu a quem tanto amo, para que

tu quizesses, podesses e devesses I
20—4—916.

CHfclSTO,

0$ melhore5 que *
teem N/indo ao Brazi

Depositários :

Joalberia Equitaíivs
Rua 7 Setembro, 92
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No reino da desillusâo
A rosa um dia também amanheceu triste.

De suas pétalas pallidas se desprendiam gotas de
orvalho, como lagrimas e a violeta perguntou-lhe :

«Porque choras, linda rosa ?»
Amei e meu amor partiu, desprezando-me !.

... Era mais uma vlctimu da desilIusSo,

1 » - -

Aquella tarde silenciosa expirava com os derradeiros gorgeios
da passarada que se recolhia a seus ninhos,

Muito longe, minha vista alcançava pequenos vultos deitados
num mesmo logar e d'alli, em anneis que se iam desmanchando
nos ares, pequenas camadas de fumaça se erguiam.

Como guiado por uma alma invizivel, para aquelie sitio me
dirigia sem que mesmo o meu pensamento soubesse dar explicação
daqueile meu procedimento.

E seguia, seguia sempre por trilhos desconhecidos, estradas
não caminhadas, sempre guiado pela fumaça estranha que nunca
chegava muita alto, formando aquelles lindos anneis que pouco du-
ravam nos ares, desapparecendo completamente a uma certa ai-
tura !.,.

Approximava-me cada vez mais daqueile lugar mysterioso e se
bem que visse alü tanta gente, nenhuma voz, nenhum barulho
ouvia.

Cheguei!...
Tudo em meu redor era para mim estranho, aquellas arvores

floridas que acolhiam os entes que eu via alli, sob sua sombra,
nem se mexiam, nenhuma aragem alli corria, e no emtanto era
tão fresco aquelie sitio !

Sobre uma relva muito verde, homens deitados olhavam o
infinito como se procurassem alguma cousa perdida e daqueile meio
então se erguia a fumaça que me guiara até alü onde agora me
fazia sentir seu perfume juntamente com o daquellas flores que
cahlam e deixavam outras já em suas hastes sem terem a brisa
para as levar mais longe !...

Alli nasciam, axhalavam seus perfumes c alli mesmo cantam
quasl desfallecidas sobre aquelles corpos que nem se moviam, e no
entretanto tinham vida!...

Aquelie ermo me impressionava e já me dispunha a avançar
mais pelo seu interior, quando uma voz doce me fez parar:

Não penetres mais por este meio, meu irmão, dizia ella,
que ahi só encontrarás tristezas e estas mesmas almas desilludidas
procurando na immensidade ainda uma esperança sem nunca en-
contraírem.

Então aqui estão? ia perguntar...
Aquelles que amaram e que a desiiiusao feriu, terminou

aquella doce voz sem me deixar acabar.
Poderia conversar com alguns delles ?...

--Sim, se conseguires sêr respondido.
Adiantel-me um pouco e sentando-me também naquella relva

verde e fresca, pousei muito levemente a mão sobre um que me
pareceu conhecido! , _A ,

Amigo, o que procuras com tanto empenho nesta ímmensi-
dade sem fim? Canças este olhar tão meigo, inutilmenteJalvez?..,

Não me chames amigo, é uma palavra que não conheci
quando me encontrava no meio da tua sociedade, onde todos procuram
satisfazer seus caprichos mergulhando-se, infelizes, mais e mai_
naquelle charco ceio de flores para onde os guia a íllusao t.

Vivi muitos annos heile, também acreditando-me feliz, um
dia era bem joven, amei uma mulher ella me amou Cambem 

xom
aquelie fervor dum primeiro amor; tudo me parecia sorrir, antevia
uma felicidade eterna junto daquella que «colhera; amava-me
muito, chorava quando lhe dizia que nao era correscondido, que
meu amor era maior que o delia e se offendia quando a aceusava de

gostar um dia de outro! _a üniMffn„ tnfía
Assim passou-se algum tempo e mimValma se entregou toda

áquelle coração de mulher! minuta-
Mas um dia, tantas vezes queixava-me se be» queinjusto

mente, da sua sinceridade, que o meu demasiado zelo o meugwm»
amor matou o amor daqueile cora_cao sincero, -te^mesmo desapp^
recer mais tarde aquella compaixão que ella aindatintapor mim
e, uma tarde triste, ella me pespedlu com um un Icn a*»-

Meu coração vagou naquellas plagas por muito tempo a.nto,
talvez um dia ella se arrependesse e me chamasse!,., mas nao,
um golpe mais me esperava.

... Ella amou outro! , „t..;.hir sabem.
Era este outro uma dessas almas que sabem^W^^^

como se diz entre os teus, captivar com seu desembaraço, com
aquelles requisitos dum Cornem de sociedade

Não o aceuso, era um feliz !
Soubera arrancar-me aquelie amorzinho querido que era o meu

unlco consolo, a única esperança que me animava a enfrentar a
vida.

