
flornai das
O 111 reuM. 10

Moças
4lOO RS.

S RalN4 HRbRRRHRb1b*bVb1
HW''- ',.* ¦. -VrM^H BBBA;'.-: 'f St ?>M« Rj

I mm%ÚwWS W ¦'" C' *.

Bv ^^B^ BpwWiwíwSsíí '

n»a kki ií£?b iimk?
I ff^-Ja Ml ESii.l I; •"
l^ftâ ¦bbbi I ^"^~"- '

RH ¦ RHHR¦BãBãBãBM>aJ^^.!BgSBãBãBãBãBãBãBãBãBãBãBã /I11I1 I

RIR Kw-' - ¦' •

¦Ife BPBBbMíbbbI

^mm^^^^^^^fm^/ r*;X'-^| R^v

HKlí|kYi V-^1 Is''"-TElmi^- ^ri I ¦ . í.'.
BK^bIHÍl'^^BBBl ""''¦"^^B HK?***v«5wt.J''
B£iBkfl»m. ^B PJ5^*B BF- 1"

B»í %. ^BJ Bâ *'. ?:28 * jí* ,'
mm \^Êtím ' >^™l Illfcí Ü

BflKÉíttJ 'V. BJP'',, ''i*.': BP" 'ia^Be£BB BBBfM&^';*'V'.BBKt/7v BB BhBBR^^^Êfc; fll KK';v/BBBi BE;
bbVbVbVbVbVbVbVbVbVbVbVbVbVbVbVbVbVbVbH^bbVbVbVbO^kí^'IIBbBP flBflflflflflflflflflflflflflflflflflflfl||BfliL -

WÊt<mÊ Br »
Bwfe^BJ Bi?7--' *y

BI ¦ - BI fl?EHif, ¦ '
W0^m\ mmWSL ** IR BBS i J* ^ P ' ' * -

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB^B^BBBBBBBBBBBBBBBBI^afe.^BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB^B^^f^mS

UBJB»mSíí&'ííS: ®S

Bfp:;^-'
BKv B&flHSK3fc
Ba^^^y^^ fffflSSffffHlWi

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^PB^B^B^B^B^MBB^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^ffittl^^K.'-' - MBWB||BBf "
bW Bfeíâ' «m^sIm

^^^^1 BV'RI BB^^^J^BDHBBflnBBBiRHfl

HlSÍ

Kl BW*^Srt ^^^^T^ ;. ; . ^BBBBr
Bv, á.^B^_ IbH k* < " iMik^ái BI'HBH ||^^|^^^^^^HÍSmbI^ ;,;^^™^

1 »> * ¦
Jf^^-^iByâ^ . ^, i...... ^.v-_, ^, ^|

HVI ^^^^

I^BW^BI BB^^^BL ¦*-'¦ - ¦" *íÍmmmmmmmmW^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmW&^ímmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
BBBBBBk^v'^ ¦" i 'íBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1

Mme. SIQUEIRA OE MORAES — Capital



—Jl

l. _J§$$Jl__!U, '~r~ Jf^ p* "~ __¦_£ a ' _!___;_._ '-*-*—-».r—__# r\ _____ —^ ^^^i-y.-I- k> r_£_ 3-—)P>-__ir1—p—t  .—..—jr.i 1; _-{h—Win— ~ttT__IIZZ^u ' "** U' r<r-:—P—¦—4hP-p—"¦ • -

4#f=  05 TEMPO/ EM TODO/. <W^&^'
¦¦/T&yW ( '""'¦"...:... -"ójTErvpoj 

K^^^^i/ÍÊXÉ o.%i *K.^'%..,, •  y^^f^Síl m

, JÍX /// _/ ' l MÍAWr A^jmiJmmllíJ-mmimW^Jl^Q MT " rV< ~_Kfil -. X\ \ -JBP^VJ,--' ->. "~"

1 WmmVÉÊL WÍ%W° — -— — \0  > y
/ \^ l'l VI 7Af//_AYWF^lPl^^l|-l llt^V 

• 
wconPci.laçGe..clitenbaü«latmpr6Bo-. resolver ^ 

jÉ||f -fll ! ; I WU_J
%\!'(| | (\ iKoMif/mM Tm ^^MI% ] \jffy Tor.v.l««U aa dificuldades au vida, etc, ;^^M 

jjX ItiS^ | I! R| |

^Í|^^ ^H=____^^ i^\\

Envfae mM réis de seios deníro de carta- e recebereis Lim /!\aâazine complètf

;^JS_-^* ' -



\ I I 1 ¦ 7 •
. \\[if

I|* »f [|||3__B_w3f. * !

