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Ganhar Qinheipo
Como ter sorte ou negócios proveito-

zos e induzir a pagar-vos promptamente,
ver a imagem 4a pessoa que se deve
espozar, cazar-se facilmente com quem
se quer, conquistar bom e permanente
emprego, obter dos poderozos o que se
lhes pedir com boas intenções, ter gran-
de memória, aprender línguas faciimen-
te, impedir sytilis ou moléstias venéreas,
fazer vir cabelos aos calvos ou com que
os cabelos que devam nascer sejam pre-
tos e não brancos, desenvolver em si
próprio os Raios X, curar moléstias sem
drogas, corrigir vicios e maus hábitos,
fazer vir uma pessoa que se tenha, sepa-
rado;desfazer malefícios, ter felicidade
no negocio e na familia.

Aprende-se tudo isto pelo Livro das
Influencias Maravilhozaa.
Preço, mesmo pelo correio, Dez mil réis

Os Accumuladores Mentaes dispen-
sam o estudo do livro acima, tudo fácilt•
tam em magnetismo, hypnotisiiio e su-
gestão, fazem enriquecer- e dão felicidade
em todas as coizas. • {_,

Um Accumulador sozinho dá rezulta-
do; mas os dois (Ns. 5 e 6), quando
estão reunidos em poder de unia mesma
pessoa, são muito mais eficazes para
qualquer fim. Rezultados garantidos
por notabilidades. Preço de cada um,'
$3000 rs. {dinheiro bnizilnru) ou 55
francos. Faz-se pelo mesmo preço a
remessa pelo correio, com todas as ins-
truççpes em portuguez. Os pedidos de
fora devem ser enviados com as impor-
tancia*s em vale postal ou carta de valor

ado a
LAWRENCE & C.

4b -Rua da Assemblèa-45
RIO DE JANEIRO —BRAZIL
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ÜN SONHO QUE flUlTO SE PARECE
COH UjTÇASODETELEPATHIA
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Entre os
muitos ami-
gos com que
contamos
por iodo este
vasto Brasil,
merecje-nos
particular
carinho Io co-
nhe.cido poe-
ta Ranulpiio
Goulart que
é um propa-
gyndista es-
pontaneo e
amável de
nossos pro-
duetos.

Ainda ha
p o u c'o, nos
remetteuoil-
lastre poeta
uma carta a
elle dirigida
por seu ami-
go pessoal
jtnr. Rodri-
gues Maià—
carta essa
que.p«lò caso
interessante
nella descri-
pto, nos pa-
rece digno da
transcripção .
a seguir:
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Professor Rodrigues Haia, de Maceió
Illustre amigo Snr. Ranulpho Goulart. —

Cordeaes saudações. — Por saber que o meu
illustre arnigo mantém com o sympathico
Sr, Lyra, intelligente propagandista da «A
Saúde da Mulher» as mais. afíectuosas re-
lações, e desejando mostrar aquelle cava-
lheiro quanto sou admirador dos maravi-
lhosos effeitos produzidos pelo prodigiosoremédio muito bem denominado «A Saúde
da Mulher», não obstante a má vontade dos
invejosos, passo a narrar-lhe o seguintecaso:

«Minha mulher gosava muito boa saúde
e sempre foi robusta. Depois de alguns
partos, começou a sentir-se incommodada e
e com symptomas bem pronunciados de
perturbações uterinas: irregularidades, dores,eólicas, etc. Fez uso de todos os remédios
que são aconselhados para taes casos, sem
que surtisse o menor effeito desejado. EmOutubro do anno passado, tive um sonho
que muito se parece com um caso de tele-
patina.

«Vi em sonho, uma mão escrevendo qual-quer coisa na parede de nossa casa, porbaixo da linha da cumieira, porém com asletras em sentido contrario ao meu ponto«e observação. Eu disse, em pensamento,W nada entendia. Então, como, se minhaadvertência fosse comprehendida, a mesma

mão tomou
posição con-
veniente o
escreveu ni-
tidamente,
em letras gar-rafaes: « A-
Saúde da Mu-
lher». E, com
esses dizeres
encheu toda
a parede da
casa, da eu'
mieira até o
rez do chão,
e em seguida
desenhou 2
enormes ra-
malhetes, co-
mo gigantes-
cos ornatos
que Ia de a-
vara todos a-
quelles dizer.,
res, como u-
ma eólios sal
reclame que
só o Sr. Lyra
seria capaz
de mandar
fazer.

«Ao des-'
pertar narrei
o meu sonho
a minha mu-
lher e toma-
mos então o
alvitre de
comprar ai-

gum frasco da «A Saúde da Mulher», paraella fazer experiência. W com maior satis-
facão que lhe declaro, amigo e Sr. Ranul-
pho, que minha mulhery depois de ter to-
mado alguns frascos desse precioso reme-
dio, recuperou a cor natural e sente-se a-
gora forte, tendo desapparecido todos os
seus incommodos.

«Como deve comprehender, isto não é
uma propaganda que faço, porque não sou
nenhum reclamista, da casa do Sr. Lyra.
Si por ventura alguém achar que é um
reclame, que o seja, visto que o faço sem
interesse e tão somente como reconhecimento
ao grande beneficio á minha mulher que é
hoje, com justa razão, uma grande enthusiasta
do remédio que a curou. Como tenho em muita
conta o restabelecimento de minha mulher,
acho que não devo demonstrar de outra
maneira o meu reconhecimento ao Sr. Lyra,
senão: com os detalhes que ahi ficam com a
authorisação de fazer o uso que lhe convier
da presente carta.

« Disponha dos poucos prestimos deste
seu. amigo.; e admirador — Professor José
Rodrigues de Albuquerque Maia, lente do
curso de desenho linear na Escola de Apren-
dizes Artifices de Alagoas.»
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Faz desapparecor com
segurança o rapidez os
cabellos supérfluos cio
ROSTO, COLLO, BRA,
COS, etc. Infallivel e ab-
solutaniente inoffensivo.
Vidro, 5$000. Polo Correio
5$600.
N- B. - Devolve-se a im-

portancia não dando
resultados.

DEPOSITO GERAL
Pharmacia Tavares

Praça Tiradentes es
RIO DE JANEIRO

LOTERIA DA CAPITAL FEDERAL
Extracções diárias sol> a fiscalização do Governo Federal

SABBADO 25 DE NOVEMBRO A'S 3 HORAS DA TARDE

Os pedidos de bilhetes do interior devem SGr acompa-
nhados do mais 500 réis para o porte do Correio, dirigi-
dos aos Agentes Greraes: ISF^tz^tiretli «& C, Rua
do Ouvidor, 94—Caixa 817—Teleg. Lusvel e na Casa F.
Guimarães, Rosário 71, esquina do Becco das Cancellas
—Caixa 1.273.Por 8$000 em décimos
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SAPATARIA SMAR=W: :=x>

Grande Fabrica e Deposito de Calçados Finos
..o.-

ACCEITAM-SE ENOOMMENDAS
GARANTINDO-SE

PERFEIÇÃO E BREVIDADE.V-

4 u,
Hstaçfto do Roclia

y^mmm&/

Pó de Arroz "Lady"
JGm J cores: Branco, Rosa e Creme

E' o melhor e não é o mais caro
flbHERENTE, /AEbICINflL E ttülTO PERFÜttflbO

Caixa $^QO — I*elo Correio 3^°°
Vende-se em todas as Perfumarias, Pharmacias e no Depôs

PERFUMARIA LOPES-Rua Uruguayana, 44-Rio
MediantelOO rs. de sollo, enviamos o catalogo de — NRElllt |
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e PAGINA DE AMOR s
N7uma linguagem doce, quasi apaixonada,

fez-lhe ver a necessidade de mudar um
pouco de vida, abandonando o meio mun-
dano pelo prazer dos campos ou a poesia
das praias.

Arabella, concordou, a principio, passando
ambos a habitar no Petit-Bleu, explendida
vivenda, junto dos banhos.

Pela manhã, ella colhia no immenso jar-
dini, rosas e camelias com que perfumava
o interior do ninho que se abria para a
felicidade.

Julião sentia-se feliz, pois a vida con-
fundida no amor, era uma epopéa de en-
cantos.

Assim viveram durante seis mezes, em-
quanto duraram as estações balnearias que
as praias regorgitavam de alegria pela
afíluencia de veranistas.

Chegou o inverno, chegou também o mo-
mento em que a adversidade devia rugir.
Todos haviam procurado os prazeres mun-
danos e as praias estavam desertas.

Aquella monotonia tornava a alma de
Arabella triste e a existência fastidiosa.

Ella não se compenetrava do abandono
completo dos salões onde estivera desde os
vinte annos.

Queria voltar novamente, continuar a exis-
tencia de dissipaçoes, no meio da orgia e
do luxo aziatico que ostentara desde a sua
entrada triumphante na sociedade.

Arabella nascera para ser livre, para
gozar os prazeres do mundo, no regaço do
amor; não podia transformar a existência
do bohemia no papel sublime de mãe de
familia, honesta e* laboriosa.

Julião lia uma certa tristeza na physio-nomia da amante e procurava sacar o in-
timo que se trahia n'um sorriso de dor,
n'um mixto de saudade. Em vão, a verdade
não se declarava nunca.

Certa manhã, como de costume, o nosso
amigo sahiu para a caçada, deixando em
casa a companheira entregue aos desvellos
do ninho querido.

Quando voltou, á tardinha, as violetas
que f es tonavam a janella tinham emmur-
checido e as rosas, brancas da latada, queazulavam ao longe, estavam desfolhadas.

Um cão latia sentidamente, como quelamentando a partida de alguém que não
mais voltava ao lar querido.

Ao vel-o Julião entregou o producto da
caçada, encaminhando-se para dentro.

Triste, porém, não se moveu, soltando
gemidos lancinantes, com o olhar semprenxo para a porta onde sahira aquella que0 aftagava sempre com doçura e que ellenao podéra aconselhar, perdendo-a parasempre.

_ 0 pobre homem sentiu um calefrio aover as flores murchas e o animal a uivar;entrou, tudo estava deserto. Corre ao quarto,

I
sobre a mesa onde repousava o retrato daformosa mulher, um bilhete lhe era ende-recado. Tremulo, apanha-o, lê, e, recuando,
num gesto de espanto, deixa cahir o autogra-
pho ainda perfumado das mãos delicadas de
Arabella que tinha voltado a sua vida des-regrada.

Julião desorientado, quasi louco, abandona
aquelle recinto guardando, apenas, aquelio
retrato dessa mulher que elle adorara, paracontemplal-o a todo instante.

Homem intelligente, comprehendêra per-feitamente que não fora ella culpada, e
perdoava-lhe, no meio da sua dor, incom-
paravel.

Arabella era filha de uma mundana, não
podia, sob aquelle tecto, receber uma edu-
cação moral, solida, que a modificasse.

Ella era arrastada pelo meio pervertidoe devia seguiho, cumprindo o seu destino.
Custou-lhe muitas lagrimas ao Julião. Cada
objecto que pertencera a ambos, estava li-
gado ao seu coração tão intimamente, queao contemplal-o dava-lhe vontade de chorar.

O retrato, esse pedaço de cartão symbolico,
quanta recordação trazia da união despe-
daçada.

Assim, passaram-se dias inteiros, sem
que o pobre Julião pensasse noutra cousa.

Tinha o coração vasio e o olhar indiffe-
rente a todas as mulheres, pois via sempre
o perfil grego da que elle amara apaixona-
damente.

Com o tempo, outras preoccupaçoes o
vieram arrancar desta cogitação, fazendo-o
comprehender a necessidade do esqueci-
mento para as cousas irremediáveis.

Tudo passou; hoje Julião é um bohemio
da vida que zomba da fraqueza da mulher,
escrava da sua phantasia, a quem elle atira
o sorriso de mofa, num gesto de completa
indifferença.

Gosta de vel-as passar arrastando o peso
dos seus algozes,, para, a troco de algumas
moedas, rebaixal-as á sua própria condicção
e vingar-se, assim, da sua Arabella de quem
nunca poude esquecer.

FIM
Helena Nogueira.

ERZIGHAM
Especifico dos Cabellos

Preparado por A. L. J. DE OLIVEIRA
Preparado eflicaz contra a queda dos cabellos: caspas

e outras moléstias do couro cabeUudo.
Agente conservador da côr negra dos caoellos, tor-

nando-os macios e brilhantes

Depositários: Oliveira, Jorge & C
Rua Assembléa, 57

CASA CIRIO — Rua do Ouvidor
EM NICTHEROY - Drogaria BARCELLOS

Rua V. do Rio Branco N. 413
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H nuuem côr õe rosa

Maud acordara nesse dia ainda mais triste

do nue era de costume. Abrira os olhos

cedo. tendo-os fechado tarde, ja alta ma-

dragada. E ali estava, na cama, toda a ma-

uhã sem vontade de cousa alguma, uma
íaèsidão a lhe tomar todo o seu pequenino
corpo de ouro e rosa. Sem vontade e inde-
cisa e insatisfeita. Enrodilhada no alvo

lençol, a sua carne alvissima, tinha o corpo
como collado ao colchão fofo e ondeante
molentando toda a energia, presa os seus
nervos de um invencível torpor. Ora, queria
saltar da cama, deixar o quarto, procurar o
ar frio da manha, vestida de brumas finas,
nublada, indefinida. E ao primeiro movi-
mento para abandonar os lençoes de bom
Unho, pesados, o desejo amortecia-se logo,
enlansuecendo.se a vontade, mansamente,
profundamente. Ora, queria estirar-se todo
o comprimento do corpo, uo comprimento
da cama, pernas retezadas, braços abertos
em cruz, olhos serni-cerrados, narinas oüe-

cantes, entiriçada, dura. E mal procurava a

postura ambicionada, via-se sem forças, os
nervos bambos, todo o corpinho molle, cur-
vandp-se subtilmente, como faria uma cobra,
sobro o lençol machucado, emmaranhado.

Uma rèstea de luz, mais forte e mais ampla,
entrou de choíre no seu quarto virginal, todo
azul, florido. Parou em sua frente a creadita,
rindo-se, desses risos das famulas que amam
as suas pequenas patroas:

Então, que é isso? São já nove horas.
Seu papá já sahiu. A mama já tomou o
café. E ainda na cama, hein ?

Maud, que se irnmobilisara ainda mais ao
sentir a creada, não se mexeu, não fez um
gesto, olhinhos pregados na fita rosa da
blusa de Anna. E sem palavra, deu um salto,
indo atirar-se ao seu pescoço, apertando
violentamente o collo da rapariga.

Que é isso, senhorita ? Vamos para o
«toilette», avie-se. D'aqui a uma hora já
terá pessoas a receber e está ainda em lindo
estado.

Maud desprendeu-se com um muchôcho,
muito gracioso, passando,r~n'um passinho
breve de ave pennalta, o quarto junto. Anna
acompanhou-a, rindo.

MauxTtinha dezoito annos. Completava-os
naquelle dia. Filha única de pães ricos,
sofíria^muito. Sofíria;.por herança, sofíria
pela educação, soffria por cultura. Os nervos
da mão, as liçues':.do^ collegio, os versos e
os romances arruinaram-lho aos dezoito
annos, a existência. Nada lhe tinha faltado
até aqui. Era rica, linda, cortejada; mas
aborrecia-se immenso. Freqüentarão «Sion».
Sabia bordar, pintar, tocar piano e cantar.
Faliava o írancez e lia o italiano, dizendo
em «soirées» e íestivaes de caridade versos
das grandes litteraturrs européas. Não era
íutil: era doente. Soííria, soffria horrivel-
mento. Sua mãe, que ainda não tinha che-
gado aos qaarenta^annos, ora uma histérica
e amava a filha sobre todas as cousas.

Queria-a feliz, esforçava-se por fazeí-a rir
levando-a a todas as partes : theatros, baiW
passeios, sessões sportivas, cinemas. J

Tudo, porém, debalde. Nada vencia a tris-
teza de Maud. E essa pequenina creatura
ouro e rosa, tinha vivido já dezoito annos
o terrivei martyrio, o martyrio de viver in-
comprehendida. Formosa, encantadora, fas-
cinante, não lhe tinham faltado mesmo, para
a sua infelicidade o aborrecimento, os can-
didatos cubiçosos do seu excellente dote
nem os parvos que se apaixonavam pelas
suas excentricidades sem as comprehender
nem as penetrar.