Dous golpes tão cruéis, assim em seguida, me desanimaram,
parti sem destino e um dia adormeci á beira dum túmulo negro
para despertar aqui!

Procuro pois, aquella imagem querida nesta immensidade, sí o
silencio se faz aqui é justamente porque cada um se preoecupa em
encontrar novamente um coração perdido, e esta fumaça que vês,
são os nossos pensamentos de desilludidos que sobem,., sobem e
se desmancham para tornar a voltar e assim continuarem eternamente,

—-Mas então, todos aqui foram desilludidos? indaguei meio
aterrorisado com aquella confissão :

— Sim, abandona este sitio e não voltes mais aqui onde só
encontrarás tristeza!

Parti, despedindo-me daqueile infeliz que continuou a olhar a
immensidade.

JVUmYalma, entristecida pela confissão que ouvira, não pensou
em olhar atraz e mais tarde, adormecida, sonhava que o meu
amor não seria assim tão máo, que um dia me lançasse naquelle
ermo solitário pelo amor doutro que tentasse modificar o pensa-
mento do seu bondoso coração,

Rio de Janeiro-—28—1 —16.
Sàint-Clair

Pessoa que voltou da Suissa, onde
curou-se com a formula de notável
sábio suisso, de uma tuberculose do
3* grau, com febre, suores, dòr no

peito, tosse terrível, escarros até com sangue, grande fraqueza,
pallidez e magreza, e havendo já verdadeiros milagres na clinica
do Rio, envia a receita a quem pedir enviando endereço e 200 réis
em sellos ao coronel Sylvestre Casanova, Boulevard 28 de Se-
tembro, 337, sobrado, Rio de Janeiro.

I -tfKS_2«'______3__í_

iUÍnl
Vivos e lúcidos, destacam-se do semblante alvi-rubro,

como duas estreites vespertinas, em céo placidamente
roseo.

Lindos, eternamente lindos, derramando torrentes
silenciosas de luz e de magia, prendem, como grilhões
luminosos, algum olhar que os fitar ouse, para voltal-o
depois com alegre enthusiasmo, certos de que, sedentos de
phantasia e de amor, nâo poderá ir longe, sem voltar
a embeber-se saudoso na liquida harmonia que por mo-
mentos quiz abandonar.

Si se erguem para o céo numa supplica muda e
tema, ficam a saciar-se no azul immenso com uma saudade
indefinida, e baixam serenamente esperançosos, como si
o infinito se commovesse ante os dois céos de amor e
lhes tivesse enviado a consolação vivificadora, no raio
luminoso de alguma estrella !

A's vezes, contemplam o mar furiosamente encarpel-
lado; estende-se pelo dorso do gigante indomável, que,
dahi a minutos acalma-se submisso, santamente dominado
por esse olhar celeste, e, nervoso, offegante, a soluçar bai-
xinho, vem prostrar-se na praia, num gesto fácil de
arrependimento sincero.

E as lagrimas que ás vezes brotam desses olhos,
— tremulas e diamantinas gottas de orvalho cahidas de
um céo infinitamente puro — lagrimas de dor ou de sau-
dade, como fazem soffrer! Rolam pelo semblante abatido,
e, humidecendo os lábios que suspiram, vêm molhar o
peito arfante.

Por Deus 1 Luz e lagrimas, ainda nSp vi como as

que se estiolam desses bellos olhos, que tantas vezes
acalmaram tempestades de amor dentro em meu peito 1

YARA DE ALMEIDA.
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A MULHER E 0 DIREITO — Moças formadas nas Faculdades de Direito de França, reunidas em dias do mez passado em Paris,
para tratar da creaçao de um Instituto Jurídico feminino.

GRAÇAS
ÁS

íOítas Salvadoras das Parturientes
—'*' rrminrtrrwiirwiiiwr»! —aMIg— iimii mi um i

iO DR. VAN DER LAAN
Dosapparecem os perigos dos partos dlfficeis e laboriosos

R paramente que fizei» uso do medieamento, durante o ultimo mez
de «gravidez, teirá um pa^to lapido e feliz,

íntiümetros attestados provam exhubeitat>temente a soa effieaeia e mtfitos
medieos o aeonseíham,