111' '!|lllii' Sft,- • ^< ji I si

\ Alui k^Tí *-* ! m »*?wlví\ -J- «¦_. > i* r . f í-i

'j^-rf '¦''i?f_?4._i

ilfl 'EmBr*

Hilliíí

rfllS 11: ÍiÔ»?^^ f/l

II' li I SI! líliiií ? 'fií 1 I IP E/1 ií W ü*

GRÁTIS
Boa opportunidade para

as pessoas intelligentes e
acuras.

Se Y. S. quer vencer diffi-
culdades da vida, ganhar
muito dinheiro em negócios,
ter coragem e audácia, boa
voz, olhar magnético e attra-
Lente, vencer e dominar
vossos inimigos, ganhar no

jogo, recuperar a saúde e ser
feliz em amores e em relações

de toda a espécie, escreva-me
immediatamente, pedindo o

meu livro intitulado TA-

LISHAJT »E PEDRAS
DE CEYAR, onde conhe-

cereis as virtudes das ma-
ravilhosas Pedras de Ce-

var, recebidas da índia.
Escreva para

iCoupon para íazer immediatamente o pedido
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nicipio.
« -J 4-4» *A.* • " *J. 4 'iJ'<U-í*»"iHiUJi'*'i,iiu.in.i JltllUiDClUitl

Uo
.»yí'">>J-lJjMi'lt«lti)'lMI4_J»UHiUlUllJíU»l

Professor

Aristóteles Á. Itália
Rua Senhor dos Passos, 98

Sobrado

RIO DE JANEIRO
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CALCADOS E CHAPÉOS

0 maior estabelecimento dos subúrbios

Sizinio Telles de Menezes
Rua :34- do Maio, 2591

Estação do Riachuelo
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Telephone 263 Villa — Rio de Janeiro

Casa Carmo
ESPECIALIDADE EM

Leques, Luvas
Bolsas, Meias e
adornos para cabellos
Preços razoáveis

Rua do Ouvidor. N. 148
TELEPHONE 5107 N.

RIO DE 1RHEIRO
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LOTERIA DA CAPITAL FEDERAL
Extracções diárias sob a fiscalização do Governo Federal

SABBADO 23 DE DEZEMBRO A'S 3 HORAS DA TARDE

GRANDE LOTERIA DO NATAL
Os pedidos de bilhetes do interior devem ser acoiü-

panhados de mais 500 réis para o porte do'Correio,
dirigidos aos Agentes G-eraes: IVaizaireítli «3fc
C, Rua do Ouvidor, 9é—Caixa 817—Teleg. Lusvd
e na Casa F. Guimarães, Rosário 71, esquina do Becco

Por 56$00O em octogesimos das Cancellas — Caixa 1.273,
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CHRONICÃ"
|p EGRESSOU de sua viagem patrioti-
M ca dos Estados do sul o ma-
_J| vioso poeta Olavo Bilac, o es-

pontaneo creador da resurreição da
pátria. •

Bilac creou o ideal de infiltrar no
coração e na alma da mocidade o
amor á pátria e aos deveres cívicos,
que estavam arrefecidos, por inter-
médio da palavra encantadora quefacilmente afflue á sua privilegiadaexpressão.

As sementes espalhadas a todos os
ventos já produziram viçosos reben-
tos na seara patriótica do Brasil.

Estes botões que afloram á super-
ficie da pátria brevemente serão flores
tão preciosas no immenso jardim da
Republica que jamais se encontrará
quem repita a phrase tão ignominiosa
praduzida e espalhada pelos descren-
tes e pelos hypocritas: «no Brasil a
indolência domina os indivíduos e o
patriotismo é bolha de sabão que se
esvae ao mais leve sopro». Jamais!

O patriotismo no brasileiro é vir-
tude innata como as qualidades hospi-
talar e esmoler que lhes são próprias.0 patriotismo no brasileiro é a flor
mais pura de seu coração e delle já-mais se apartará.