Dia do seu anniversario, Maud só tinha
um desejo: fugir dali, ir para longe, para
uma floresta, onde nunca ninguém houvesse
entrado, para ficar só, para ficar isolada
dentro do seu sonho, soif rendo a sua dôr.
Aquellas flores, as mais lindas rosas de
Petropolis, os mais bellos cravos de Eri-
burgo, chrysantliemos gigantes, orchidéas
raas, faziam-lhe um mal invencivel, toftu-
rante, que se apossava indebitamente de
todo o seu pequenino e fragilissimo ser,
tornando-a incapaz de qualquer esforço, de
um sorriso, uma palavra, um gesto.

Foi nesse estado que o seu primo, rim
bacharel como todos os bacharéis, Edgard
Cantilho, a foi encontrar á um canto da
sala de visitas, em frente a uma janella
amplamente aberta, por onde Maud olhava
o ceo, longe, escampo, tingido, na sua ai-
vura de algodão em pasta, por uma solita-
ria nuvemzinha cor de rosa, esgarçada, se-
melhando um pedaço de renda cara, traba-
lhada por mãos hábeis e finas.

Maud vivia aquella nuvem, desejando tel-a
também na vida, no céo turvo da sua exis«
tencia, Ficava subitamente, alegre. Tinha,
então, vontade de rir; queria, como os ou-
tros, ser feliz. E perdia-se longamente, em
chimericas visões, por esse tenuissimo lio
do sonho, frágil, fiuidico... Edgard Conti-
lho, tresandando ao fartum dos Cartórios e
todo elie autos e arrazoados, incapaz de
comprehender a delicadeza daquella alma,
doente e soffredora, mas um rapaz forte,
um touro elie próprio, educado ao remo e
ao foot-haah tinha até alli sido elie a umea
creatura que inspirara a Maud uma sym-
pathia, uma ternura, um aiíecto, despei-
tando-a do seu torpor habitual, sacudindo-a
da sua lassidão, fazendo-a rir, esquecia
de sua tristeza e de sua magua.

Edgard, para quem Maud era inteiramente
indiíterente e querendo-a simplesmente como
uma parenta, chegou-se para o f°garW
ella estava e aííectuosamente, como um n

mão, disse: ní<C!(,fin0
-Maud, como vaes ? Como tens paaaao.
Maud ergueu-se sobrosaltada, onerecenü"

confusa a cabeça para seu P^° >f 
^

Toda aquella creaturinha, doente e 
|»

«floriu, abrindo-se em inríunoajgBJ
então desconhecidas, feliz, completOT||
feliz, ao contacto quente da bocea w

mãos presas nas kgard.
E ria, ria, ria, ás
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primo sacudida por um frisson extranho,
Lm consolàdorj iocundanto.' 

Depois, levando Edgard para a janolla,
mostrou-ÜLô uo céo lavado e escampo, a
Buvemsita cor do rosa quo se ia, do esgar-
camento em esgarçamento, ficando aos pe-
dacos pelo ceo longe, dasfazendo-se, con-
fnu<líndo-se com o branco ambiente, desap-
parecendo. ._Vês aquella nuvem cor de rosa, que se
desfaz ao vento, vês ? fez Maud num dolo-
rido accento amoroso. Vês ? Pois, tu és na
minha vida o mesmo que é no cèo aquella
pequenina nuvem. O céo é triste, a nuvem
vem tinge-O de rosa e passa; eu sou triste,
tn appareces, eu rio, e segues...

E Maud, muito feliz, fitou no ceo o ponto
ainda levemente roseo, por onde passara a
nuvemsita, longe de tudo, esquecida de
tudo, absorta, só, incomprehendida !...

M. Nogueira da. Silva

—
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Nada sou na ordem das cousas, para
não dizer dos homens. Mas, calou tanto
no meu espirito o semi-humoristico
artigo que a illustre colladoradora
" Santuza " escreveu para o " Jornal
das Moças " que não posso furtar-me
ao desejo de cavaquear (permitta-me
o termo) sobre o assumpto, para o
que poço licença a quem tão boa oppor-
tunidaae me offereceu para isso.

Diz a genial articulista que Paulo
Montegazza levou 20 annos a estudar
as mulheres, não lhes attribuindo
maldades, hypoerisias, etc.

Acredito piamente que o celebre
psychologo tenha estudado devotada-
mente um assumpto tão delicado, que
entendeu dever guardar todas as con-
veniencias, para nem de leve__tooar-lhe
com uma flor. Todavia, manda a ver-
dade que se diga que esse tão apurado,
quão agradabilissimo estudo, obedeceu
ás cireumstancias da oceasião, pois queem priscas eras tudo eram flores, e si
Paulo Montegazza quizesse dar-se ao
trabalho de estudar a humanidade in-
teira, havia de notar a mesma rela-
tividade, sob o ponto de vista analytico
do estudo que fez do illustre sexo
frágil. Hoje, porém, talvez não fosse
fâo fácil abordar o mesmo assumpto
cota tanta independência de animo e
Qom vtahtà benevolência. Não queroC()m isso dizer que, pertencendo eu
ao S0xo forte, seja contrario ás judi-
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ciosas considerações quo a minha ado-
ravel escriptora expande no seu bri-
lhanto artigo. Absolutamente não.

Tenho levado a vida inteira a ap.ro-
fundar as-minhas observações n'ossa
questão de sentimentalismo feminino,
e, francamente, cada vez me convenço
mais de que a mulher é um pedacinho
do mundo tão apreciado e tão cubiçado,
que melhor fora que os anjos descessem
do seu circuito celeste, para trazer á
terra o nectar da sua casta bondade,
do seu puríssimo amôr^

E quem sabe, si, com a evolução dos
tempos, ainda nós os homens não to-
remos a suprema ventura e a imaginosa
visão dessa cousa tão inebriante, capaz
de seduzir e transformar o gênero
humano n'uma cornucopia de deuses
a nos segredarem palavrinhas doces,
recheiadas de conceitos amorosos, para
dulcificar uma esperança que nos falia
ao coração I...

E' mil vezes preferível escrever bem
da mulher, acerescenta ainda a intol-
ligente articulista. E quem foi que a
illustre Santuza viu escrever mal cias
mulheres? Eu pelo menos nunca o
fiz, pois que apraz-me confessar quo
nunca fui. repudiado pelo sexo frágil,
já mesmo quando as suas dignas re-
presentantes chegam a ser sogras...
e eu que tive uma que era o exemplo
das ditas!... Eis como fui acabar o
meu cavaco, e sinto-mo bem por poder
desabafar também um bocadinho, o
agora, sem que a intelligente Santuza
fique magoada, uma cousa eu vou
pedir-lhe, aqui, muito á puridade:
guardar á bom recato o ultimo numero
do "Jornal das Moças" com o remate
do seu bem inspirado artigo — 4Í Em.
defeza das mulheres" — porém nunca
se lembre de escrever o contrario —¦
"Em defeza dos homens".'

Estes são umas pestes.
Eio, 3 de Novembro de 1916

OJET.
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São expellidas sem irritação e som pe
rigo com o ricicaa. Vegetal.

Remédio do Dr. Antunes
Yende-se em todas as drogarias e pharmacias-R
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Filhinha escreve contra o homem com
uma ferocidade tal que causa terror. ^ Seja
franca, senhorita: se algum homem é me-
recedor de tudo o que contra os homens
assevera, não seja «fraca», enderece-lhe
diroctamente o que, por tabeliã tem escripto
o conte, desde já, com os nossos applausos.

Sim, porque de outra fôrma, até o próprio
Deus, que é homem, sotíre as conseqüências
cie ter algum "ingrato" enganado a filhinha
de papae...

Margarida, na carta-aberta" que dirigio a
Bherlock, perguntou o que faria elle se ao
envez de ser um velho íosse^um joven.

Eis a resposta, que por nossa conta,
ousamos dar: confessar-lhe-ia amor, qae
muito embora fosse phantastico tinha a sua
explicação: seria um amor... escripto.

Queira, Anderete, se deve
Prestar tal informação:
Dizer se também escreve
Em Jornal de... outra feição?-

• 

"Um ílirt". —Encontraram-se na festa da
Penha. Olharam-se e gostaram-se instanta-
neamente. Voltaram no mesmo trem. Na
estação, porem, ella tomou um "taxi" em
companhia de papae e de uma amiguinha,
desapparecendo para sempre.

Senhorita fique certa
Que o mocinho perde o tino,
Pois a vontade lhe aperta
De saber o seu destino.

" O beijo é a prova mais
evidente do amor."

Contesto. Nessa não vou,
Nem tal devo tolerar,
Pois alguém já me beijou
Sem talvez nisso pensar.

•

O CASAMENTO
O casamento hoje em dia
Tem muita simplicidade,
Não precisa sympathia
E ás vezes nem amizade.

Basta que a moça possiíaAlguma coisa de si;
Sem mesmo sahir á rua
Encontra logo um "dandy".

Se ella diz: quero, mediante
Prova de sincero amor,"—-Hon^essa, sou estudante
E filho de um Senador !

E o maganão co'essas troças
Goza a vida ainda mais,
Illudindo as pobres moças
E a bôa fé dos papaes !

u Uma das muitas senhoritas queforam ao Campo dos Affonsos, em
visita aos voluntários, bebeu água
n'um cantil de soldado."

Consta-nos, porém, que a alludida senho-
rita arrependeu-se do seu sympathico gesto,E isto porque na oceasião em que seus en-
cantadores olhinhos divisaram o fundo do
vasilhame puderam ver também (e mui
claramente) alguns o vinhos de jararaca.,.*.11 • *

Acaba de dar um ar de sua graçahonrando as paginas do "Jornal das
Moças" com a sua valiosissima colla-
boração, a intelligente poetisa Violeta
Odette.

Violeta seja bem vinda
De ausência tão prolongada,
Mas, por Deus, ó joven linda
Não se faça de rogada.

¦¦¦" 
• 

'

Aos leitores desta secção
(Se é que leitores já temos),
Um apertinho de mão
E até quinta... mais ou menos.

Satyrico & Comp.
* 

¦_a
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O nosso amor foi um pinto que nasceu
na casca.

Theolíno.
mii ê M..r.T

O MEU CASÓRIO
Casei-me com um Ratão mais comportado
Que habita lá na Villa da Barata;
Houve "charanga", até houve bailado
Em honra á nós, em honra á nossa data.

O Lagarto cantou um lindo fado.
Bebeu depois, depois ficou na "gata",
Emquanto Don Lacráo, arrebatado,
Foi forçado a cantar uma batata.

Depois do baile, foi servido o chá
Com pão doce, biscoitos e cará
Isto tudo mexido com morrinha;

Os convivas depois foram-se embora...
Don Ratão, meu marido, deu-me... o lorai
E eu, coitada de mim, fiquei sósinhal..*

Maria Centopkia.

PÜLltü, L1MPAR1METAEÍ

LTT^ZRX^E
Não os arranha nem os deteriora
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A MULHER
A' Mlle. Yolàkda

Talvez que dos assunrptos que se costa-
mam explorar em dissertações, seja este o
que mais vasto campo apresente...

Sem a mulher, disse o gênio fulgurante
de Alexandre Herculano, o mundo para o
homem seria um deserto. Sem uma mulher
que íoi Lucrecia, Roma não teria feito
desapparecer para sempre a soberba realeza
dos Tarquinios ; não exterminaria a devassa
corrupção dos Decenviros, se não fora Vir-
^inia; e os Coriolanos não seriam vencidos
bo seu orgulho si Yeturia não lhes implo-
rasse.

Na altiva Roma, tinha portanto a mulher
importância capital...

Na Grécia, a influencia que a mulher exer-
cia sobre os factos hellenicos, era também
enorme, porque, se não fora Ariana, Theseu
não ousaria penetrar no labyrintho de Creta
para decepar o monstro terrível do Mino-
tauro que exterminava as esperanças da
heróica pátria de Melciades. Da mesma forma,
sem a influencia possante que sobre Jason
exercia Medéa, aquelle não se teria sentido
com forças para subtrair ao Dragão da
Colchida o cubiçado Vello de Oiro, que es-
tava sob a sua guarda.

Na Judéa já appareciam: Esther, fazendo
com que Mardocheo se libertasse do fero
Aman; Débora, com o seu patriotismo
fazendo com que Baré se libertasse de Ju-
bino o tyranno rei dos Chananeos; e Judith,
poupando Getulia ao horroroso cerco de
Holophernes, que lhe arruinara por com-
pleto.

E', pois, sempre a mulher o expoente prin-
cipal na equação da vida. Está a Historia
repleta de factos análogos, afnrmando a sua
notável influencia...

Mas, sem mesmo nos remontarmos ás
paragens longinquas do passado, existem,
em nossos dias, eloqüentes exemplos de que
a mulher ê a synthese de todas as perfeiçoes,
como dizia José Palmella,

Hoje — e podemos afnrmar — é um axioma
dizer que a mulher influe sobre quasi todos
os factos da nossa vida.

Como vasto campo de assumpto que é,
desde o tempo dos grandes vultos univer-

saes que a vem estudando. Lede—Lamme-
nais, Shakespeare e Balzac o que sobre ella
disseram. O pensar de cada um fica ex-
presso: na volúpia, na fraqueza ejia per-
feição.

E que dizer dessas leituras" que nos em-
balam nas horas de ócio, que nos deleitam
nos momentos de amor e que nos suavisam
a vida nos instantes de desventura!...

Refiro-me ao Guarany, do saudoso José
de Alencar, relatando a possante influencia
que a meiga Cecy exercia sobre o louco
apaixonado que era Pery; ao Beatriz, de
Rider Haggard, descrevendo a acção pode-
rosa que essa verdadeira heroina exercia
duplamente sobre Godofredo e Oven Dawies;
&o2Hania, uma das mais bellas producçoes
de Sienkiewicz, onde o seu autor demonstra
o quanto essa mulher influia na vida de Hen-
rique, um escravo do seu coração; ,do Semina-
vista, onde Bernardo Guimarães patenteia
n'uma leitura embriagadora, de uma ima-
ginação fecunda, todo o ardor que lhe ia
n'alma ao fallar de Eugênio e Margarida;
ao Ódio de amor, atravez de cujas paginas
Daniel Lesueur mostra o quanto era Vicente
influenciado por Gilberta; emfim é bem co-
nhecida a Historia de um beijo do primoroso
romancista Perez Escrich, relatando os sa-
orifícios de Ernesto por amor a Amparo.

Mas desnecessário seria recorrer a todas
essas leituras, porque, intermináveis como
o infinito, não poderiam ser abordadas pela
imaginação humana a -um mesmo tempo.
Desnecessário, porque todas nos faliam dessa
influencia, perniciosa ou não, mas que nos
conduzem realmente aos paramos do in-
cognoscivel, pela estrada de uma existência
que não vivemos, tal a iilusão em que somos
embalados, mas a quem conhecemos e ama-
mos, por um dever imperioso a que nos
conduz a meiga bondade da Mulher.

Maryolajntda.

¥IDAL
Contra as DYSPEPSIAS, Mau HA-

litos e Enjôos das senhoras
GRAYIDAS. Em todas as pharmacias.
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Por meio da videncia somnambulica ou mágica, descobrem-se as
moléstias, mesmo o doente estando longe. Garante-se também fazer a
melhoria da sorte e reinar a felicidade entre cazaes. E' grátis este
trabalho pela mais poderosa instituição occultista norte-americana, bas-
tando apenas enviar selo pelo correio para a resposta. Escrever a
MILTON & C —CAIXA 1734—Capital Federal
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Per/is de normalistas
Traçamos hoje o perfil de Mlle. H.

R. A. joven de cerca de vinte annos.
Muito altiva e orgulhosa, (sem razão
de o ser) é mal vista pelas collegas
do 2° anno, que nao a repellem, re-
ceiosas de uma certa «superioridade».

Mlle. pode ser bella, mas nao é
sympathica.

Alta e magra, traja-se «au dernier
cri» e mesmo com algum exagero ;
rosto comprido, possuindo a cor e a
frescura dos lyr.ios o rosas, animado
ainda por dois olhos escuros, profun-
dos, e admiráveis nas «nas scintilla-
ções, nariz um poucochinho grande,
mas correctamente modelado. Os ca-
bellos loiros e ondulantes, com refle-
xos acobreados emmolduram em gra-
ciosos recortes a fronte bem propor-
cionada: bocca mimosa, cujo lábio
superior soerguido n\im movimento
do desdém que é peculiar a Mlle.
deixa ver os dentes muito brancos o
perfeitamente alinhados.