* $ Depositários geraes; ARAÚJO FREITAS & COMP É é

m

10 FREITAS & COMP
Voi.^de-«e em tocl^^ ^^ piiarmaoia® e cl^o^ía^iía» # RI© DE JítNBíR©
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Nossos agentes no Interior
São agentes do fotnal das Moças no Interior os seguintes

senhores:
Giacomo Aluotto & Irmão, Bello Horizonte—Minas,
M. Campos & C, Juiz de Fora—Minas.
Armênio Monteiro, Rezende—E. do Rio.
Armando Bicalho da Cunha, S. João d'El-Rey—Minas.
Fenelon Barbosa. Cataguazes—Minas.
José de Paiva Magalhães, Santos—S. Paulo.
Paschoal Scciummarella, Victoria—E. Santo.
Vicente SanfAnna, Campos—E. do Rio.
Caruzo & Zappa, Barra do Pirahy—E. do Rio.
Napoleão L. da Siiva, S. Paulo de Muriahé—Minas.
Pedro Barbosa, Patahyba do Sul—E. do Rio.
Luiz Fontana, Ouro Preto—Minas.
José Salles, Ribeirão Preto—S. Paulo.
Luise Luhmann, S. João da Boa Vista—S. Paulo.
Olavo Moreira, Ribeirão Vermelho—Minas.
Álvaro S. Felippe, S. José do Rio Pardo—S. Paulo,
Aurélio Ursulino, Batataes—S. Paulo.
Vicente Castilho, Botucatú—S. Paulo.
Henrique Morato, Mattão—S. Paulo.
Alfredo Borges, Patos—Minas.
João Baptista de Souza Júnior, Formiga—Minas.
i. Arante, Monte Alegre—Minas.
Antônio de Souza Figueiredo, Theophilo Ottonl—Minas.
Cândido Francisco Duarte, Freguezia Angelina—S. Catharina.
Luiz Pires, Iguape—S. Paulo.
Adolpho José de Mattos, Caratlnga—S. Paulo.
Anthero Ribeiro, Rio Branco—Minas.
Antônio Rodrigues Teixeira. Bom Successo—Minas.
Domingos Palmieri, Entre Rios—E. do Rio.
Agostinho de Vecchi, Campos Novos do Paranapanema—São

Paulo.
Adolpho Santiago, Aracaju—Sergipe.
Antônio Scafuto, S. Paulo.
No próximo numero continuaremos a publicar a relação dos

nossos agentes,

Correspondentes especiaç?
São nossos representantes em Curityba (Paraná) o sr. João

Marienthal da Rocha e na Barrado Pirahy (E. do Rio) a senhorita
Ernestina Campos.

v. .

c&> \__

fcaxtas Ae ^mot
^N _*c

Mk
™o

Jt Jfugusio
Venho dizer-te um eterno adeus, a ti que talvez nem leias

esta carta , , .
Quero esquecer-te. E' preciso que eu arranque de todo meu

ser moral esta obcessão de tua presença alli.
Viver só de saudades, não me é possivel. Isto é bom para

romances onde as mulheres morrem de amor ou se suicidam. Nao,
nem um nem outro. A vida é um dever como outro qualquer, e a
vida é boa, apezar de tudo, si nós a quizermos fazer boaL e para
quo assim seja, basfa querer, e é justamente o teu erro, nao que-
res. Devido a teu gênio teimoso, poderás soffrer martyrio, poderas
amar ainda, mas... não perdoas! ,

Senão, vê: si quizeres ainda o nosso amor, o nosso sonho de
então, não é verdade que tudo seria possivel, apezar .de tudo ?

Tantas vezes me dizias em horas de intimidade : --«Oho-
mem precisa de uma alma feminina que o comprehenda^mas esta
aífelcão necessária elle não pôde encontrar nem na mae em n
Irmã, é na mulher amada somente que se pode c0%*^*^0
da desta inteira felicidade. Eu, tendo-a agora na m nha vida, nao
Wo mais nada, sou feliz, e fazia-me tanta falta um carinho
como o teu !» _. _ m. H,MMtflLembro-me perfeitamente da occaslao em que me disseste
estas palavras que tanto me faziam gosar meu coração i :

Estávamos na salinha de visitas de tua casa, a tardlnha. fóta
vamos sós, e eu, tomando a tua cabeça entre as «'n^ *XEX
aconchegud-a ao meu peito, e mergulhando alli nos teus alouraao*

cabellos o meu rosto impallideddo de emoção, deixei meu coração,
unindo-se ao teu, que se entregava assim, cantar o mais bello
hymno da felicidade possivel !

Mas. este tempo está longe! Foi isso em 1914! e estamos
em 1916!...

Tanta tristeza passou depois sobre este «sonho vivido» que
eu, apezar de amar-te com o mesmo carinho de então, comprehen-
dendo o impossível dessa ventura, ainda venho, com o coração
negando-se a qualquer outro amor, dizer-te um eterno adeus! —
Sobre o meu caminho, d'onde eu arranquei tudo o que^podia estor-
var a minha liberdade de acção, desponta, na solidão presente,
como num silencioso céo onde meus olhos cansados demoravam-se
em contemplações, uma estrella! Sim, uma estrella no meu céo
escuro...

Quando principiou o nosso amor, eu dizia-te que era uma lou-
cura, lembras-te? Mas tu querlas viver este sonho, apaixonada-
mente...

Hoje, que um outro me sorri e me estende na mão firme a
taça do amor. alta, brilhante, na sua irradiação de ouro, eu fito
acima desta taça, e contemplo um rosto sympathlco e intelligente,
onde se reflecte um caracter distineto, uma alma elevada...