¦ Essa virtude ingénita, que se retra-hira devido ao descuido e aos máosexemplos dos que deviam ser mais
patriotas do que a juventude, agoraresurge com scintillações do polido

diamante, cuja lapidação perfeita erara persistirá eternamente.
Querem os invejosos e os energu-

menos da contradicção que este re-
surgimento tenha a vida ephemera de
uma primavera; desejam elles que o
ardor da mocidade seja uma centelha
de patriotismo; dizem ainda que a
dedicação de Bilac não é meritoria e
talvez — quem sabe ? — affirmarão queo poeta não é patriota!

No emtanto, o que elles fazem em
prol do nosso progresso, em prol do
restabelecimento que agora nos con-
sola e que nos enche de esperanças
no futuro ?!

Nada!
Porque não se fazem novos Messias

a apregoar mais puros ideaes do que
os que Bilac cantou ?!...

. Brasileiros, unamo-nos todos em
uma só força para consagrar a ordem
e o progresso — lemma sacrosanto de
nossa bandeira!

Por que procuram derrocar a py-
ramide que se está erguendo com a
argamassa da vontade e com as pe*
dras da palavra?!

Não sabem explicar!
Unamo-nos todos pela prosperidade,

pelo progresso e pela defeza do Bra-
sil, que se reergue com novos ele-
mentos em todas as espheras de tra-
balho, com a regeneração de caracter,
com a moralisação administrativa e
com a expansão da instrucção.

A união que hoje constitue a gran-
de força motriz deste resurgimento
não se desmembrará e a mocidade que
hoje attende ao appello que se lhe
faz será futuramente forte auxilio con-
gregado a um só ideal, o ideal repu-
blicano: — ordem e progresso.

Os botões de patriotismo que flo-
rescem na seara do Brasil serão flores
que matizarão o jardim da Republica.

E. P.
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Perfis de normallstas
XIX

iMlle. J. C. - De altura regular,
corda sem exagero, é bastante elegante,
e sobretudo graciosíssima nos menores
gestos. Ligeiramente morena, no seu
rosto redondo brilham os olbmbos,
irresistíveis pela sua expressão feita-
ceira e travessa; nariz um tanto grosso
e lábios vigorosamente coloridos. Ca-
bellos bastos e castanhos, cortados
sobre a testa, em "franginha"; super-
cilios espessos e bem arqueados.

Dotada de um gênio razoável, e
amabilissima, Mlle. J O. constitue para
as collegas do 3° anno, um verdadeiro
prazer, não só pelas espirituosas ane-
doctas que conta com inexcedivel
graça, como pelas travessuras que faz,
não se intimidando á voz austera dos
mestres, cuja cólera desmancha com
as suas frescas e bem timbradas gar-
galhadas.

Mlle. actualmente ama um ]oven
acadêmico, um verdadeiro Adonis, e
as suas amiguinhas e collegas ralam-se
de inveja, ao notar a preferencia que
o mesmo lhe dispensa.

Muito estudiosa e applicada, Mlle. J.
C. promette fazer um " figurão " nos
próximos exames, o que alegrará aos
seus bons pães, e o gentil discípulo
de Hypocrates.

E... o ardentíssimo desejo de Mlle.
está satisfeito: viu-se emfim "per-
filada" pela vacillante penna da Ty-
ranna.

Isso servirá para que se convençam
que eu não sou tão "malvada" como
por ahi afora andam proclamando em
altas vozes.

XX
Mlle. A. F. — E' extremamente sym-

pathica e attrahente.
Alta e ligeiramente esguia, rosto

comprido, de uma pallidez cheia de
encantos, e um sorriso meigo a en-
florar-lhe os lábios finos, que por
desconhecerem o "rouge" e attendendo
á debii construcção de Mlle. estão
continuamente desmaiados. Cabellos
bastos e de uma côr escura, singela-
mente penteados, olhos grandes, casta-

nhos, amortecidos sob as curvas gra-
ciosas das sombrancelhas espessas. Eis
a traços largos, o perfil de Mlle. A. F.
joven intelligente e estudiosa que fre-
quenta o í° anno, onde cultiva imiti-
meras amizades, devido ao seu caracter
franco e leal.

Muito religiosa, já sentiu em tempos
passados grande inclinação para a vida
claustral, do que foi habilmente des-
viada por seus dignos pães. Ainda
hoje, nos gestos lentos, na voz tremula
e suave como uma prece, se patenteia
a- vocação que outr'ora tanto a ator-
mentou.