Bastante estudiosa e intelligente,
Mlle. H. R. A. no convívio social
prende com a fina verve e scintillan-
tes dotes de espirito culto, as pessoas
que apreciam as phrases de effeito e
linguagem correcta. Disseram-me que
Mlle. consagra uma certa affeicão a
um distincto acadêmico de Direitos,
o que realmente confunde-me, visto a
nossa perfilada negar em absoluto a
existência do amor, olhando desde-
nhosamuiite os que cortejam-n'a. Em-
fim... nada neste mundo é hoje con-
siderado impossível!

Ao terminar peço que Mlle. me não
fique desejando mal por ter esboçado
o seu perfil na tela da Verdade, e a
devida permissão para lhe dar alguns
conselhos, apezar da nossa differença
de edades:

Abandono esses modos altivos e
orgulhosos que tanto ferem as almas
susceptíveis, porque a simplicidade e
a meiguico são bem lecebidas em
qualquer parte ; seja humilde sem
mostrar-se escravisada, e modesta sem
desleixo, para não ouvir a phrase de
um adorável escriptor e poeta;

"Do que vale a belleza do rosto
se tens a alma tão pequenina ?!..."

E... lembre-se qpie a formosura não
constitue privilegio !

Tyranna

Em Resposta
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Lendo o ultimo numero d'esta apreciada
revista deparei com o artigo intitulado
Palestra, em o qual gentilissima senhorita
que com pezar desconheço, levantou a quês-tão seguinte: Podemos porventura governar
nosso coração ? Attendendo ao convite feito
para dissertar sobre este thema, faço-o
alheio ao modo pelo qual cada um encarará
a questão.

Vastissimo ò o campo de investigação que
elle me proporciona, no emtanto procurarei
ser breve afim de não fatigar as graciosas
leitoras que me lêm. Sendo o coração como
todos sabem o centro do organismo vital
fácil é conhecer a ascendência que elle tem
sobre os demais órgãos.

Assim sendo, não é tão fácil como pare-
ce, o seu governo.

Ha de me permittir porem a gentilissima
senhorita, que discorde da maneira pela
qual o julga no século presente. Jamais é
elle victima (isto a meu ver) das sensações
exteriores, pois sendo o centro d'onde irra-
d iam os sentimentos é único em não se
deixar dominar pelas apparencias exterio-
ros, salvo se pertencerem a individuos vi-
ciados aos quaes não lhes permitte a em-
brutecida vontade senão viver para seus
vícios.

No emtanto vemos muitas vezes—estes
individuos em momentos de lucidez agirem

•em accordo com o coração. Voltemos porem
a questão, como bem diz a gentilissima se-
nhorita, só a força de vontade pode gover-
nâr o coração, mas d'onde poderá vir a
força de vontade senão do cérebro centro
de nossos pensamentos como é o coração
de nossos sentimentos.

E como o nosso cérebro ó um perfeitissi-
mo órgão ondo não só germinam as mais
sublimes concepções do espirito humano,
como também é centro de nossa vontade
só elle poderá governar o nosso coração.

A sua interrogação resumir-se-á portanto
gentilissima senhorita ao seguinte:

Pode o nosso cérebro governar o cora-
çao t

Ao que responderei se me permittir a
nova phase que tomou a questão ; sim,
pode, como expoente máximo da vontade.

E assim sendo julgo ter respondido a
vossa pergunta, no emtanto faz-se raistor
que saibamos como conduzir a nossa von-
tade afim de que não atrophiemos os nos*
sos sentimentos, que só podem ser gerador
em corações puros como o da gentil escn-
ptora que me proporcionou tão encantador
assumpto.

Rio, Outubro de 1916.
Arnaui) Rodrigues
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ffll SUlClí)ÍO, a grande íievrose das

desillusões e dos martyrios pro-
fundos por innumeras questões

sociaes e de amor, o execrável dogma
da religião dos fracos, o triste Deus
redemptor das almas opprimidas, que
pressurosas ajoelham-se ante o altar
maldicto a implorar benéficos cor-
diaes para o coração exanime e alli vio
para o cérebro doente, entregando-se
pelo desvario ao sacrifício imposto
pela sua lei impiedosa e destruidora,
implacavelmente persiste em ceifar as
vidas dos que não têm a coragem
precisa e a vontade inabalável de
evitar o seu tétrico amparo.

Quantos, quantos corações clieios
de vida, mocidade florescente, virgens
inimaculadas e sonhadoras, esposas
virtuosas, mães carinhosas, pais amo-
rosos, chefes de familia dignos e ho-
nestos, noivos e noivas que de espe-
ranças viviam mesmo a descuidada e
imiocente infância que viceja!— quanta
gente succumbida pelo desequilíbrio
das funcções normaes do organismo
moral!

Dizem sábios que o suicídio não
passa de uma moléstia nevrotica com-
mom á humanidade, querem outros que
essa nevropathia seja oriunda do nosso

clima, porém afíirmam diversos ele-
mentos cultos e scientificos que elle
ó o fructo mais perfeito da arvore
acanhada e lymphatica da nossa edu-
cação moral que ó administrada in-
surRcientemente.

Essa versão, regeitada a principio
por espíritos comprehendedores, re-
cebe agora incrementos taes de soli-
dariedade que se não pode recusar a
sua veracidade deante dos últimos
casos de suicídio, cujas victimas foram
immoladas por motivos completamente
adversos aos que até então levavam
os infelizes a commetter esse crime.

As paixões e a deshonestidade eram
as causas primor diaes para o suicídio,
entretanto, diversos jovens têm ultima-
mente dado termo á vida por futili-
dades e reprehensões paternas—pérolas
necessárias ao rosário do caminho dos
que iniciam a vida, que deve ser toda
de honra e de amor pela humanidade
e pela pátria — factos que mais sulcam
nos corações alheios sentimentos ex-
traordinarios de commiseração^ pelas
famílias enluctadas que pelos suicidas,
criminosos voluntários de sua própria
educação defeituosa.

e. á

Correspondentes
São nossos correspondentes: em Petro-

polis, o Sr. Euclydes Raeder ;
em Nictheroy, o Sr. Heitor de Frias Sá

Pinto;
em Campos, o Sr. Leonel Dorna da Silva;
em Bello Horizonte, o Sr. Alberto de'

Castro Leite.

Oleo Indígena Perfumado
Eu sou indispensável em iodas as casas.
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113 C.-Costu-

me de puro

Unho, branco^

azul e rosa,

<u>&..

11,, Cv- Ii;ndo

modelo de cos-

tuivie, em

puro, branco,

...;,: e rosa

A

4> Wkt^f*/^

%/ ^

§iiiy_s_ÊÉ
ÉllllÍÍtL

w

VÊAíu' a/ul - //'-

^_^^?^\r^¥?^>_K --{

I i fcli. '••-"•VÍV.V. / f/W ry

I I \\\>wfu¥\
I tt í//| J | \v 1 l f\ ¦¦'•i// /i \ VI f A tli
I & /1 ' * 1 WT\

"-» 5>~_^'' -r-T ^ /»/ \ ^IVn-V'-

114 C. - Costume

de puro linho, m0.

delo imüto nio-
demo, em branco

a/ul e rosa, Sí^

11(j C. - Costume

de linho puro,
modelo simples e

elegante, branco,

azul e rosa, S>6$
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A nossa oiiicina de tail-

íèur acha-se organisada

nas condições que o pu-
blico exige: executa-se

com o máximo esmero

todo e qualquer modelo

e entrega-se prompto 2-í
horas depois de feita a

encommenda.

PfiRC ROYfíL
"Rio 

de Janeiro
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» B agi nas Infantis _f

fl interessante buquê, filha do

Snr. José Ferreira Vaz - Ca-

pitai.

( Para as Paginas Infantis)

< Não acordeis as tímidas crianças
Nos seus pequenos túmulos risonhos:'
Eelizes os que vivem como esp'ranças,
Ditosos os que morrem como sonhos H

Parte meu. anjo ; esvoaça alem, bem
longe... procura na curva azul celoste

pontilhada de oi-
ro, um doce re-
manso onde, en-
colhendo as azas,
possas te ani-
nhar.

Sorris ?!... E'
o vago presente
da felicidade que
vem; do sonho
roseo que evolue
em torno ao es-
quife doirado on-
de repousas mer-
gulhado em fio-
res.. . flores de
aromas inebrian-

tes; um missal de flores, marchetado
de lagrimas crystallinas.

Cerra para sempre os olhos; abaixa
o véo transparente das ruivas palpe-
brés sobre essas duas borboletas lou-
cas, nesgas aziies do céo primaveril,
um tanto annuveadas...

Não queiras levar retratada nas pu-
pillas vitreas, a miragem torturante
desta vida tão cheia de decepções e
enganos ; abandona-te ao sonho éter-
no], porque elle ó o supremo eylngé-
lisador das almas todas !

Não sentes bai^jar-se Vás faces, o
hálito puro das loiras Itiiahtes, teus

j rmãqs no paraiso: |S$S •
Então segue; voa alem,<bem longe...

busca a remota piaga' ò^íde cantam
perennemente pássaros e estrellas ;
parte, sob o sacramento ideal das
flores que choram orvalhos incontidos,
saudosas da sua primavera cruel...
Parte cantando alegremente, e olvida os
panes lodosos por onde passaste, sem
manchar de leve as azas de immacula-

das plumas ; ó alma cândida e se-
rena!

Não leves saudades d'aqui, porqueo, mundo é o negro abutre que nos
rasga o coração, ao destruir as ar-
dentes aspirações que volitam sobre
nós. Como o aroma que se evola da flor
estiolada pelo inverno rigoroso, volVeis,
meu anjo aos paramos celestes, inno-
c.ente e puro como a hóstia cias pa~
tenas do templo de Christo !

m^s
Pássaro que ferido mortalmente tom-

baste no areial ardente da vida, eu
soffro e choro desoladamente, vendo-
te a dormir;; a sonhar muito branco
e frio. agasalhado na "mortalha de
tantas flores perfumadas. . .

Mas, que os meus soluços te não
despertem. . . dorme, continua a so-
hhar; ruflá as brancas azas;, e parte,
e voa alem; bem longe!...

Na curva azul do céo; ha um ninho
de luz, onde poderás repousar tran-
quillo, confiante, e sereno... Ouviste?...

Sonha meu anjo ; voa alem,, . .
Alice de Almeida

____jMBM-p-_B_j-_iaM_iiro
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Senhorita Amélia Nascimento - Belmonte (Bahia)

Hontem ehoje...
»«»*W»«*»WW"

A' alma simples e bõa de Odétte

A casinha ficava alli, á beira da estrada... Era

pequenina e branca... Tinha sorrisos e flores...
Vista pela manhã, no pallor tias rósfeas madru-

gadas, entre o verdejamento humidò da geada e
os mil ruídos cio caunpo despertante, ella tinha o
aspecto bom e casto de noiva rosada e fresca...
A' tarde, á hora biblica do crepúsculo, em meio
do silencio lembrativo das" cousas mergulhadas em
como abstracções de prece, e dos ruidos sonoros
e longiquos dos carros apontando, heioicos, a
rudeza dos carreiros, com norte das herdades,
ella tinha um «quê» de suave ternura que lem-
brava o gesto piedoso de uma mãe.

Como era bella a casinha branca da estrada...
Tinha sorrisos e flores...

A sua porta sempre aberta, quer nas horas de
lua, quer nas horas de sol, convidava o cami-
nheiro poeirento a um repouso restaurador ; e elie
fugindo á ampla soalheira da estrada, encontrava
nella um tendal hospitaleiro e franco... È a tarde,
quando o sol no poente delimitava o termino da
labuta do dia o caminheiro partia fortalecido, le-
vando comsigo a recordação grata dos momentos
de seda vividos naquella pequenina casa venturosa.

Como era bella*'a"jipequenina casa da estrada...
Tinha sorrisos e flores... Vivia—por assim dizer
—no silencio natural da sua immobilidade. Tinha
o sorriso das estrellas, o canto alacre do passa-
redo, a canção crystallina da «água corrente» e o
perfume dos lloraes. E assim, naquella doce quie-
tude do ermo, ella continuava a exercer o seu
nobre mister e no seu interior bom os caminhei-
rps se amavam e se irmanavam.

De muito longe, em torno, os tropeiros a sa\i-
davam com um gesto largo de profunda gratidão.
Contemplavam-n'a, immoveis, de sobre o dorso
suarento das alimarias, antegosando com intima
alegria a sésta restauradora, no silencio sornnp.
lento dos seus muros..: E abrigados da soalheira
que calcinava a estrada e os descampados, na
frescura perfumada do ambiente, os olhos fitos na
serrania longiqua e azul, elles adormeciam sorrin-
do e cantando, pensando nos entes que os espe-
ravam do outro lado do rio, para lá dos palies e
das charnecas. Depois partiam ; outros vinham.
A todos, sem deferencia, a casinha acolhia, com
p mesmo gesto casto de noiva, o mesmo sorriso
bondoso de esposa e a mesma palavra piedosa de
mãe.

Hoje .tudo é ruina. Vento assolador;passou por
alli e tudo subverteu. Feneceram as flores nos
tloraes e a febre voraz de um solo amaldiçoado
seccou a corrente e as fontes. A brisa agora é
tufão; o céo é negro, o sol é de fogo.

À casinha ruiu. Teve a morte obscura, mas
heróica, dos que morrem praticando a bondade,
Seus restos jazem abandonados á impiedade paga
do tempo. Um pedaço de parede ennegrecida sub-
slste ainda como que para perpetuar aquella .no-
bre existência extineta. O jardim já não existe ;
pés iconoclastas pizaram e repizaram aquella terra
d'antes fecunda e produetora. O passaredo emi-

grou ; cessaram os cantos. Mão barbara e mal-
dieta arrancou a fronde verde das arvores, e as
mattas, sem a coroa das folhas, tem a apparen-
cia mórbida de antigos cemitérios. Tudo mudou;
a paisagem é outra, secca, inexpressiva,|tristonha ..
Só a estrada é a mesma ; larga e amarella, espi-
ralando-se atravez dos capões com rumo da ser-
rania pardacenta.

Já não tem o caminheiro, á meio da" jornada,
a sombra protectora do tendal amigo. E quando
elie passa por diante daquellas ruinas sagradas,
soíTréa o animal cansado, e descobrindo-se com
veneração, queda-se algum tempo, immovel, na

evocação espiritual do passado...
Pobres caminheiros... A tua amiga morreu.

Agora a estrada reverbera á luz faiscante do sol.

Nem um abrigo, nem uma íronde, nem uma

sombra. Por toda a parte o abandono, a solrdao

e a morte.
Silvio
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Pereira
Senhoritas ttaria de ttacedo Guerra e Noem.a

Amaral - Capital
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Senhorita Jandyra Gonçalves - Capital

Que seiva será esta que tão bem nutre o
organismo ?! — E' uma seiva purissima que atravessa
vasos importantes 1 E' uma condição especial do
espirito em que tudo se nos apresenta sob um
aspecto do bello e do chie, em que tudo nos
sorri.. .

Mas que viver delicioso! Que "nutrição" tão
bem dirigida! — Como teremos a ventura de
desvendar tantas alegrias, de desfruetar toda essa
felicidade! — Ah ! é muito simples, mas também
é difficilimo. . . Para que gozemos todos esses
esplendores que a Poesia proporciona é necessário
amar e e ser amada porque o amor alimenta,
transtorna, dá doces inquietações e frêmitos de-
liciosos de um viver divino... Quem pôde amar
sem possuir, sem conhecer todas essas innova-
ções, todas as sorprezas que o amor esconde...

Oh ! amar e ser amada. . . é viver n'um oceano
de flores, tendo por tempestades, as pequeninas
rasgas, que são o "doce" do amor! os coriscos
dessa tormenta são olhares graciosos que dardejam
repassados de censura, mas sempre transparecendo
amor...

Os thesouros que seu seio encerra, são todas
essas ambicionadas sorpresas, são todas as ca-
riciàs que Cupido, o deus do amor, sabe propor-
cionar aquelles qu? sinceramente respeitam ás
suas innocentes leis...