E, pensando ainda em ti, para esquecer-te, tremula, mal sor-
rldente, eu estendo a mão também, e empunho com ella a taça
rutilante!

Que este sonho que eu quero realizar, seja tão bello, que
jamais me leve ao passado onde o nosso deve ficar!

¦¦-*:.

PERVENCHE.

;$fcC__^3£

O TELEPHONE
O nosso conhecimento
Que teiephone assignala,
Tomando vivo incremento
A' proporção que se fala

Sempre muito prasenteiro
Mademoiselle me chama,
Com boa voz de mineiro,

' De mineiro qu« tem fama.

O meu nome elle Ignora,
Diz-me sempre ao conversar,
Com uma fala mui sonora
Que não deixa a desejar.

No entretanto, elle me diz
Ter multa curiosidade,
Mas dizel-o eu não o quiz
Com uma dose de maldade.

*
Apezar da deferencia
Que usa para me tratar,
Estou sempre na contingência
De delle desconfiar.

Mil perdoes, por isso eu peço
Se o consigo meltndrar,
Mas essa falta confesso
Sem que deixe de o estimar.

Que bons amigos fiquemos
Sempre e 9empre, é o que eu almejo,
E que assim continuemos
Com effusão eu desejo.

Peço venia a quem taes feitos
De carapuça servir,
Aceltal-a. sem trelgeltos,
Que eu aqui fico a sorrir.

DYLA.

Rio, 2 de Mal* de 1916.
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SPOR r
Taça do Jornal das Moças

PRÊMIOS AS TRÊS CONCURRENTES QUE OBTIVEREM
MAIOR NUMERO DE PONTOS

E; a seguinte a classificação das concurrentes, incluindo a corrida
realisada em 7 do corrente :

Dylia
Noemia
Jenny de Carvalho
Odylía Briani
Radamesita
Saudade
Vera
Nadir
Colibri
Lucilla Briani
Daisy
Natercia H. Guimarães
Christina Gonçalves de Castro.
Rosa Branca
Ruth
Inubia
Dagmar
Tentaçãozinha
Fidalga
Licinia
Olga da Silva Moraes
Ritinha
Sururú 
Dominguista
Angel

13
13
11
11
11
11
11
10

9
9
9
9
8
8
8
7
7
7
7
7
4
4
4
3

Cori-esponclenoia
Fidalga e Lucinia.
Lamentamos aue as senharitas, tendo ficado collocadas em primei-

ro lugar empatadas, com sete pontos, não tivessem continuado a envi-
ar os seus palpites.

Amorosa, Dalila e Bolores Castro.
Não apuramos os seus palpites porque chegaram tarde, isto é, de-

pois de 3 horas.
Natercia H. Guimarães.
Fica resolvida a sua pergunta com a publcação de nosso numero

de hoje.
Aviso

Todos os sabbados ou vésperas de corridas extraordinárias, depois
de 4 horas da tarde, afnxamos em nossa redacção os palpites receti-
dos. podendo assim, haver uma riscalisação directa por parte das. con-
currentes da "Taça do Jornal das Moças" e nos dias immediatos a
cada corrida, depois de 9 h. da manhã, ás interessadas encontrarão a
respectiva classificação, attendendo ao maior numero de pontos.

Tacci« Jornal das Mocas»

Qor]cur$o hyppico

Taca «Jornal das noças»

Concurso hyppico

m^z

O "Trianon" reabriu
UMA SERIE DE PEÇAS MAGNÍFICAS PELA COMPANHIA

ALEXANDRE AZEVEDO
Tivemos sabbado 13 a reabertura do "Trianon", esse delicado

theatro da Avenida que toda a gente freqüenta pela selecçao de
repertórios que ha sempre n'elle e o chiquismo das suas platéas.
O "Trianon" tem agora uma companhia excellente—a compa-
nhia organisada pelo actor Alexandre Azevedo que contando com
elementos magníficos está a levar peças como os "20 dias á som-
bra' de Pierre Weber, julgada com o melhor applauso por nume-
rosas platéas. O "Trianon" voltou a ser o ponto da elite ca-
rioca.
m_B_____E3_____________E£___S___
3

_^__S____S__"______> _¦_•_".•_'._¦¦_•¦_¦_.*._-___•¦_•_•!_"_•-_•_»_.•_- .

Doenças do apparelho digestivo e do sys-
tema nervoso — RAIOS X — Dr. Renato de
Souza Lopes. Rua S. José. 39. De 2 ás 4.

s______g_______as_______^^

Torres pondencla
do JOPNAI dhs MOCAS

GIKO BRANCO —O seu trabalho ainda
se recente de muitas falhas. Procuramos cor-
rigir algumas e vamos publical-o, como ura
justo estimulo aos incipientes pendores litte-
rarios da nossa gentil collaboradora. Perse-
vere, pois, e ha de produzir, mais tarde,
optimas paginas.