Amar. . dirá alguém — todos amam 1 — Sim !
todos amam... mas nem todos sabem compre-
hender a extensão desse dissylabo fácil na pro-nuncia e na escripta, mas que se pôde comparar
a um labyrintho na explicação...

Amar. . . não é saber pronunciar junto a ai-
guem palavras chies de um amor ephemero ! não

é só dizer - eu te amo! » sem que o seu coração
possua este sentimento. .. Não é só dizer também
— a ti eu quero mais nessa vida, sem li a exis-
tencia me tornará tenebrosa e tetrica — sem que
essas palavras encontrem um echo crystallino e
sincero no coração !

Amar... é saber supportar resignado a todos
os embates procellosos da desgraça! é saber vencer
todos os obstáculos transformando os em brincos
de criança, por maiores que surjam ! é saber-se
praticar sacrifícios incalculáveis por um alguém
que nos presida os sonhos, que nos guie nos
mais procellosos caminhos que possam surgir na
existência!

— Amemos, pois ! e procuremos encontrar a
quem dedicar o nosso amor, igual aftecto, porque
amar e ser amada é viver-se n'um mundo dourado
de roseas illusões naveganJo em náu de felicidades
no bonançoso mar do amor !.. ,

Francesca Bertine.

DBSCR/PÇAO
f Como é poético 0 lindo um passeio
a um bosque! Como nos sentimos fe-
lizes vagueando por atalhos bordados
por macissos de verdura, de cujos
lados arvores lindíssimas de todos os
tamanhos misturam os seus ramos e
confundem suas bellissimas folhas de
variegados tons. Como é bello e im-
ponente este espectaculo que a natu-
reza offerece aos nossos olhos mara-
vilhados! Aqui erguem-se magestosas
arvores gigantescas, elevando para o
céo seus troncos pyramidaes, e cuja
verdura sombria forma uma aboboda
impenetrável aos brilhantes raios do
sol. Ali, no meio d'um pequeno valle,
vê-se surgir uma fontesinha, donde se
escapa, como que murmurando uma
canção dolente, um pequeno regato.
Mais além, encontra-se um lago cer-
cado de juncos de hastes esbeltas e
e delgadas. Sobre as suas águas crys-
tallinas nadam as largas folhas dos
nenuphares, cujas magníficas flores
ostentam o seu esplendor aos raios
do sol. De quando em quando passam
chilreando lindos pássaros, cujos tri-
nados maviosos vão-se misturando com
os queixumes das auras que perpassam
ligeiras espanando suavemente a fo-
lhagem do arvoredo. Como é bello
tudo isto! Oh poesia magestosa e
sublime dos bosques, como vos adoro !

Marta, da Glorta Rodrtgües Pereira,
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qnb esto titulo publica o collaborador scientifico de "Noticia" no n. de 11 de

maio de 191(5 um notável estado do qual transcrevemos o seguinte: ¦ .

As doenças do apparelho digestivo, correm em grande numero.de casos,

menos* por conta de lesões ou distúrbios do estômago e dos intestinos, que de"defeitos

na co^|^|^rSsam Ser convenientemente triturados, afim .de que sobrei elles

w,<m a<nr a saliva. Quando isto se não dá, elles representam verdadeiros irritantes

da mucosá gástrica e intestinal, cujos suecos se tornam inehicazes por isso que não

Sdem a<nr°sobre substancias que não estejam convenientemente 
dissociadas .

Dahi até perturbações nutritivas seguidas de emagrecimento pela íalta de

limitação alimentar decorrentes de dentes defeituosos. .
Pensa-se em doenças do estômago, pensa-se em doenças do intestino, entretanto

a causa principal está na dentadura.
Ha portanto incontestáveis vantagens em bem conservar os. dentes, e apezar de

nrothese conseguir hoje os maravilhosos resultados a que diariamente se assisto, e

LS muito preferível não precisar recorrer a ella evitando que os dentes se canem.

Tá ha tempos, tratando neste mesmo local da "infância e accidentes da dentiçao ,

salientamos a grande importância que pôde ter a alimentação das crianças no muno

ria vida principalmente sobre a constituição definitiva dos cientes. •,.-,,
m evoluclo do corpo, ha períodos de «classificação;, não apenas dos dentse

mas ainda de tedo o esqueleto, em que o organismo precisa de grandes porções de

saes de cálcio para satisfazer a estas necessidades.
Taes substancias lhes são proporcionadas pelos alimentos e pela água; se porem,

por um motivo qualquer, aquella de que se faz o uso não os contem 
^«J

sutliciente, ou não se escolhe convenientemente, as substancias alimentares, lesuicaia

uma falta' de que a economia ha de forçosamente se resentir.
No que diz respeito aos dentes, são as falhas e lacunas a", que acima n

referimos, que quando não sejam precisamente causa do carie ultenores, sao v

menos motivos que muito as favorecem e facilitam. ¦ . -- ro la.n" - da
Apontamos as calcificações irregulares do esmalto, assim como as ,laoun* ,

dentina, que se seguem a uma nutrição defeituosa, e mostrámos o cmüaao h

preciso ter para evitai-as. %íd'ã ' 
além

A escolha racional de alimentos; e principalmente de alimentos, ^egetaes,
do uso moderado de phospliatos e glycero-phosphatos de cálcio durante os pi
annos de vida, representa uma medida de prevenção da maior utilidade.

Existe aliás no commercio uma formula, que bem merece uma preteie* *

modo inteligente porque foi concebida, e satisfaz plenamente a necess¦<^
acima apontámos. Ella pode ser usada como um refresco, o que tacüita o sc>_ v

-<- U* —•- — do formiato de cálcio ao formiatodeie
00

o
entre as creanças, e pela satia associação
ella desempenha ainda uma funeção tônica de grande utilidade. deuo-

Queremo-nos referir ao produeto que é apresentado no commercio sck 
^-

minação de "Isis Vitalin", e que o melhor o fora, se os seus fabr.ica!lte;!(i'jormiatos
de lhe dar este nome exquisito, o offerecessem logo com uma associação a 

^^fiíem que prevalecesse o de cálcio, o que tiraria o aspecto de produeto
para annuncio de quarta pagina
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ÜiU CE DÊ ALMEIDA
A capa do Jornal das Moças de

hoje é honrada com o retrato da se-
iihorita Alice de Almeida, nossa ta-
lontosa collaboradora e um dos mais
brilhantes ornamentos do bello sexo
da nossa Sebastíanopolis encantadora.

Collaboradora assídua desta revista,
o seu estylo ó facetado pelas suavis-
situas bailadas de uma Carmen Sylvia,
característico primordial para seu fu-
turo esperançoso na litteratura.
A sua prosa encanta e seduz deixando
ver fortes prenuncios de uma grande
estylista, merecendo da critica exi-
gente os mais lisongeiros elogios, pela
facilidade com que descreve o senti-
mentalismo de todos os seus seme-
11) antes.

E' também poetisa a nossa' genti-
lissima e esforçada collaboradora, pro-
duzindo versos de grande recurso ly-
rico inspirados no dolente sentir da
escola lamartiniana.

Portanto a sua photographia, na
pagina principal constitue suprema
honra para o Jornal das Moças, que
retribuo como o máximo dos deveres
o auxilio prestado pelo espirito fui-
garante de Alice de Almeida, gloria
futura do mundo litterario da nossa
Pátria.

Correspondência
Steliánò Homem—Modifique a rima do 2o

tercetto, 2o verso.
Príncipe Negro—O seu soneto «Visões»

não está bom.
João Reis—«A Gentil Oneraria» não ser-

ve. Apprenda metrificaçao.
Pedro Reis—Os seus sonetos «fôohemia e

Vida» não servem.
Iloracio Carvalho—A !,pessoa de que nos

pede informação é uma antiga collaborado-
rá, reside em Amazonas, onde é professora.

Annibal Segundo—«A Penha» não está em
condições.

Perminio d}Oliveira — Preciza retocar as
suas quadras.

Octavio Silva—O seu soneto «Triste» está
quebrado.

Nelson P. de Souza—Na sua poesia «Verão»
tem um verso quebrado na 2a quadra.

Robinne—Já temos collaboradora com esse
nome.

Augusto Frazão—O seu soneto* «A tua
bocca» requer algumas observações.

Antônio G. Almeida—O seu soneto »Guer-
ra» necessita alguns concertos, quanto ao
outro nada diremos, será publicado.

Maria José Pereira —Sim, com immenso
prazer.

Saphyra Gusnían, Silva Castro, Moaeyr
Almeida, Álvaro Sarmento,wAnnival Nunes,
Bias Guimarães, S. Camargo de Castro e
Lúcia Serpa—acceitos seustrabalhos. Aguar-
dem opportunidade.

Ofeo Indígena Peritimado
— Eu sou a Igiene.

m

mR15 UfTlR CRERÇRO

Botas veranistas
Ultima novidade em. Botas para senhoras, em
cores Preta, Amarella e Branca.

' PREÇO 40S000

PELO CORREIO MAIS 2$000

"CASA DA ONÇA 5>

/ta«r^>_72, Rtta Ui-ULgiirt^ £tiT£i5 W2a

Telephone 610 Central

RIO DE JANEIRO
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O_Amôr_e_oOdi0
Ha creaturas que amam com a

alma; outras que amam com o coração.
O amor que nasce no coração e bello ;
o que emana da alma é sublime !

Odiar é mortificar a alma; o homem

que odeia não pode ser feliz! #
O amor é. quasi sempre, o caminho

do bem; o ódio é um passo dado para
o caminho da perdição. Um salva o
homem; o outro arrasta-o muitas vezes
ao abysmo negro do imprevisto.

A creatura que ama, forçosamente
acredita em Deus; porque o amor é o
reflexo d'Elle _

Aquella que odeia, tem duvida, ou,

pelo menos, vacilla na Sua existência;

por isso que Deus não aconselha o ódio !
O amor differe muito :
Ha o amor filial, que ó sempre grande,

desinteressado e nobilitante; esse todos
nós sentimos, porque faz parte do nosso
coração.

Ha o amor que identifica a existência
do homem com a da mulher, pela sym-
patina mutua e irresistível que unifica
dous seres, dous espíritos.

Ha ainda o amor dos pais pelos filhos,
que nunca deixou de ser grande e isento
de interesse; o amor fraternal, bello
poema das almas irmãs; o amor da
humanidade em geral.

Entretanto o ódio só pôde ser: grande
ou pequeno.

O homem que o sentir com violência,
com intensidade, fatalmente passará
uma vida horrível de desasocêgos, de
inquietações!...

O amar quer dizer — o bem; o ódio
significa—o mal.

Entre o bem, que purifica a alma,
e o mal, que a degrada, não se pode
hesitar na selecção: prefere-se natural-
mente o primeiro.

A creatura que ama ê feliz, porque
só deseja a felicidade das outras ; a
que odeia é desgraçada, é má, porque
é precisamente o mal que ella deseja
ao seu semelhante.

O amor prolonga a vida; o ódio a
diminue.

Em synthese:
Amai. . . serás feliz !
Odiai. . . serás desgraçado !

ITÀvila Júnior.
Recife, Setembro de 1916.

DOR DORSAL
de pela manhã afé á noifg

Das cargas da vida a mulher leva
mais do que a parte que lhe toca.

Os cuidados da casa, os trabalhos com
a sua familia, a constante ancíedade
por todos que a rodeiam, menos que
por ella mesma.

Dores dorsaes desde que se levanta,
até que se deita; gastada e cansada
antes do meio dia, com dôr de cabeça,
náuseas, dores uterinas. O inclinar é-
lhe penoso e o voltar a endireitar-se
um martyrio.

Não é para surprehender que as mu-
lheres sejam propensas ao mal dos
rins. Os seus rins não podem suppor-
tar a tensão que se lhes impõe.

E as affeições renaes são perigosas
porque ninguém sabe onde podem
levar se não se tratarem com tempo.

-~ Pallidez, debi-
lidade do cora-
ção, insomnia,
sciatica, rheuma-
tismo, hydropi-
sia, areia, pedra,
são consequen-
cias de rins enfer-
mos e inactivos.

O ácido urico
e outros venenos

perniciosos, em
lugar de serem devidamente filtrados
pelos rins, permanecem no sangue e

propagam os nocivos germens por todo
o corpo.

O que os rins necessitam é um re-
médio especial para elles. Remédios
usuaes são inúteis. As PIMJIí^
IME FOSTER PARA OH KO&
influem directamente sobre os rins, a-

judando-os a filtrar o sangue e a ex-
trahir o ácido urico e impurezas que
causam a dôr renal. São efflcazes nos
casos de hydropisia, palpitação de co-

ração, nevralgia, lumbago, rheumatis-
mo, sciatica, pedra, areia e afeições
urinarias. ^

As Pílulas de Pôster P»*» «J

Rins acham-se á venda em todas

pharmacias. ,•„
Enviar-se-ha uma amostra g^.

franco de porte a quem a solicite.
POSTE R-McCEEIX A» 1^

RIO I>E .lAWI^
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1 —Blusa em «seda pyjama», listada azul e) branco. Botões brancos.
2—-Tafetá musselina rosa geranio e «crepe^eorgette» rosa mais pallido.
B —Vestiâo de linon limão e linon azul, guarnecido de plisses «citrou».
•I — Costume de sarja de seda, côr de alfazema, saia franzida e blusa russa com duas pelerínes

0 estylo "Directoire", que surge,
já vai alcançando grande voga e pa-
rece triumphar, deixando desthronado
o aristocrático estylo "Empire".

As saias ainda se mantêm curtas,
porem menos amplas e já se vão tor-
nando mais rectas as suas linhas,
dando margem a applicação e ao
grande uso dos lindos setins flexíveis.

Com grande predilecção está sendo
adaptada a "echarpe" como principal
adorno dos vestidos de verão, sendo
as de tafetá e de filo as mais prefe-
ridas. •••^;.{... .

A verdade seja dita: a «echarpe»
bem collocada, emmoldurando discre-
tamente um lindo rosto pallido ou
mesmo moreno, ou ainda, como lhe
querem dar foros de moda, em volta
ao pescoço, negligentemente, empresta
a mulher que a usa o encanto sug-
gestivo da suavidade. Os véos curtos

de fantazia, véos de renda com sal-
picos de velludo, véos chantilly, e
também os véos da mesma nuance
dos chapéos, em volta dos «toques»
e dos «canotiers», ora cahindo em
longas pontas para traz, ora cahindo
sobre os hombros, ora curtos na fren-
te e um tanto largos atraz—que são
os mais usados e os mais distinctos—
fazem também parte progressiva e
integrante da moda actual. Os mo-
delos da «Bainha da Moda» para
vestidos de verão são os mais chies
e os mais modernos que se encontram
nos figurinos deste mez.

Extrahimos da pagina «Escolha dif-
ficil» daquelle figurino os mais en-
cantadores estylos de moldes para
vestidos e blusas, que as nossas leito-
ras julgarão. Descrevem oi-os: (1) blusa
em «seda pyjama», listada azul e
branco, botões brancos. E' essa blusa
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simplissima e eorrecta. (2) Blusa de
tafetá musselina rosa geranio com
cabeção e punho de «crêpe georgette»
rosa mais pallido. (3) Vestido de
«linon» limão e azul, guarnecido de

plisses «citron». (4) Costume de sarja
de seda cor de alfazema, saia franzida
e blusa russa com duas pelerines. (5)
Vestido de «organdi» enfeitado^ com
o-rupos de pregas a mão, renda irlah-
deza verdadeira e bolinhas de crochet.
Pensamos que só essa pagina agradará
extraordinariamente as nossas leito-
ias, entretanto, apresentamos outras

que completará [a relação de nossa
revista.

A pagina de corsages, que também
é da «Rainha da Moda» elucidará a
verdade sobre a moda dos corsajes
ajustados de que já temos falado e
que são o maior encanto da elegàn-
cia. Em outras paginas constam ves-
tidos de «tafetá», «eoline ou propeli-
ne» em combinação com seda trajes
de «tafetá», "eoline" ou outro qualquer
tecido apropriado e blusas de umi-
non" ou "crepe" da China em combi-
nação com seda.

•^mfMAÊA ¦

... "w^fj-'*" ^(, ' ^^ A^A\ m^K ^E^^V^I^ S^L"ÍB lAmT ^1 1" i ' ^^¦Vii V^B^ '
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C0R5R6E5
Soda «pékinée» branca e verde. Collarinho 6 plisses de seda branca.
Voile de lã cor de areia bordada a seda azul. Fita de velludo azul, botões de íán-

tasia azul.
Orêpe de China «vieux rose». Bordados aziles. Q-ola e punhos de setim coral.
Crêpon de lã brocado de velludo. Enfeites de seda. Collarinho lingerie «á jours».
Mousseline de seda e gabardine de sêia azul velho. Enfeites, atacadores e cinto em

azul escuro. ,
Organdi rosa, grande reverso com applicaçoes de pérolas. Collarinho e punhos da

Unon branco. Botões de marfim, fantasia.
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MODELOS DE OHICS VESTIDOS
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ÓLEO INDÍGENA PERFUMAM)
Evita a' queda e faz crescer o cabello, extingue a

caspa e mata os parasitas do couro cabelludo; 10-

nificando o bulbo capilUr, dando brilho aos çabeiiqs*
amaciando-os, dá-lhes bella apparencia.

Pela sua composição exclusivamente vegetal, podei
ser empregado sem receio por todos que ^üSe\a-obter a extincção da caspa e a vitalidade dos
bellos. n ^.-i

A' venda em todas as boas Pharmacias e-L?rop<
rias. — Deposito Geral: Drogaria Lamaignere.

Raa da flssembléa N.*34 - Rio de Janeiro
VIDRO 2$000 - Pelo Correio 3$200 8
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Tivera, outfora, um sonho iclealisado:
Sentia-se feliz na vida amando,
Sonhava com as flores de um noivado
De pouco a pouco mais se approximando.

Mas, quiz, por certo, a lei de um triste fado
Levar-lhe o noivo amado á Guerra, quando
Esse dia mais feliz era chegado
De tudo o que mais bello ia sonhando !

Agora, triste e só, passiva espera
Já não, por certo, a palma de consorte,

as um consolo á dôr que a dilacera!

E as flores virginaes de seu noivado
Na grande Solidão, na paz da Morte
Irão cobrir-lhe o corpo iminaculado!

WÊjillMmmmtÊ '^EmmmmWy^^mmm^ _U_ *('"¦ ' 
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A VIUVA DA GUERRA
De tarde, queda, á encosta da murada
Um vulto ia sentar-se entristecido, ,
E, maldizendo a Guerra malfadada
Talvez sentisse o coração partido!

Tinha, saudosa, o peito seu ferido
De dôr acerba, triste e abandonada,
Chorava, a sós, a falta do marido
A pobre esposa em lagrimas banhada!

Depois, a custo, se ergue cambaleiando,
E quatro passos dando, eil-a estendida
N'um derradeiro transe agonisando!...

Tinha entre as mãos a carta que a matara!
Do esposo a morte, certo, esvae-lhe a vida,
—Viuva da Guerra a quem os Céos chamara!

W *\\*^m\
I •II- 1w

• • •

III

II
1

Qumercyndo Reychmann.
Rio, Novembro de 1916.
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O anmversario do sr. Lázaro Ramos
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0 " 3ornal das Moças" no Club de S. Ctirisíouão
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As vendedoras de flores da «União de Caridade». Festa em beneficio da

pobreza envergonhada.
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Aos meus avós maternos.

Nostalgia! Visão de minha teria amada

Oue eu vejo se elevar no sonho e na miragem,

De ti ch! 
'Pernambuco oh ! Pátria idolatrada,-

Eu preso o eco azul, e o verde da folhagem. . .

Eu preso o loiro sol e a lua desmaiada
Oue bordam de ouro e prata as curvas da paisagem,
Fu preso o verde mar, a selva perfumada,
E as aves que a cantar saltitam na ramagem.

Eu tenho amor, delirio, extrema adoração,
Por ti, oh minha terra, encanto da poesia,
Em cujo seio amigo eu busco inspiração.

Soiírendo a nostalgia cm verso eu vou chorando.
No thuribulo azul de minha phantasia
O incenso da saudade em prece vou queimando!. . .

(Bahia) Walkyria Fragoso Lopes.

RE55URRE1ÇR0

Ouando fico a scismar neste futuro incerto,
Prevendo angustias mil no decorrer da vida,
Sinto csCalma a sofher, pela dor abatida,
E então d'esse lethargo esmagador desperto.

Domina-me a impressão de achar-me ívum deserto,
Sem conforto, sem lar, sem paz e sem guarida,
Assim como quem cumpre a pena merecida
De um delicto qualquer que foi já descoberto.

Nesses tristes momentos de amargura e dôr,
Tu, que possues de ha muito o meu sincero amor
Procuras consolar-me c até me encorajar...

E eu me sinto então forte e bastante animoso,
Bemdigo o nosso amor, teu coração piedoso,
Que poude emrim fazer-me assim ressuscitar.

NOBREGA JUXIOR.
\E\TIRA

Divisar um porvir cheio de rosas,
Atravéz de um sonhar immaculado;
E' não sentir em tão suave estado
Da nossa vida as vagas enganosas.

Reler as folhas do cruel passado,
Nas horas do porvir tão venturosas,
E' sentir nessas paginas ditosas
Emoções de um penai glorificado.

i
Sentir alguém o goso das caricias,
E' desfruetar as perennaes delicias
De um mundo puro, aurifulgente e bello.

Quanta ventura í. ., Então felicidade
Fruir-se-ia nessa amenidade
Toda repleta de um amor singelo!. .

(Lage de Muriahè)
Maria A. Martins.

Para a distineta Mlle. Aracy da Silva Haia
Morrera a noite... A aurora que voltava,
rompendo vinha as brumas do Levante,
vi tão distante a amada me chorava
Como eu chorava a amada tão distante.

Ao relembrai -lhe o rosto fascinante
seu fascinante corpo relembrava,
pulsando tanto o peito meu de amante
Como pulsar-lhe o peito costumava.

E na saudade ingente padecendo,
de quem, por padecer, padece tanto,
mil lagrimas de amor eu fui vertendo...

que o próprio Sol, surgindo de repente
c vendo-me—sorpreso—immerso em pranto,
seguiu, chorando, em busca do Poente...

Rio de Janeiro, 14—10—916
Rubem Sciiroder.

HOATO
Para Marietta.

Ouvi dizer minha rlòr,
Oue hontem quando danç.avas,
Fizeste juras de amor,
Ao joven com quem valsavas ;

E que o teu galanteador,
Emquanto leve giravas,
Jurava também com ardor,
Ao que tu não protestavas.

Meu coração ancioso,
Espera todo queixoso,
O teu formal desmentido.

A ser verdade, querida,
Prefiro perder a vida,
Do que viver illudida.

Inhaúma —Outubro de 916.
ANNIBAL Següxdo.

ISm pleno dia

Quando te vaes e o ciúme apodera-se de mim

E' noite na mimValma e noite escura
No céo das illusões, -tão frio e triste !

Sou todo magua, desde que partiste...
Porque, comtigo, foi-se-me a doçura!

Tudo é vago e fatal, porque consiste
No mal secreto sempre uma ternura. ..
A própria Vida nossa, é uma loucura.
E' tristeza, afinal, tudo que existe!..-

Caminharei por este mundo incerto,
Sangrando os pés nos cardos do desejo,
A' procura de flores no Deserto!

E1 noite sim! Mas teu amor>e acata.. .^

E a chamma;deste Amor é como um beije .

«Ao perto, vivifica... ao longe ™^QmU,

11
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AURORA
Para o querido tt Jornal das Moças"

I

Pazia uma noite esplendida. Noite for-
mosaj, aromatisada e crystallina; poética-
mente illuminada por um merencoreo luar
que se recílectia em pallidos e opalinos
clarões, no modesto aposento, onde eu ador-
niecia embalada n'um sonho fagueiro!...

Despertada pelos ternos harpejos de uma
beilissima serenata, julguei então, estar
xvum éden de delicias...

0 melodioso descante cheio de sentidos
queixumes, semelhava-se aos cruciantes ar-
rulos de uma triste jurity que dá por falta
de seus queridos filhinhos, vendo esphace-
lado o seu ninho, único conforto da sua
existência !...

Com aquella torren-
te de harmonias su-
blimes, comparei o meu
sonho, povoado de go-
sos supremos e que
tão suavemente impe-
rou em meu ser, idea-
lizando por alguns se-
gundos em minha des-
vanecida imaginação,
o mais venturoso cas-
tello de felicidades.
Extasiada pelos ma-
viosos sons d^quella
orchestra deliciosa,
executada com tanto
sentimento, descerrei
pouco a pouco a 3 a-
nella... Eram apaixo-
nados mancebos que
assim íòra de horas,
procuravam cauterisar
as suas maguas...

Debruçada ao peitoril da janella de meu
quarto, de espaço a espaço, sentia trans-
portar-me ás louras regiões do sonho, esse
sonho realista que embevece a alma e ex-
tasia os sentidos; que só aqueiles que
amam a poesia, sabem comprehendel-o e
gozal-ol...

Ah! E' na fonte gloriosa da poesia, que
poderei encontrar o contra-veneno para com-
bater a descrença, o grande mal que pre-
tende avassalar o meu frágil coração, em
plena juventude !...

Ia alta a noite... Longe, muito ao longe,
ainda ouvia da serenata, os últimos bemóes
de uma maguada canção de amor !

A lua pallida e pensativa como sempre, a
meiga e eterna confidente dos tristes, re-
pousava tranquilla no seu leito salpicado de
bellas scintillações, osculando carinhosa-
mente a terra que parecia adormecida nos
espasmos calidos e serenos d'aquella noite
enluarada !...

• ««.., .... ......•»••

Era já "madrugada. Lá fora, tudo jazia
wu silencio profundo, somente o bafejar

^^¦-' "-^^L.

Senhorita Premith
5ilua —

meigo da brisa, se fazia ouvir como os
ternos e apaixonados beijos de noivos, em
noitede nupcias...

Ao longe, no horisonte, a rosea luz da
aurora banhava n'uma suave penumbra he-
sitante, as colunas de Santa Thereza... Ea-
zia frio, o céo apresentava-se limpido e
paro e d'uma poética serenidade azulada;
de quando em quando, ouvia o trinár ma-
tutino de um pintasilgo n'um jasmineiro
em flor, que ao lado de minha janella espa-
lha pela ampla atmosphera um perfume
ínebriante ! A rua ainda permanecia de-
serta, illuminada apenas pelos fracos raios
da lua que pezarosa como a noiva extre-

mosa ao despedir-se do
noivo amado; ella a
rainha da noite pouco
a pouco, despedia-se
do terreno !...

Quando já penetrava
em meu humilde apo-
sento os primeiros cia-
roes do dia, retirei-me
extenuada pela cal-
maria do desalento em
meio de um lethargo
profundo: cerrando a
janella dirigi-me com
o passo incerto para
o meu leito, com os
olhos marejados de la-
grimas ardentes pro-
curava assim avivar
uma eterna recorda-

... - _... ção; tendo o coração
ilÒBS ôe Ohueira e enregelado não só pelaCapital aurora que já roseava

a fimbria extrema do horisonte, como tam-
bem pela—«Descrença» filha legitima das
almas soffredoras !

Entretanto, os sons maviosos da flauta
e os soluços prolongados das cordas do
violino, tinham inoculado fél naminh'alma!
Quem ao ouvir em horas mortas, uma or-
chestra cheia de magestoso encanto em
noite serena, poetisada pela tibia luz da
lua, não julga ouvir o espirito de seu amor
adormecido no recôndito do coração?!...

Ah!... E' que a musica e o canto nos de-
licia e atormenta a alma; conforme o es-
tado presente do nosso espirito : para as
almas alegres tem uma harmonia celestial
que imprime nos lábios um sorriso de amor
e para as almas tristes, uma vaga melan-
colia que arranca ternas e consoladoras pe-
rolas de pranto, accordando em dolorosos
gemidos uma dor extincta, fundindo e re-
fundindo n'alma, saudades venturosas de
um passado feliz !...

Rio, Outubro de 191G.
Mlle. Píiemituíldes de O. e Silva

¦p



NOTAS ©A PAtíLREA~H
Realisou-se com successo a inauguração

da uHora Literária", no salão do Conserva-
torio. Animada e alegre esteve a festa, sendo
avultada a concorrência de famílias e lio-
mens de letras.

As « matinées », que o S. Paulo Tennis
Club» costuma, aos sabbados, offerecer aos
seus sócios, estão fazendo epocha na vida
mundana da Paulicéa.

Durante a «matinês* costuma haver boa
musica, recitativos, cantos, etc.

E fazem parte do Club representantes do
escol da sociedade.

*

Mlle. Ümbellina de Souza Aranha comme-
morando o seu anniversario natalicio offe-
recéu uma linda festa ás innumeras pessoas
de suas relações, em casa de seu progenitor
o distincto cavalheiro Sr. Joaquim Egydio
Aranha.

Houve baile que se prolongou ate alta
madrugada.

***
Mr. é um bello rapagão, alto, forfce, alegre,

de boa família, bacharel em Direito e ri-
quissimo, porém um tanto furreta.

Mlle. è a sympathia em pessoa, elegan-
tissima, viajada, intelligente, culta e possue
o maior dote de moças casadoiras de São
Paulo.

Nada, pois, de admirar si uma inclinação
mutua...

E Monsieur já manifestou a sua " incli-
nação" porém 

'Mlle. 
antes pelo contrario,

pois que ella entende que o dinheiro não
foi feito para guardar.

E por isso rien oi faire . • -
Cahiram por terra os commentarios do

próximo conjugo voois-

Mr. é engenheiro e rico, freqüenta a alta
roda, vai ao Guarujá, não perde bailes nem
corsos, mora na Avenida e tem muita von-
tade de casar-se.

E os annos vão passando, a calvicie e os
cabellos brancos vêm chegando e... nada
de casório.

E' que elle é indeciso e ambicioso. Prefere
muitos pássaros voando do que um na mão.
Adora em demasia o vil metal, tem auto
mas não "usa" «chauffeur», arranjou empre-
go e vive medindo dotes emquanto passa o
tempo e a velhice se approxima.

Antonio Fonseca, o louro jornalista, já não
esconde o seu grande affecto por uma das
maiores bellezas da capital. Mas como é
tímido...

Quem sabe si agora com o automóvel...

Mu cio Passos está nas vésperas do
banho de igreja com grande escândalo do
Wolgrand Nogueira e Alfredo Martins que
só comprehendem a felicidade no celibato.

0 dr. Pedro de Almeida, desta vez, não
escapa. ELla adora-o e é linda como os

amores. Elle sempre impenetrável mas, ao
menos, por gratidão...

A reportagem mundana na Paulicéa está
em plena florescência com a entrada do
Oswaldo Júnior para o «Jornal do Com-
mercio», dr. Guilherme de Almeida para o
«Estado» e Ferignac para a «Gazetas

Agora sim, a vida mundana vae ser a^i-
tadu ás direitas.

Tem despertado certa curiosidade a turma
dos viuvinhos. ^ Estarão elles dispostos a
chorar o resto da vida ou ainda farão a fe-
liei dade de alguém?

O Limpo de Abreu e o Samuel das Ne-
ves estão fora de combate mas o Valente
de Andrade, o Alarico Silveira, o Danton
Vampré e o Chico Alves continuam a ser
rondados.

Hontem no «Progredior» o dr. Mario Ama-
ral, dr. Oliveira Pinto, Alberto Pinto, dr.
José Pinto e Silva, Pimpolho de Queiroz
e dr. Aristides Amaral queixavam-se amar*
gamente da vida de solteirão, aciiando-a
insipida, incommoda, detestável.

Porque será ? Tantos queixumes 1 Haverá
mouro na costa ?