WASHINGTON — O seu soneto não pôdeser publicado nesta revista. Teve o destino
que merecia : a cesta dos papeis...

JAYME R. DE CAMPOS —Mande outro
postal. O que nos enviou não estava publi-
cavei.

ISAC DA SILVA BRAZ — Mande o seu
pensamento escripto de um só lado do papel.

J. C. P. — Indeferido. Envie-nos cousa
melhor.

FUINHA — Adopte outro pseudonymo e
volte, querendo...

Z — Não podemos attendel-o.
MALVA — Veio muito sujo de tinta o seu

original. Inaproveitavel, pois.
AMÉLIA MENEZES — Devido a excesso de collaboração, não po-

deremos, desta feita, aproveitar o seu original.
CLÁUDIO —O seu trabalho, emDora bem escripto, não poude ser

aproveitado, por destoar dos moldes desta revista. E' preciso não es-
esquecer que se trata de uma revista destinada a ser lida, principal-
mente, por moças...

PEGA ! — Vamos verificar si houve realmente plagio.
ZULMIRA MACHADO — Na capa não será muito fácil, mande,

porém, a photographia para ser aproveitada.
CARMEN CABRAL — A sra. fez um feio deste tamanho ! ü soneto

que nos enviou parece pertencer ao sr. Joinville Seabra Barcellos e já
ter sido publicado numa revista illustrada desta capital. Por esta
passa, mas não faça outra...

LAUR1NHA e PH1LOMENA — Não foi melhor assim? Quem quer
vai quem não quer manda... Tragam sempre os seus trabalhos...

GENTIL, KiAN, NHI-NHI, Y. —Os seus bilhetes não são publi-
veis neste jornal por serem muito Íntimos.

L., FULVIO, CORRÊA NETTO.—Os versos devem ter rima e os
originaes para jornal, pelo menos, orthographia.

DONATINI e «* — Para publicar os seus bilhetes seriam precisas
varias edições especiaes. Que cousas longas, santo Deus ! Longas
e cacetes...

JACY — O sr. é terrível para estudar a mulher. Livra! Conti-
nue procurando idéas...

ORCHIDÉA (Ceará) —Se assim o é, provavelmente houve engano
na indicação da cidade, onde para nós deveria morar a sua «chara».
Achamos, porém, muito forte aaffirmativa de que em Fortaleza so exista
uma" orchidéa. .-

Em todo o caso lá vae a declaração pedida : Sras. leitoras ao
«Jornal das Moças» —Os commentarios feitos por esta «correspon-
dencia> ao conto «O primeiro e ultimo amor» não foram feitos <
senhorita Orchidéa d'Azevedo Vieira, residente em Fortaleza e sim
a uma outra qualquer Orchidéa do Ceará ?

Gostou ? Se não achar bom, escreva-nos de novo.
ALZIRA —Como pôde a senhorita ter recordações suaves debaixo

d'aquelle temporal todo? O seu quintal encheu muito? .
O outro pensamento, depois de um pequeno concerto, sahira.
JAC1NTHO PAIXÃO—O sr. escreve bem mas aquella traição pa-

rece ter-lhe feito ffcar muito mau para as pobres senhoras.
Não se esqueça que esse jornal é das moças, <seu> Jacintno.

<J=
0 NOSSO CAMPEONATO DE LAWN-TENN1S
Em nossa redação encontrarão as pessoas interessadas

por esta nossa iniciativa todos os esclarecimentos de que
necessitarem.

Realizaremos impreterivelmente as nossas provas e

meiados de Junho próximo. As inscripções já se acham
abertas,
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Quarto torneio — Para o desempate do 40 torneio foram
prebidas as soluções de Noemia B (15), Mysteriosa (15), Mimi

ia) Leduc (13) e Esmeralda (13). As demais collegas não envia-
amas decifrações. ' .''.

Resolvemos contar a todas as collaboradoras os pontos dos
blemas ns. 48 e 58 porque sahiram publicados com incorrecções.

Não teve decifradoras o problema n. 47, de Noemia B.
As soluções serão publicadas opportunamente, visto esses

nroblemas fazerem também parte do 6° torneio, cujo praso para
ns decifradoras desta capital já terminou, tendo apenas a distincta
collega Menina de Chocolate enviado todas as soluções, inclusive
o apóro de Noemia B !

T_Z3"

Votação do melhor trabalho publicado no decurso do 40 torneio :
N° 17 de Clio 82 votos

30 Farfalla Azzurra 70 »
Chloris 63 »

51 Menina de Chocolate. 50 »
38 Noemia 46 »

Euterpe 43 »
37 Mar Dag 38 »
25 Sinha Velha 24 »

E outros com votação inferior a 20 pontos.
Do resultado conclue-se que foram vencedoras do 40 torneio

_s inteligentes collegas NOEMIA B e MYSTERIOSA como deci-
fradoras fTmosas, CLIO, CHLORIS e FARFALLA AZZURRA
(Espirito Santo), como exímias autoras de optlmos problemas.

Os prêmios serão entregues no dia 18 deste mez, ás 17 horas,
em nossa redacção.

SÉTIMO TORNEIO
Problemas ns. 15 a

Loflogripho por lettra»
( A's gentis Ailez e Violeta)

Ha neste logogripho a divindade 24, 2, 3, 22,
Que eu, não sei porque, mas aprecio !
E encontro nella, essa sonoridade
Que, em plagas pastoris, murmura o no...

Se ella em sonhos me vem, que alacridade!
Com mil harpejos eu me delicio...
E hei de ficar, por toda a eternidade,
Captiva ao seu mellifluo murmúrio 6, 7, 10, 11, 12, 19, 17, i5> 20,

Sonhos gazis que a gente remerceia 16. 18, 13, 14, 2I> 4, 23, 9-
Dos braços de Morpheu, trazendo os vivos,
A sonancia do verso, que os enleia
Em sonetos e poemas expressivos...
Esses versos, alguém vos offerece
E a « Euterpe penhorada agradece. RuUrbe

•E3-
Charada» noviasima»

3 ¦ 3 - E' puro o alicerce deste amor affectuoso e terno.
Cabina:

(Ao Oraina)
2 - 1 - Dize se na China come-se bolo de castanha.

Barjalia Azzurra.

2 - 2 - A deusa do analphabetismo é a ignorância.
Alayde.

¦E3-

Charadas augmentativas
2 —Examina com cuidado este trabalho.

2 - No rio da Rússia ha muito peixe.

Leduc.

Clio.

C30üJPOj_<
Torneio charadistico para moças

Voto no problema n.°

g!9S^^T'1l»lll„WL_B_I!l,||J||_||>J_illll_l

Charadas casaes
No moinho sou distancia.

Nemrac Ladiv,

( A' collega Isa )
Acabei de fazer o rascunho neste momento.

Cyey,

Charadas syncopadas
3 -2 —O leão de Hercules matou éra ainda novo.

Violeta.

3 - 2 — E' infeliz a mulher que se casar com um homem mes-
quinho e avarento.

Mlle. Snasalac

3 - 2 —- O carinho é um dom peculiar á mulher.
Amilad.

CORR)i)íSPOND__5^CIA
Feiticeira — Inseripta. Bons trabalhos.
Amilail— Inscrlpta. Os dicionários adoptados são J. I. Ro-

quette, Simões da Fonseca e Chompré (fábula). Acceitamos as
charadas que têm franca publicação no almanack Luzo Brazileiro.

Mlle. Snasalac-— Iriscripta. Penso que assim fica melhor.
Esmeralda — Deve mandar, com trabalhos difficeis, alguns

fáceis, afim de serem publicados em oceasião opportuna. Nos fins
dos torneios serão publicados problemas mais difficeis.

Menina de Chocolate — A collega não tem razão para se quei-.
xar, pois, não obstante o franco e carinhoso acolhimento que teve
em nossa secção, tem sido sempre bastante apreciada, considerada
e victoriosa.

Quanto á publicação de trabalhos, não tem fundamento o seu
descontentamento porque têm sido publicados vários problemas de
sua lavra e também de suas collegas. O que não podemos é publicar
somente trabalhos de um bloco em cada numero, em prejuízo das
demais collegas. _,

O que dirão as collaboradoras que ainda nao alcançaram
victorias ?!

Poderemos publicar em cada numero um problema seu ou de
suas collegas desde que elles sejam fáceis, mas verdadeiramente
fáceis. _Oram a. '¦"'. 
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a MOBIMÁDORA
S. José 7 2 s- José
Novos modelos em dormitórios e salas de jantar a prestaoõos
¦B___B————————'———————————^—

O "Joirnal das Hffoças" e a Photocjtfaphia
Btfazil

Numa intelligente troca de gentilezas chegámos a um magnífico ac-

cordo com a «Photographia Brazil», á rua 7 de Setembro n. 115, para
obtenção de bons retratos para o Jornal das Moças. Maravilhosamente

montada, a «Photographia Brazil» pôde tornar-se a fornecedora de

magníficos retratos para as nossas capas e texto. Qualquer leitora

nossa que deseje um bom retrata pôde procurar-nos para que seja gen-

tilmente conduzida aos ateUeres da «Photographia Brazil.»