CRRTR5
Pi.ecebemos as seguintes :

Sr. Redactor.
Fui como toda a gente ao baile do Mu-

nicipal e notei a alegria da Colaquinha
Sampaio, a sympathia da Suzana J. \idal,
o ar contrariado da Nene de S. Queiroz, o
ar saudoso da Maria Amélia, a exhuberaa-
cia da Soulié, a singeleza sympathica da
Marv S. Vianna, a' calma da Eunice Al-
meida, a formosura da Lavinia üchoa, a
mudança do Libero, a alegria do Pedriaho
Rodrigues de Almeida, o desembaraço do
Plinio Barbosa, a decepção do Dumont Vil-
lares, o retrahimento do Cantinho Filho, a
afobação do Pedro Motta e o arrependimen-
to de sua leitora

FilA-NCELISi-

• «Exmo. Sr. redactor do Jornal das Moças"
Para ser bella é preciso ter-se a altura

da Lavinia Uchôa, o enthusiasmo da bou-
liè, a bocea da Maria Amélia, os olhos aa
Maria de Queiroz, a altivez da Man*», au-

gasta Nogueira, a çraca da 
"Vera baiana

guá, a candidez da L. Moraes Barras, o en-
canto da Rn th Moreira, o corpo da Man»
Egvdio e a languidez da Adelaide Meua.

Da admiradora &EZE v.
*?'•T"

* *

Pensamentos T>

Nada como üm dia depois do outro: Rei

morto, rei posto. ^ g.
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A. N. Q.
{)c, últimos não devem ser os primeiros.

Issoéa maior injustiça evangeli-a. «Prenez
bien garde á voas...»

* n
itW" .'A' Dulce

Não se fie muito na opinião dos amigos
a respeito dos moços casadoiros que Lhe
fazem a corte. Ha ataques e censuras que
escondem desejos e despertos..

WaLDEMÁR

Confere.
ÉÈ d'Avaniiandava
ft*,,.íftl.,.,..,.. • . . ..+-.

Óleo Indígena, Perfumado
Eü SOU O AMIGO DAS CRIANÇAS.

Inauguração da mais anfiga casa

[inhos, comestíveis e
tudo de ta. qualidade

wflSfl VIUVA HENRV
1 H, 121 - lelepiione 371lua m assei

**# No «Braz Lauria», Gonçalves Dias 78
(entre Ouvidor e Rosário) ha sempre j orna es
illustrados magníficos. As moças são alli at-
tendidas com grande gentileza e por pessoas
que entendem bem dos melhores figurinosde
Londres, França e Itália. .Alem dos figurinos,
ha no «Braz Lauria» também nma infinidade
de jornaes europeus magníficos e os mais
conhecidos, a preços baratissimos.

Os homens grandes de S. Paulc»
muitos já grandes homens e ou-
tros em caminho. ' íl SI":

José Martinelli, 1.90 — Pedro Gatti, 1.88
~r Dr. Paulo Dias, 1.S7 — Dr. Alfredo Re-
dondo, 1.87 — Antônio Chaves, 1.86 — Co-
ronel Peroba, 1.86 Gelano Pimenta 185 1/2

Eduardo Cotching, 1.85,— Dr. Herciles
de Ulhoa Cintra, 1.85'— Joaquim Morse,
1.84 — Dr. Albuquerque Lins, 1,84 — Luiz
Fonseca, 1.84 — José Steidel, 1.84- — Dr.
Altino Arantes, 1.83 — Simões Pinto, 1.83
—Dr. Luiz Piza, 1.83 — Dr. Gustavo de Go-
f]0y, 1.83 — Dr. Victor Freire, 1.83 — Co-
ronel Henrique Fagundes, 1.83 — Dr. Pedro
Arbues Júnior, 1.83 — Dr. Octavio Galvão,
1.82 — Dr. Valente de Andrade 1.82 — Dr.
Guilherme Rubiao, 1.82 — Dr. João Rubião,
1.82 — Dr. Cícero Prado, 1.82 - Dr. Franklin
Piza, 1.82 — Dr. J. F. d.ç Mello Nogueira,
1.81 1(2 -— Amadeu Amaral, 1.81 — Antônio
Prado Júnior, 1.81 — Cândido Aranha, 18.1

Dr. Júlio Prestes, 1.80 — Dr. Antônio
Prado, 1.80 — Dr. Bento Bueno, 1.80 — Dr.
Juvenal Malheiros, 180 — Senador La-
cerda Franco, 1.80 — Dr. Luiz Gonzaga de
Almeida, 1.80 — Dív Fernando Chaves, 180

Dr. Washington Luiz, 1,79 Dr. Luiz Sil-
veira, 1.79 — Dr, Olavo Egvdio, 1.79 — Dr.
Roberto .Moreira, 1.79 — Dr. Herculano de
Freitas, 1.78 — Dr. Adalberto Garcia, 1.78

Dr. Roberto Moreira, 1.78 —José Paulino
Nogueira Filho, 1.78 — E o medidor 1.62.

Montem admirando três lindas saudades que
um "alguém mysterioso" me enviara recordei-me,
não sei porque, de ti.

Não sei porque, ao acariciar as roxas pétalas
avelludadas dessas ilores, lembrei-me que á mesma
hora o teu coração, necessitasse de uma dádiva
como essa, que iria naturalmente serenar a amar-
guia de tu'alma e suavisar um pouco o teu
coração que se debate dolorosamente entre ás
negras agruras de um amcr impossível.

Da sempre tua dedicada e amiguinha sincera,
-l — F. Bertine.

A' quem me entende.
Amar e ser amada. . . é viver-se n'um myste-

rioso mundo de regiões divinas, onde tudo é
áureo, onde todos os sonhos nos transportam ás
regiões douradas da phantasia...

A vida então é uma profusão de ilores riquis-
simas. : . Estas mimosas e delicadas flores nascem
n'um recanto grandioso, o coração e alimentam-se
de uma seiva ardente e pura, o amor.. . Mas o
amor N. N. .

-t

l—i Í3E1-
,.i.

¦•*- JU A' Filhinha.
(A propósito do seu pensamento

ao sexo masculino)
O teu despeito fel-a esquecer o grande mammi-

fero que vive n'agua, aliás não teria desse modo
zombado dos sentimentos masculinos.

Realmente é pena que a baleia tomasse a nossa
causa, provando assim que o amor também brota
nos nossos corações. OsMY.

¦£•;' ¦
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Felizmente o tempo chuvoso desappare-
ceu, porem o calor furiosamente surge.
Aquelles dias de calma e de temperatura
amena, que tivemos, parece que não volta-
rã o tão cedo. Agora é só o calor !...

A festa da bandeira foi a principal festa
da semana, sob todos os pontos de vista, e,
muito especialmente, pela prova de civismo
de que foi ei In investida, deixou terna re-
cordacão.

Para mais de 600 crianças compareceram
á Prefeitura Municipal, em cujo parque
reuniram-se para saudar a bandeira augusta
da pátria. O pavilhão nacional foi liastea-
do no grande mastro desse pateo, ao meio
dia em.ponto, pelo Sr. "Dr. AYenceslau Braz,

presidente da Republica, executando as ban-
das que alli se achavam o Hynmo Nacional
nessa occasião.

Dos peitos juvenis as acclamações parti-
ram calorosamente em saudação ao sym-
bolo da pátria.

Depois foi executado o hymno a bandeira,
que foi cantado com enthusiasmo e amor
por todas aquellas crianças que foram con-
sagrar a festa ei viça da bandeira. Bellissimo
e commovente a elo! Em todos os corações
um frisson de patriotismo perpassava e o
amor á pátria reílorescia com mais força e
sinceridade.

Na praia do Russell, grandemente enfei-
tada, onde a estatua de Barroso domina
como a maior licção de patriotismo, os re-
servistas navaes prestaram o juramento a
bandeira e, ao mesmo tempo, receberam o
symbolos da pátria que lhes foram cnereci-
dos.

As altas autoridades da Nação compare-
coram a essa demonstração de civismo.
Coelho Nettòi em eloqüente discurso offe-
receu em nome d'«O Imparcial» a bandeira
ao Tiro Naval; o commandante Frederico
Villar pronunciou um longo discurso: o
commandante Muller dos Reis f aliou e en-
tregou aos reservitas navaes a bandeira, que
o Lloyd ofTerecia; aos reservistas dos clubs
de regatas foi oííerecida a bandeira pelo
Sr. Antonio Antunes de Figueiredo, em
nome da Casa Ijeitão.

Depois... o commovente acto da sagração
dos nossos symbolos, que cruzaram com os
do Batalhão Naval e do Tiro 7, ao som do
hynmo nacional e dos cantos patrióticos
que os reservistas entoaram.

Na praça da Bandeira a festa se revés-
tiu de um brilho excepcional.

O batalhão de atiradores n° 115, sob o
commando do tenente Álvaro Barbosa Lima,
prestou as devidas continências á bandeira,
que o meio dia foi hasteada no coreto cen-
trai daquella praça, ento-ndo nessa occasião
a banda desse batalhão o Hymno Nacional.

Durante a tarde e a noite diversas ban-
das de musica alegraram o povo, entoando
composições nacionaes.

Muita concorrência era ali notada, pordm
o mau habito dos espíritos seih sal e
brinquedos inconvenientes, que certa classe
do povo abraça, muito desgostaram innu-
meras famílias.

Mesmo ni s festas publicas é necessária a
compostura, assim como é imprescindível o
respeito pelo bello sexo, que deve ser alvo
de todas as attenções.

-'-.¦ ¦' 
'»¦;;¦¦
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Por motivo dos anniversarios natalicios

da senhorita AdelinaNunes Rodrigues,alum-
na- do 9o anuo do Instituto Nacional de
Musica, no dia 1 7, e do joven Hermenegildo
Nunes Rodrigues, no dia 18, filhos do sr.
José Nunes Rodrigues, foi realisada no dia
17 uma sorrfá dançante na residência dos
pais dos anniversariantes.

As danças prolongaram-se por longo tem-
po, pois, a mocidade florida não desani-
mava e pretendia continual-as até o dia se-
guinte, para commemorar o anniversario do-
Hermenegildo.

A banda de musica do Instituto 15 de
Novembro abrilhantou a festa.

0 Sr. João de Souza Spindola, agente da
estação de São Diogo, reuniu no dia 20, em
sua residência, as pessoas de Suas relações
sociaes, ás quaes olfereceu um cliá, em
commemoração ao seu anniversario nata-
licio.

O anniversariante foi muito felicitado e
recebeu vários presentes.

• >." . ___ •
¦ .•

Fizeram annos :
no dia 18 : a senhorita Ismenia Pires, fülia

do Sr. tenente Alberto da Silva Pires;
a senhorita x\ntonietta Diniz;
a senhorita Lúcia Ferreira, filha do Sr.

Valeu tim Ferreira;
a senhorita America do Norte Soares,

filha do capitão Godofredo Caetano Soares.
as interessantes meninas Lyz de Aviz e

Vanila Nanancy, filhas do naturalista João
Barbosa Rodrigues.

No dia li): 
,

a senhorita Olga, filha do general .Joaquim
Ignacio. n,

No dia 20: a senhorita Jacy, filha do br.
José Soares dos Santos Jotta;

a senhorita Edmundina Antonietta kou-
reiro, filha do Sr. Antonio dos Reis loureiro

a senhorita Irene Trinas, filha de br. major
Lauriano das Trinas; .. «JL

a senhorita d. Zulmira Barcellos de uo
valho, digníssima esposa do Sr. M\}%
Jonkopirms de Carvalho Filho.

No dia 21 no á f]0
a senhorita Antoniotta Barcellos, »%»

Sr. Amandino Barcellos, funccioo uio V
blico.

No dia 22 n\ q]q.
a senhorita Clementina, filha do &*•

mente Pinheiro da Silva.
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No dia |3:
O ponta Álvaro Moreyra.
]Sfo dia 25 :
Luiz e Roldão Herencio.
Fazem annos no dia 26:
a senhorita Yara Gonçalves, filha do Sr.

Antônio Gonçalves.
no dia 27 :
a senhorita Oorina Maria da Costa,'filha

do Sr. Regino Maria da Costa.
-Festejou o seu anniversari o natalicio no

dia 5 do corrente a sra. d. Crescentina C,
de Araújo, Agente do Correio de Caravel-
Ias, Hlba do cel. Manoel F. A. Cajazeira,
agente desta revista, e recentemente casada
com o sr. Antônio A. de Araújo, carteiro
daquella mesma Agencia.

CASAMEHTOS

Na semana finda foram realisados os se-
gnintes :

0 da senhorita Georgina Pinto Caldeira,
com o sr. José Lopes Nunes Júnior, guarda-
livros, sendo padrinhos: da noiva, o sr. Du-
arte Fernandes e senhora, e do noivo, o
sr. Carlos Eugênio Caldeira, no civil; e o
dr. Carvalho de Azevedo e senhora, no re-
lírios o.

O da senhorita Ignez Maria de Moura,
com o sr. Manoel César Costa, empregado
do commercio.

Realisou-se no dia 20 o consórcio da se-
hhorita Floriza Rodrigues de Moraes, violi-
nista e pianista laureada com o primeiro
prêmio do Instituto Nacional de Musica,
com o dr. Henrique Rodrigues Oaó, conhe-
ciclo clinico nesta cidade.

MA§OM^OT@S .
Está em festas o lar do sr. Alberto Ma-

ranhao Pereira e de d. Beatriz Cesaria Pe-
reira, por ter nascido o seu filhinho Ce-
sario.

IV i o thero y
O dr, Torquato de Sá Pinto Magalhães

festejou no dia 17 o seu anniversario nata-
licio, .reunindo em sua residência todos os
parentes e amigos.

A reunião agradou extraordinariamente e
deixou gratas saudades a todos os convi-
vas.

No Cinema Rio tem sido levado á repre-
sentação, com successo inilludivel «O So-

nho Fatal», que tem sido muito applau-
elido.

No Polyterpsia, o ponto de reunião da
gente fina, está sendo levado á scena «O
Rapa», que muito tem agradado aos seus
freqüentadores.

Esses dois theatros têm agora reunido
os melhores elementos para satisfazer in
lotam, as exigências do publico fluminense.

UhZWlO ADEUS!
E' pungentissimá a hora da partida ! . .'.
A physionomia triste, os olhos orlados por

um circulo azul e rasos de lagrimas revelam a
dor que silenciosamente nos dilacera a alma ! Na
hora angustiosa do supremo adeus sentimos a
voz embargada pelo convulsivo pranto !

Os nossos lábios emmudecem, não ousam dizer
o que o coração sente ; somente de quando em
quando entreabrem-se em dolorosos e profundos
suspiros que são gemidos de nossa alma...

'• : ,•. ;¦' 
',*' •

De bordo do Olinda eu contemplava o inter-
minavel oceano e um vaso de guerra que sobre
as crespas ondas detinha-se immovel. , •>.

O sol ostentando todo o seu esplendor vinha
beijar com afago indescriptivel o sereno azul do
mar fazendo rellectir em suas ondas pequeninas
estrellas de ouro !

Nesta contemplação senti invadir-me a saudade
a sombra !...

E desusou pelas minhas faces o amargo pranto!
Percebendo que era observada por um rosto

meigo que parecia compartilhar da minha angus-
tia, procurei occultar o que sentia, fui até á proa,
debrucei-me no balaustre e fiquei contemplando
uma solitária vela que sumia no horisonte !...

Quando sumiu-se n branca vela que na minha
imaginação era um lindo cysne retirei-me, fui ao
piano para buscar na suavidade dos sons allivio
a saudade que me seguia...~E 

quando o piano desferio a derradeira nota,
ressoou o toque da sineta cruel !

—Era chegada a hora da partida !
Os que ficavam pressurosamente retiravam-se

com as faces e olhos vermelhos e os que partiam
subiam ao convéz para dar o adeus de despedi-
da !. . .

Ouviam-se soluços pungentes !.,.
Eram vxrtidas lagrimas ardentes de saudades !
O grito retumbante do transatlântico que sere-

namente sulcava as plagas oceânicas fez triumphar
mais uma vez a saudade que íeria profundamente
a minha alma !

E momentos depois eu só avistava brancas
pontinhas acenando o ultimo adeus!...

Oelina Tavares
Realengo, 15—9—-91G.

É quem dá a fortuna mais rápida nas Lote-
rias e offerece maiores vantagens ao publico.

Etttã do Ouvidor 1£»1 - Itua da Quitanda ^O (Canto Ouvidor) -
Hua Primeiro de Março £>:* - I^Ilial : üua 1** de Movem-
bro SO, S». Paulo- - OXJYIPOS N. 181.
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Casa Carm
ESPECIALIDADE EM.

Leques, Luvas
Bolças, Meias e

adornos para cabellos
Preços r^x^O-Etveis
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148
SP5* -

Rua cio Ouvidor» N.
TELEPHÒNE 5107 N.

RIO DE 1RHÊIRO

Meninas Pallidas
não podem desenvolver-se btm sem o auxilio ifiim fccm -tônico.
De-se-lks a tomar as Pílulas Rosadas do Dr. Williams, o mellior
tônico rccoiistituinte, durante um etito tempo e ver-se-lião raias-
eer as bellas cores da saúde. Estas pílulas enriquecem e purificam
o sangue, tonificam e vigorizám os nervos, e melhoram as con-
diciies do systema em geral. Kecomiucndam-se, pois, com toda
a coniança.

Kemeí te se gwiU®
um livro contendo «Con-

selhos Gonfidenciaes
para Senhoras».

Rua Conselheiro Saraiva 23

(li 

I R v i i .pt a t wM-WfKHM'

«Darante dois annos sota
de anemia e'pallidez. P#
recommendação d'uma aun-

ga, tomei as Pilulas Rosadas do Dr. Williams o logo readquiri a saúde e açor».
(Sènnorità Malvina de Carvalho, de 16 annos de edade, Sabará, Estado de Minas).
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A' prezada amiga Isolina Borges
A amizade sincera nada a pode destruir,

nem a ausência, nem a indiferença, nem
mesmo a morte, este ser que dizem que
leva tudo ao nada; mas que não tem o
poder de destruir a nossa alma que solta
desta repugnante natureza, voa para os pá-
ramos longiquos em busca do Creador.

Da amiga
JOAQUINA MEIRELLES

Amar sem esperança... é procurar a morte
lentamente.

0 dia mais feliz para um coração queama sinceramente, ó sem duvida aquelle em
que tem a esperança de ser correspondido.

A. G. P.
Rio, 10-11—916.

A' senhorita Odette P. Bastos
Sorrio constantemente ao relembrar-me

que trazendo-te sempre illudida, julgasteser amada, e que por fim, despertando~te
tão tarde d'essa louca illusão, compuzeste
magoada, um pensamento que punisse odescaso de quem nunca te amou.

0 acadêmico de medicina
J. R. F.

fâ
Ao D.be por acaso tivesse eu a certeza do teu

puro amor, a vida para m-m seria um céuaberto, um mar de rosas no qual eu nave-
gava guiada pelo teu affecto. Mas vejo queisto tudo è uma illusão.

Sem ti o sol não tem brilho, o céu é ummanto negro; e o mar bravo e enraivecidoameaçando tragar-me.
Bem ti não poderei viver.

MAN OÃTIEL
. i é

• 
""'¦""

-p A' Borboleta Azulfará seres borboleta só faltam-te as azas,porquanto a belleza que ellas encerram jáa possues.
"O TRISTE''

A' querida noiva
qirt s*nda<*e è tònS gêmea da amizade e»moas lixaram residência no coração.

*
V£a este céo? Pensas que ó nosso?
^ganas-te !C> nosso cé > é a nossa felicidade, nfelle só
F rt T deus> ^ ó o nosso amor.* o deus Cupido.

FILHINHO

¦ Ao mesquecivel Antônio MagalhãesAs tuas cartinhas são preciosas relíquias,que avaramente escondo, com receio queolhares invejosos as profane.Tua para sempre
ANGÉLICA

KT .. A' ti, meu único amor..,No silencio das bellas noites de luar,quedo-me a fitar o céo, e, n'um êxtase pro-Lundo julgo ouvir as estrellas murmurarem :Alice!
DR. CARLOS LEALRio, 80 10-1916.

A adorada e extremecida mãeO -teu incomparavel amor, os teus extre-mos por mim, as tuas palavras carinhosaso teu perdão ás minhas faltas, constituemum verdadeiro emblema de santidade. Per-der-te, para mim, seria uma enorme des-
graça. E's Um ente insubstituível, possueso amor que se não divide, o amor casto,
que não oífende para obter. O interesse nãote attinge : sabes esquecer facilmente comum olhar mais meigo de teus filhos, todasas más palavras que num momento de cólera
possam pronunciar,offéndendo o que de mais
puro existe no santuário do teu coração.Como sou mesquinha perto de ti IPor mais que faça nunca poderei pagar-teos soítrimentos que por mim passaste e osdesgostos que soffres por me veres triste etão humilhada pelas ironias da sorte !

Da tua
EDM.ÉA RAMOS

AJ alguémO teu amor é um reflexo que passa deinstante em instante sobre o meu pensa-mento,
JOAQUIM JOSÉ SANT^ANNA

A' Almeirinda
Os teus olhos são duas estrellas lumi-

nosas que brilham na estrada do meu viver,
C. FERRAZ

¦

O amor é um anjo celestial.
C. FERRAZ

A vida sem amor, é uma flor sem orvalho.
C. FERRAZ

A' ti:A ingratidão é a flor mais negra queexiste em um coração de mulher 1
Rio, 31—10-916.

SANTELMO
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Em resposta a tros postaes dirigidos ao
sexo masculino. .'*«„*«

0 amor é o mais sublime dos ideaes,
mas é também a maior loucura que o lio-
mem pode fazer na terra, porque desde o
momento em que elle começa a amar, co-
meçam também os seus martynos.

E a razão é esta: o homem ama e so
pensa no ente amado, ao passo que a mu-
íher finge amar um e pensa em dois ou

GARILALDI BRICCI
Cidade do Espirito Santo, 7 de No vem-

bro de 1916.

A' uma morena—Nictheroy
A indifferença é o symbolo do desprezo.

GEZA
1 t

A' queridissima Filhinha
Os teus olhinhos piedosos e meigos são

os meus únicos encantos, porque vejo nelles
a sinceridade e amizade que me dedicas.

(S. Christovam)
MENINO.

• —

A' inesquecível tia Antoniade S. Araújo
São passados dous annos, que a morte,

zombando dos recursos da sciencia medica,
rouboivte do seio de nossa familia, deixan-
do-nos entregues á dor; mas, inesquecível
tia, tua imagem vive em constante harmonia
no nosso pensamento, embora teu corpo
repouse sob frio mármore, e tua alma des-
canco no reino do Redemptor !...

EÜRYDICE DE ARAÜJO.

A' amiguinha Rosalia Gomes de Castro
C R AVÓS
R O SAS

Re S EDAS
CR A VÍNAS

L YRIOS
MAGNOL I AS

HORTENC1 A
DORA.

Ao priminho Francisco 1. (Meyer)
Lembras-te da nossa infância. Que dias

felizes passamos! Hoje tudo mudado!
Como és ingrato, nem ao monos te re-

cordas? Appareça para dar allivio ao meu
coração merecedor do teus carinhos.

Tua primiuha que te espera anciosa,
CACILDA T. SEABRA.

(Tijuca).

Ao sexo fominino
A mulher vive illudida por sua própria

vontade, pois ella não ignora que o amor
é uma illusão.

Para que ama então?!...
JANDYRA M. P.

(Jockey-Oluh)

A' Alice 'Pupinambá
Parece-me ainda ouvir, ao longe, em lan-

guidos gemidos de saudade, os dulcissimos
acíordes da valsa «Dolorosa!» Essa inspi-

ração sublime de um musico divino o om
que se inspira a imagem do passado!,,,

MAGNOLIA TRISTE."
miiviii .#

A' senhorita Pina
Quando teu olhar d'uma altivez que hlv,

milha em mim se pousa e carinhoso brilha*
em vão procuro architectar na mente, so'
noras phrases, afim de exprimir docemeuto
a siucera amizade que te dedico.

sotnas,
FALSO SORRISO

A' Mlle. Isaura d'Avila.
Eterno sonhador, alma perdida
e lacerada pelos soffrimentos;
arrasto cruelmente a minha vida
n'um mar tempestuoso de tormentos.

Aos paramos d'um sonho recolhida,
e abstracta, sem arrependimentos
de assim viver, minh^lma dolorida
continuamente vaga em soJTrimentos.

Deixae sorrir meus lábios, pois preciso
deixar transparecer em meu sorriso
uma alegria que jamais senti.,.

Occulta este sorriso no meu rosto
a sombra da tristeza, do desgosto
ou da felicidade que perdi!...

Victorio Caldas.

o melhor eníre os
seus congêneres

DORA
po,j mm âEtoi jtBOB&TÍ*
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AJ ti, querida Ignez
Quanto mais te vejo, mais tu me encan-

tas. Pois tens a maviosa o doce formosura
das imagens ideaes que nos arrebatam nos
sonhos de phantasia.

M. MONTEIRO

A' gentil Airam Asojo
Quantas tristezas passo por tua causa e

somente teu coração me poderá tornar ale-
gre quando algum dia teu espirito se tornar
amante de um ser que sempre te amou.

ORLANDO

Dedicado a E. S.
MkúValma prestes a naufragar n'um pé-lago insondavel de desgraças, teve final-

mente a felicidade de encontrar um gentilancoradouro, onde ella ahi se abrigando
viu nascer inovas luzes de venturas, novas
caricias seductoras, que a enlevaram em
êxtases sublimes!

Este porto tão salvador quanto bello, foi
o grande, o immenso. o inesquecivel amor
que me inspiraste!

SAPHIRA

A* Irene Pereira
Sinto que cada instante mais se aviva

em minha alma o amor ardente que te
consagro.

ÜM DESPREZADO

A* minha boa Didinha
O coração da amiguinha sincera é o sa-erário onde se encontra refugio para o pran-to, consolação para a saudade, e alegria.

BEATRIZ DE VASCONCELLOS
« .

No meu sincero coração existe ha muito,
uma delicada flor que se chama—Amizade—
e apezar de ser banhada pelo orvalho daIngratidão, não esmorece.

Engenho Velho, 6—10-1916.
DA LÔA -

Ao aviador Alberto Niemeyerlerminei hoje, nas ofíicinas da Vingança,o aereo-plano feito só de espumas, no qualem breve ha de voar teu coração volúvel !Verás quanto has de soffrer !
GrENNY CÂMARA

• '-

Para o apaixonado de «Margarida»
Vivermos auzentes de quem amamos é omesmo que ter sepultado as nossas alegriasno túmulo da eterna saudade.

ANTÔNIO MANOEL
m M «

• ¦"'

j, 
'' Á* 

Made. Filhinhaembora seja certo que o homem sejamao, deste provérbio não se deve esquecera mulher .• «Nao ha regra sem excepção".
^e 

resto, a indulgência e a compaixão sãopróprias das almas boas. Assim pensando,espero que a Filhinha modifique o seu julaosobre mim, sim?
BAPTISTA CARDOSO

JORNAL DAS MOCAS
mmmmmmmtm1m*.mwmmm""m*++mm mmmmmmmmmmMtmimmm

Quando por qualquer motivo deixamos depossuir o doce sorriso, as phrases meigase acariciadoras da mulher por quem o nossocoração padece, não devemos nos desanimare deixar a tristeza invadir a noss'a!ma;devemos nos curvar ante os seus mimosos
ax* su*>missos, implorarmos o nossoperdão, embora immerecido, que por muitoempedernido que seja o seu coração com-mover-se-a da nossa supplica e nos per-doará, pois a mulher é sempre sensivel aoperdão.
GUSTAVO C. Bi SUNLHAUS MAURY.

A' Beatriz FalcãoU teu sorriso reverbero de alegrias mortas,
parece transformar-me o coração em umverdadeiro sepulchro.

A. MONTEIRO.
»

Ao A. M.Assim como a florzinln, cresce na solidão;
O teu amor queridinho... cresce no meu coração.9—11-916. V

ANGÉLICA.

. A'Mlle. Lygia D. O. 8.
Quando junto á ti estou parece-me a vidaum paraiso e longe de ti um atroz martyrio,

THARCILLIO LIMA.

A' senhorita* St.
Amo-te! e sou feliz em amar-te! porémtenho um prazer immenso, pois vejo quenão reconheces a sinceridade deste affecto,

F. BORGES C.
A' Adalgisa..,

Outr'ora o meu coração era um navio
encalhado nos rochedos da descrença... o
teu santo amor foi a «Salvação Celeste» queo tirou daquelle obstáculo e o conduziu ao
ancoradouro da «Felicidade», ao posto da
«Suprema Ventura»!...

Rio, 8-11—1916.
GUSTAVO C. B. SUNDHAUS MAURY.

SAUDADE
Não ouvis o som monótono de uma sym-

phonia ?
Quando a tarde lentamente expira, e

Phebo se vae occnltando no Poente, der-
ramando seus últimos raios desmaiados
sobre a terra, elevae o vosso pensamentoaos entes queridos que estão ausentes ; e
sentireis como que embalados por um so-
nho, os accórdes d'essa symphonia myste-
riosa, que contem os gemidos das almas
tristes.

Paula Mattos.
CARMEN LEMOS

Ha

A1 talentosa Alice de Almeida
Amar uma senhorita cujos bellos traba-

lhos ideológicos nos empolgam a alma e
prendem o coração, sem comtudo gozar do
honroso prazer de conhecel-a, é concentrar
no peito um sentimento que será tão leal
tanto mais se prolongue esta tortura.

ABUNDO AMARAL
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Estaes neurastenico, anêmico, tendes ex-
gottamento nervoso adquirido por excesso
le trabalho ou outra qualquer causa, tomae(

m mt m ^_ ^^ ^^
BEBI Hl 'BeIÉswSH ¦¦ m9mmW mM&f*Ba ¦*¦ ¦¦¦

Poderoso reparador das forças
DROGARIA I»ACMECO

RUA DOS ANDRADAS, 45

Ao João Parreira (Falcão Filho)
Porque tão cruelmente me lauçaste no

abysmo cruel da desventura!? hoje que
tudo se acabou entre nós, vivo nesta immensa
Solidão, chorando pesarosa, os dias ditòsos
que se foram e passaram tão depressa como
as águas do Tejo para o Oceano.

Eis a realidade.
(Campos Bailes)

ZAYRA S. CAMPOS,

A' amiguinha Julia Amaral
J unqüilhos

Ac II cenas
Carne L ias

L I rios
Dh A lias.

DORA.

Ao meu Victor—(a quem amo realmente)
Saudade ! dôr pungente que fere os cora-

çoes aüzentes, dando-lhes somente uma
consolação, quando lançamos a vista uo
brilhante horizonte da esperança.

Tua para sempre,
> FLOR DE JAMBO.

Jahú—(São Paulo).

Dedicado a E. 1.
En sou aquella que desde a Aurora até

á noite, pensa em ti, que se adormece te
revê no mundo dos sonhos, embevecida por
um amor puro, úín santo amor ! desde que
tive a ventura de conhecer-te, do divisar
teus bellos olhos veludineos, olhos negros
onde mora uma luz brilhante, igual a das
estrellas em noites sem luar!

Oh! como te amo ! desde então !...
Como te quero!... como te esporo 1...

Quizera viajar comtigo pelos mundos en-
cantados da fantasia, será possivel tudo
issol ? Amar sempre cheia de venturas, gosar
as delicias de um amor supremo ! coroado
com as mais elegantes, odoriferas e naca-
radas rosas da felicidade!?

Dizei oh! meu docea mor!
SAPHYRA M. DE GIÜSMA.N. '

Ao Nelson Pereira de Souza
Achei tão ingênuo aquelle pensamento

que ousaste dedicar ao sexo feminino, que
não posso deixar de te dar ainda outra
resposta, ou antes um conselho, que-julgote será proveitoso. Olha, tu és um menino,
e portanto deves deixar de escrever inge-.
nuidades e tratar autos de estudar, pois eu

creio que so as loítovíis ào Jornal das Mocas
te conhecessem como te conheço, dir-te-hiam
o mesmo que te digo, e não dariam apreço
ás tolices que escreves.

IAMAR OLGA ADIR,

Maria Silva
A sympathia em excesso degenera em

amor.

O amor puro o nobre habita os corações
modestos dos homens do mar.

Am ar-te foi uma loucura
será minha morto.

E. Naval (Tapera).

esquecer-te

JORGE

/ SE ELLE SOUBESSE
Ah ! como ó triste e penoso
Um amor silencioso.

Se olle soubesse que a minh'alma chora
Em plena aurora de um viver tristonho
Talvez sentisse o coração magoado
De haver negado o sou amor—Meu sonho,
Se elle soubesse quo o meu peito geme
Qdénélie treme um coração de amor
Talvez chorasse de arrependimento
E déssè alonto a minha acerba dor.
Ma?.... no entretanto este soffrer medonho
Nem mesmo em sonho elle descobre agora
Dar-mo-ia tudo... tudo que pudesse
Se elle Soubesss que a minh'alma chora.