M. PEREIRA MARTINS * * *
alfaiataria e artieos para homens

Corta-se e confecciona-se costumes para senhoras
no rigor da moda

34, RUA SETE DE SETEMBRO, 34

OOUPOIÇ
Torneio charadistico

para mocas.
16—5— M6

W-uwnm,



*v

ffAg. fjggtgi gggga v jom* t» 11—aeaoB

. - „.,.. .¦I..iil.>l.i.ir..n I '""' fgggj-gH **¦*! "~mi

""" f 3

© PERFUMARIA ORLANDO RANGEL 0
140, Avenida Rio Branco, 140

PÓ DE ARROZ DORA
Adherente e unctuoso, impalpavel e
suavemente perfumado, é o pó de
arroz Dora um soberano recurso no
embellezamento da cutis, dando-lhe
brilho., frescura, realçando as belle-
zas naturaes e occultando em mui-
tos casos os possíveis defeitos. Me-
dicinal, expurgado de elementos
nocivos, e que são as vezes com-
muns em outros productos conge-
neres, é um pó de toilette que deve
ser usado por todos os que pre-
zam a belleza e a saúde. | — I

Lata 2$, pelo Correio 2$500

!
—

BENZOIN
Cosmético liquido aromatico desti-
nado £io embellezamento do rosto e
á hygiène da pelle em geral. Produz
quando applicado sobre o rosto,
após o uso da navalha, uma sen-
saçao de agradável frescor. Go-
zando de propriedades emollientes
e anti-herpeticas, exerce a sua be-
nefica acção sobre as espinhas, as
brotoejas (erupções lichnoides) e
diversasjrritações da pelle de causas
varias. Applica-se como loção es-
tendendo-se por meio de uma esponja
ou algodão sobre a parte a cuidar.
A pelle, em uso do Benzoin, torna-se
brilhante, flexível e aveludada, dando
a impressão de mocidade. | — |
Vidro 4$, pelo Correio 5S000

A VENDA EM TODAS AS PERFÜMARIAS, PHARMAOIAS E DROGARIAS

«KSHK^anai IK3K3W? i IW^BÍB*
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Sociedade Rio Grandense de Sorteios
èé PARISIENSE*9

Fundada em 1912 — Gapitai realisado rs. 300:000$000 — fluetorisada a funeeionap em toda a Repabliea

Banqueiros: BANGO DO GOMMERCIO DE PORTO ALEGRE E BANGO PELOTENSE
Sedo : PORTO ALEGRE

Filial no Rio de Janeiro: RUA PA QU1TANPA, 107 — I- andar
Joia 20$ —Mensalidade 10$— Duração 50 mezes - Grupo 10.000 Prestamistas

Sorteios mensaes 200 Cadernetas

i Prêmio de Rs 5:000*000
1 » » » 2:ooo$ooo

» > 1:0008000
> > 500S........ 2:000^000

1
4
13
180

> > 300$  3:900*000
> > 100S  i8:ooo$ooo

ANNUALMENTE EM NATAL

1 Prêmio de Rs 25:0003000

1 Prêmio de Rs 15:0005000
1 » > >  io:ooo$ooo

Esta é melhor série e mais vantajosa
existente, pois que, restitue integralmente
acerescida da bonificação de 10 0/0, decor-
ridos 50 mezes, as entradas dos presta-
mistas não sorteados. De accordo com o
Regulamento, ê facultado aos prestamistas
contemplados com os prêmios de rs. 300$

e 100$ delles desistirem, continuando en-
tretanto na série oomo se.nfco houvessem
sido sorteados.

Prêmios já sorteados : 4.400 cadernetas
no valor de rs. 701:800$000.

Todos os prêmios sao pagos integral-
mente e distribuídos desde já, mesmo es-
tando incompleta a série, de accordo com o
nosso Regulamento e Cartas Patentes.

Peçam Prospectos — Rua da Quitanda, 107-1? andar
RIO DE JANEIRO

\,

I RGEJiTES: — Meeeitanse desde qae apresentem boas t*e¥etfeneias e fiança
-«•*«•
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soberano has MOLÉSTIAS do ESTÔMAGO,
INTESTINOS, CORAÇÃO e NERVOS

TÔNICO DO UTERO WÊÊÈm.
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.iQMIIR-EM OS PREÇOS
I RETONNBS E MOR1NS

ngiez para lençóes, metro .
Dito, idem ideni a metros de largura.

or causa úo barateiro MIGUEL SAUÂN, proprietário da CASA BOA
ESPERANÇA, que eu continuo a martellar para descobrir como
é possivel vender fazendas superiores de alta novidade por
preços tão barato., impossíveis de competidores!