ILlLUAEDRAD.

Ao inesquecível Luar
O ciúme é uma dor pungente que lenta*

mente nos leva ao túmulo : porem não dei-
xa de ser o signal de ura acrysolano amor!" 

ROSINHA

A' geuUl L. O. (Fita)
Oh! Protectora dos seres desamparados,

porque não me desvias para um caminho
menos espinhoso!V

Rio, 191C.
OIR

Escola Underwood

Só-alli se aprende a escrever come*
dez dedos, sem olhar o teclado (sys-
tema americano) em pouco tempo a

10$"e-* 15S.rnensaèS:
CURSO ESPECIAL PARA. SENHORAS ^

108 - Avenida Rio ¦ Branco - 1«»
TELEPII0NE 57 NORTE
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Desprezo ! Phantasma incompatível, espe-
otro pharisaico que abrigas no teu simu-
lado peito, atirando-ino no insofTrivel abysiuo
dos devaneios, mergulhando-me no tene-
broso pélago das illusões !

ERÓTICA
_ 

--¦¦¦-'—•

M Condessinha Loura (em resposta)
Tens a alma muito poética e ror tanto

fantasista, minha boa amiguinha. Não jul-
gues que acredito. Eu mesmo já olvidei
aquella grande amizade que te dedicava. O
nosso continuo contacto evoluiu-a.

ANADEM

Ao muito amigo E. M. B,
O dever é uma lei imposta ao homem,

muito embora para cumpril-a elle tenha
que sacrificar as suas mais fortes paixões.

LUIZ LEAL

'" * "

AM. F, Silva
Uma amizade sendo sincera, nem o tem-

po, nem a distancia, nem mesmo algum
motivo quo nos obrigue esquecel-a, é im-
possiveM W immorredoura.! Nada consegue
destruil-a em nosso coração, senão a morte.

P. A,
(

A' ti...
A distancia que nos separa é muito infe-

rior ao laço que nos liga intimamente.
A, B.

Campo Grende.
•._

A' minha estimada prima Albertina
O amor é a flor mais preciosa que existe

no jardim de um coração sincero.
MARIANO CAMPOS

Ao Joaquim A. de Carvalho.
Embora sabendo-se quanto doem os sof-

írimentos do amor, ó preferível morrer
amando a sem amor viver.

P' VALENTIM
Friburgo, 2—10—191(3.

A' alguém de Entre-Rios
Muito te amo, e tenho certeza absoluta

que o mesmo te acontece em relação a
mim; porquanto para que negares ? não vês
que leio em teus olhos o que te vai na
alma V Pelo creador peço-te confessar a ver-
dado, não vês ingrato que o teu silencio
entristece-me... e dilacera o peito meu? Sê
condescendente.

KAIZERINA

¦" 0„ . A' mon ccourtoao terríveis os obstáculos que se nosapresentam para- a conquista do. nosso'ideal, mas, lutando com veheraeneia, have*
f?*.?et vencei-os e abraçarmos um dia aielicidade tão desejada.

FLEUR D'ORANGER
— * _'.

T. Para mademoiselle M. J. de...Devo esquecer-te coração perjuro,Alma sem luz, espirito traidor,
Envenenaste um sentimento puro,Nunca soubeste o que sentir amor.

S. 0. DE 0.
Rio, 1Ô16.

A? quem me entende
Assim como Deus mandou o astro-rei

inundar de luz as plagas benditas da terra,
te mandou também, para que a luz divinal
do teu olhar, illuminasse o caminho da
minha felicidade.

(B. A.) PRÍNCIPE NEGRO

Ao meu irmão Agricio
O ciúme é uma loucura, hypocrita, per-versa, que não devíamos ter. Ò ciúme é quetranstorna a felicidade e o amor. Mas...

sem o ciúme não se tem amizade.
JULIETA FREITAS

*

A' inesquecível amiguinha Alice de
xMmeida.

Nas noites merencoreas e enluaradas, re-
coido-me do saudoso tempo em que as tuas
mãos brancas e delicadas corriam sobre o
teclado eburneo do piano, o a tua voz ele-
vava-se tremula, crystallina, n'aqueila ária
sentimental e terna... E tu cantavas as ma-
goas da «Tosca» ; e eu te ouvia commovida,
e minh'alma commovida chorava!...

DAMA DAS CAMELIAS
"'¦ 

« 
'

A' meiga Oarmen Moura
Meu coração ó o relicario immaculado,

onde depositei o teu sincero amor.
AGENORA

flofflogpathicos Videntes
A todos os que solfrem de qualquer

moléstia, esta sociedade beneficente
fornece GRATUITAMENTE diagnos-
ticos da moléstia. Só mandar o nome,
edade, residência e profissão. Caixa
Postal 1.027 — Rio de Janeiro. Sello
para a resposta.

Eli das Damas
>rgica e segura nas moléstias próprias" das senhoras, nas irregularidades de
?ão, diíriculdades e eólicas uterinas, hemorragias durante a menstruação, sus-

Tônico utero-ovariano do dr
Rodrigues dos Santos, é um
agente therapeutico de uma

acção enerj
menstruaçi
pensão tardia, dores nos ovarios, catharros uterinos, etc. O Elixii* das Damas
modifica e corrige o estado norvoso das senhoras, actuando também sobre os intestinos,ísgularisando suas funeçoes. Deposito—Rua S. Pedro, 127/
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E' a amizade uma semente que Deus
oreou em nossos Coraç5es para nelles ger-
minar a flor da sinceridade.

Amor, palavra sublime que, quando nos
vem á mento deixa echo no coração.

A paixão nasce d*um simples olhar, e é
sepultada íio coração.

LILI "TRISTE"
*'"*¦ 

#.v.

A' senhorita Olivia (em resposta ao seü
postal). ,•
Se os estudantes são hypocritas como ai-

zeis, porque passaes horas a admiral-os,
(ou quem sabe) a amabos. .

NOEMIO
', 

| | ,¦ 
• -r, 

ia

Ao Elpidio Mesquita Sobrinho
A tua ausência transformou a minha vida

em um batei carregado de espinhos, que
navega hoje no extenso oceano de amar-
guras, tocado por um tufão de tristezas e
tendo por único passageiro o soffrimento...

LALI
¦¦i 

"*¦¦ 
im

A' ti
Esperança ! Palavra sublime, que nos

alimenta a alma e ajuda a soffrer os tran-
ses da vida.

O. A.
_.-* a-ii-i- • "*

Ao sympathico Thomaz Franco
Quizera que o teu amor fosse tão firme,

quanto é firme o azul do firmamento.
OLINDA

A' N. V. B.
Tu és para o meu coração o anjo da bon-

dade, e com a ausência do teu amor, sinto-
me enfraquecer no mar das illusoes.

C. BRANDÃO DA CUNHA

Ao ingrato J. M.
25 de Setembro!
Data fatal em que o meu coração viu

quebrar-se a cadeia de ouro que o tinha
prendido nesse laço invisivel que liga duas
almas.

MLLE. H.

A'quella que doira meus sonhos
Neste momento tão triste para nós, queo dever nos obriga ao silencio, é no teu

olhar doce e melancólico que busco lenitivo
para as minhas dores.

1

Felizes seremos um dia; esse silencio se
quebrara e, então, n'um êxtase dô felicida-
des, sentirei das tuas pequeninas mãos ãsublime caricia, e de teus carinhos since-
ros, a seiva da vida para meu coração.

OCTAVIO

Ao Fernando Schineider
0 amor é o mais nobre sentimento que

pode invadir o nosso coração 1
AUREL1A MACHADO

»

A mlle, Alice de Almeida
Assim como as lindas flores, tão gracisedelicadas, concentram no caule as suas

frágeis pétalas perfumadas, assim eu tam*
bem concentre, no meu terno coração, este
amor que a vós dedico com immensa e leal
paixão.

ARLINDO AMARAL
Rio, 20-^10-916.

m" " ' «"

A' tristonha Carmosina Rosa
Quem me vê sorrir, meiga amiguinha,

julgará que sou feliz, e no em tanto este
sorriso que constantemente trago nos la-
bios ó o véo negro que encobre as minhas
magoas.

Oh! quantas vezes eu sorrio e nikúValma
chora ! si ouvisses Carmosina os queixumes
do meu pobre coração soffredor, virias aoa-
lental-o com os teus sorrisos.

CESARIA DOS SANTOS
Bangú.

flf m
Hygiene da pelle do rosto

Tratamento das Espinhau, Empingens e
Verrugas, Destruição dos

signaes e pellos do rosto. Hygiene dos
Cabellos

Dr. Vieira Filho

Rua da Alfândega, 95
das 2 Ás á

ug
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Elixir antl-astbmatico de
©

Especifico vegetai e efficaz na
cura da asthma

e bronchite-asthmatica.

Depositários BRUZZI & G.

GISELIA LOÇÃO PARA 0 CABELLO
Única no Brazil, que tinge de preto, dando uma cor

natural e brilhante. Única que não contem
nitrato de prata ou os seus saes. Não mancha a pelle

nem suja as mãos.
—Rua do Hospício, 133 Rio de Janeiro
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A* Alguém
A incerteza de possuir ou não o teu

amor, faz da minha vida uma agonia longa
e terrível.

NIZIA

A' minha noiva Margarida
Ca M elia
Ac A cia
Ly R io
Ma G nolia
Marg A rida
Amo R ylis
Orav I na
Sau D ade
Cr A vo,

J. J. ROSA

A' prediíecta do meu coração!
Cândida S. Costa.

Oh ! Virgem primorosa !...
Bois realmente o meu ideai e sem vós

não poderei viver, jamais um só momento ;eu vos amo, vos adoro e sou conhecedor,
que mereceis a minha gratidão.

Contemplando-vos, afíirmo perante o Om-
nipotente que vós por mim nunca sereis
desprezada, emquanto souberdes guardarno vosso precioso «coeur d'or,» o meu in-
signiíicánte nome.

WALDEMÁR
E. Piedade.
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LADAINHA
Dai-me um bello noivinho São Boaven-

tara—que do Abilio Neubern tenha a altura.
Dai-me um bello noivinho São Sebastiãoque do João Parreira tenha a profissão.Dai-me um bello noivinho São Godofredoque não tenha os cabellos que tem o Al-

íredo.
Dai-mo um noivinho São Benedicto—-que

como o Agenor, seja'bonito.
Dai-me um noivinho São, Thobias—que

não dance tão mal como dança o Elias.
Dai-me um bom noivinho São Bartholo-

meu—que não seja caçoista como é ò Alceu.
Dai-me um noivinho São Jacintho—comoo Antônio Sousa,' assim distincto.

ZAYRA (Japoneza)
__ • ^^^^

Quando a Dôr tenta banir do coração asultimas pétalas da Esperança, restam doiscaminhos a seguir: a paz (nem sempre con-soladora) da morte e a força de vontade
para viver, até que se passe á outra vida,mas, sem morrer vencido!

LÉO DA SILVEIRA
S. Christovão.

UldaricoDeus no céo e tu em meu coraçãoAmar-te sempre, desprezar-te nunca...
0 amor ó um fio electrico que liga doiscorações que se amam por mais afastados<iue estejam, meu adorado amor.

C. F.

JORNAL DAS MOÇAS

üi A' Julieta (Filhinha)L bem triste o meu viver depois que tãocruelmente desfízeste a felicidade que ouseisonhar ; mas embora desprezado amar-te-eieternamente»
ARMANDO

Rio, 10-11-916.

Não ha tortura maior para um coraçãoleal e sincero do que a separação do entea quem elle dedica puro e sincero amor eesse ente que me dá conforto é OthonielFonseca da Cunha e Silva.
OLINDA PIRES
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Prestações

Casa M.me

SARA
Entrega - se
na l.apres-
tação. Ac-
coitam-se

encommen -
das de col-
letes sob
medida

Attende-se
a chamados
pelo Tele-

phone 3462
Norte

Preços sem
competen-

cia

Rua Visconde de Itauna, 145

Praça 11 de Junho—Rio de Janeiro

Si

Cabelleireiro
Faz-se qualquer postiço de
arte, com cabellos caldos

Penteado no salão  3$000
( Manicure ) Tratamento

das unhas  3$000
Massagens vibratorias,ap-
plicação  2$000

Tintura em cabeça 20$000
Lavagens de cabeça a.. 2Í&000
F*erfitimari£tí3 íinasjpelos

melhores preços
Salão exclusivamente para se-

nhoras. Casa A r¥oiva, 36,
Rua Rodrigo Silva, 36, antiga Ou-
rives, entre Assemblóa e Sete do
Setembro. Telephone 1027, Cent.

miiuumLnmsmvmmtmmÊmctmmmn n —«¦mi» i i ¦ -m ¦in.ii ¦¦ -i i iiwnnir
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JORNAL DAS MCOAS

Quereis ter uma bella Cabelleira ? Pomada Air i
CTtii^a a calvicc, elimina a caspa. clá brilho e

faz nascer cabellos

UEHQE-5E EíTí TOünE H5 PERf UffiRRifis

I
1 E§íomâs:o inflamado. I
I Arias-coLiea* I
8 Sessorf s;:r>e a orasse© *ie *yn I

fEÜS 
* i*. T*""'",J>""" ^—¦** 3*^%. 

'^'T* *.*oJ" áSfci- '¦" * j- * '•"''" 
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lili *%!• ^ ft Essteéias, cstsiss ~<rses pf-sio» se £
¦ !i IliáÊ % J i j • Tf elíots, 5.^zttx~íjiO'~ iíívSíses; c — -~ ¦
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- FFxã5"XLIN DA BCSCKá CAE I
D«o5C — P^laseiEffis, 9 gi& J&zssás© I
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JLEE !S2CJfcS £S O-ZLJCIIÜSSS- ¦

Fariuba Láctea para
Cneaseas-üüm^FSCíOííS
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m mb; calvo quem perperde os cabellos quem quertem barra falhada quem quertem caspa quem querPORQUEOpiLOGEiNJQ
Faz nascer novos cabellos, eviíaa queda e estingue a caspa.bom: e barato

Vende-se em todas as pharmacias e perfumarias e no depositoFRANCISCO Olt^ROISJI óc Cia.RUA lo DE MARÇO 17 — Rio

Agencia Cosmos

<«<[K]>»*: ¦«•

A* —=

As Senhoras grávidas e as que amamentam de-vem fazer uso do VINHO BIO-
GENICO que, como diz o seunome, é um vinho que dá vida. Só assim, ficarãofortes e terão o leite augmentado e melhorado pararobustecer também os filhos.

é o melhor dos tônicos
conhecidos até o presente,

e, portanto, o mais útil aosconvalescentes a todas as pessoas fracas e às amas deeite. Vide a bulla.—Encontra-se nas boas Pharmacias eDrogarias e no Deposito GeralFrancisco G-iffoni & Comp.
Rua Primeiro de Março N. 17

rio nE JANEIRO

O Vinho Biogenico

Agencia Cosmos— Rio
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BEXIGA, RINS, PRÓSTATA E
ÜRETHRA

A UROFORMINA cura a insufficiencia
renal, as cystites, pyeiites, nephrites, pyelo-nephri-

tes, urethrites chronicas, catarrho da bexiga,
inflamação da próstata, typho abdominal. Dissolve

as arêas e os cálculos de ácido urico e uratos.
Preventivo da uremia e das infecções

íntestinaes
Encontra-se em Iodas as boas pharmacias e drogarias e nu deposite

FRANCISCO GIFFONI & C.ia
Rua l.° de Março, 17 — Rio

Agencia Cosmos h
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Porque cstaes assim tão aborrecida?
•; — Ora já sabes; Depois de almoçar ou jantar e' isso que se

vê. Dores de cabeça, azia, estômago dilatado, emfim, um horror!
X ¦ •—. £' porque não usaste ainda o V1DHLON que cura
m poucos dias tudo isso. I o melhor TÔNICO ESTOMACAL ate §|
conhecido. Tens observado como eu ando agora bem disposto; m
de tudo e a qualquer liora sem sentir nada disso que te aooirece. %
Estou íazendo. uso exclusivo do /.Vidalon.

: ; Faca você o mesmo e verás o resultado immediato. Wê

sanas
2IQ i /mI

T p. Bedeschi — Misericórdia, 74
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