'to de- íinliu, para lençóes. _ metros
)¦¦ :,ura, a 4$» ; -V iíeta». peça de 1.0 metros,

dl». 22 metros,

•Boa Esperança», peça de _:o
/metros, por
i! ova Era», peça de 20 metros.
superior. ¦ por 

^Iflftlif Presidentes», peça de to me-

¦'MoVííb residentes», peça de 20 me-
ãpgv por.
mM «.vê- -Man-< ¦, Ljur vale t6$ooo,"•"'P ¦¦ •

fi»V._ &__*

.«

/íf
«n*

.Worim «Soberano», que vale _5$>, por.
Morim -<Mathilde». com 80 centímetros

de largura, por
.Worim "Madapolan». peça de 22 me-

tros. por
Morim «Madapolan Mananna». que

vale 22$. por
Morim -Madapolan Edmond & Edu-

ardo». que vale 30$, por
Morim «Pequeno Brigadeiro», lavado,

sem preparo, peça de 20 metros por.
Flanella de lã, com 3o centímetros de

larg., metro 5S500 
Casemira ingleza. muito larga, diver-

sos typos e padrões, grande va-
riedade, metro desde 5$ até

Filo para cortinado, metro 3^500 e...
Atoalhado, 1111,40 de largura, cores e

branco, a £$500, i$'Soo  ...
Dito superior, branco e de cores, 2$8oo,

3$5°o 
, 3$5oo íiuardanapos. 60/60, dúzia 0*500 e....

Ás terças-feiras grande venda

f » i
¦ ¦ ¦

T Ji ^OÜ

1 íh8oo

3Í500

4#0OC

w^ooo

QÍ500

I3S000

n^i^oo

12^500

1 3Í006)

12$000

1h^ooo

t H^ouo

22$0OO

14^500

^#000

I ojfjuoo
sS200

Impossível e descriminar de _noment;p todos
os artigos de nosso colossa! e variado «stock»
os quaes vendemos todos a preços convidativos
e ao alcance de todas as bolsas, como sejam ;
roupas brancas, para homens a senhoras,
enorme quantidade e variedade de meias par»
todos os preços 3 gostos., perfumar.as dos
melhores fabricantes, artigos de «toilette», ©te;

PBRPUMAR1AS LBG-ITIMAS

4200

4^500

ESTRANGEIRAS
Talco americano, pó de arroz ......
Talco americano, pó de arroz......
Pó de arroz «Azuréa», caixa  ...
Dito «Odalis», caixa  .
Oito «Fleuramye», caixa  .
Dito «Pompéa», caixa.
Dito «Tréíle», caixa ... 
Dito «Bouquet d'Amoui>.; caixa.. .
Oito «Peau cFEspagne», caixa......
Oito «Java», caixa
Dazia de sabonetes domésticos ..

.ulsoé
l.#>OÚ»l»

.¦í#5«»
•l#5«»
3I3OÜ

Z$OWt

C.O(MM»

B*4^T
$L.«xa& tú m^L

_n £_j 1 j w â.>__s ¦_¦ *_# /?c/e Sapucahy, 3&0

de retalhos
Sortiraeiito eompieto de toáaa ais por_t_-_LH^it(M

finas dos mais
afamados fabricantes extrangreiroM

¦'-í-i.0«|ai

f s -'

(¦' ¦

jj |H_HM___uu |M__M*_n_M 1

Si*?"**»* H--M--_-_____| |-¦li- lirr iíhwwi,üãj 1

0 S&B-i_f

TByfflO B0R1C0
ü
_^^__ü_ii

»iy_DÍM_____3I_lfcW-_e5èfa 
^M«b_^:VM19C3W*(.h^

,_«igL-__l-aw,

'1 Km hmp_m|I imi

1



iftsauÉtJwm.nfm ;'Wv»'

svS.

; 7»K^«íi}i»^^ij *rups

Í«>t;...-*.»*i/a' . w
V^jfi^V _

viy TV

PL

r
ir

* VIDALON m
P3DEB0S0 TQHICO FORTI-

FICANTE E ESTOMACAL Vidalon
JULGAE TAMBLM"

ESTIMULANTE E EFFICAZ
NA VITALIDADE
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VlPALON

llinis. Snrs.
Estai do as ininlia> duas tillii-

nbns Nice e Míilliilde, sqflreriilo ii<j
anemia, resolvi dar-llies um tônico,
mesmo sem receita medica.

Adquiri assim, nlguus (Vascos
do vosso VIDALON do qual me
haviam feito varias referencias e o
resultado VV. SS. poderão julgar
melhor pelos seus retratos que como
prova de gratidão vos envio.

Queiram acceitar os meus sir-
eeros cumprimentos.

De VV. SS.
Att. Admdr.

(Assismado)Cicerò J. Mendes.
Rio de Janeiro, 27 de Novembro

de 1915,
Agencia Cosmos
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VlPALON
Seus.;effeitos são radieaes e infailiveis na cura da fadiga muscular e
nervosa, debilidade, esquecimento e perda de memória, desanimo, ane-
mia cerebral ; aos eonvaleseentes de moléstias longas, pessoas fracas,
nas indigestões, diarrhéas, dyspepsias, enjôos do mar e sras. grávidas.

BTBRIViV MOCIDADE
Vende-se em todas as boas pharmacias e drogaria

do Brasil e desta Capital.
s do Norte e Sul

DEPOSITÁRIOS NO RIO:
SP
ri

RODGLPHO HESS & C.-Rua 7 Setembro, 6i e 63
E, LEGEY & C.-Rua General Gamara, 117 c
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