Mlle. reside no Meyer, onde, á
despeito dos seus modos esquivos e
reservados, conta muitos admiradores,
aos quaes não dá a mínima attenção.

E isso, apezar de sua gentil maninha
exprobar-lhe continuamente o proce-
dimento, aconselhando-a a que cultive
o "sport" moderno; o "flirt" que Mlle.
tanto detesta e abomina.

Não faz mal...
Mlle. A. F. sempre se ha de se con-

vencer que a irmã tem razão.
E... por hoje basta!

TYRANNA.

GAJIIISE

Em que estrella, em que mundo tu te escon-
des, que por mais que te chame não respondes?
E' a constante pergunta que dirijo todos os dias
a mim mesmo e que hoje resolvi dirigir-re por
intermédio deste querido jornalsinho.

Invejo-tè onde quer que estejas, mas me sinto
feliz.

Invejo-to porque sei que onde estás só tens

por obrigação divertir-te e me sinto feliz porque
tens também por obrigação pensar muito no teu
Gamin, o que adivinho que fazes.

Entretanto, o não saber onde estás e o medo
de que te esqueças de mim faz-me repetir cons-
tantemente as melodias puras do grande vate por-
tuguez Carnoes, que aqui transcrevo :

«Si de saudade
Morrerei ou não
Meus olhos darão
Signal da verdade.»

Disseram-me que a cidade que tem a honra de

ser por ti pisada é a Paulicéa. Si assim for, ro-

go-te. descrevas-me em carta, que ancioso espero,
esta prospera cidade que dizem ser linda, mas

que eu ainda não tenho a ventura de conhecer.
Adeus 1..,
Não te esqueças do teu

Botafogo, em 2 de Novembro de 916.
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A mulher e o patriotismo
1 ' i ¦

. :¦

A data da creação da nossa ban-
deira teve uma cómmemoração con-
digna, e pode-se dizer sem medo de
errar, que foi a mais bella das festas
civicas realisadas este anuo.

0 dia dezenove de Novembro co-
incidiu num domingo, dia da semana
destinado ao descanço da collectivi-
dade, portanto o mais acertado para
todas as festas patrióticas.

A própria Natureza concedeu-nos a
sua protecção fornecendo um tempo
superiormente maguifico, embellezado
pela magestade de todas as tintas
lindas, suavissimo na frescura de
tepidas aragens e brilhante pelo ef-
feito de seus raios solares. As classes
armadas com a pontualidade de sem-
pre prestaram nos quartéis o preito e
homenagem ao 'aari-verde pendão da
nossa terra, sendo içado ao meio dia
ao som das marchas batidas, e do
hymno nacional.

0 "ciou" das festas á bandeira
pertence á marinha com o juramento
dos reservistas navaes realisado na
bella praia do Russell junto á estatua
de Barroso, o immortal marinheiro
que tanto notabilisou a pátria dando
á nossa historia a pagina gloriosa da
batalha do Riachuelo. A praia do
Russell regorgitou de povo e todas
as classes lá estiveram representadas
pelo que ha de mais selecto, dando a
nota chie o bello sexo, que imponente
na belleza das toilettes raras deu ao
local o indispensável colorido de
belleza e arte.

Não ha duvida, que a mulher soli-
darisa-se com o movimento esponta-
neo da nossa mocidade attendendo ao
appello vibrante do supremo apóstolo
dessa cruzada—Olavo Bilac.

Na tarde de dezenove tivemos o
flagrante desse prenuncio apreciável,
pois foram patentes e expressivas as
manifestações por parte das nossas
patrícias aos garbosos reservistas, queep marchas cadentes e attitudes dis-clpliuadoras prestaram culto a nossa

bandeira, symbolo saçrosanto, dis-tinetivo deste colosso americano cujo
céo tão suave é marchetado de es-
trellas tão brilhantes, constituindo o
maravilhoso rosário de diamantes, su-
prema belleza do Cruzeiro do Sul.

A bandeira teve o culto que mere-
ce e o meeting de belleza e patriotis-mo realisado na praia do Russell nos
enche cie orgulho e amor próprio,
pois foi uma bella manifestação de
civismo, digna de nota por 

' 
todos

os motivos, e esplendida em ensi-
namentos para as gerações vindouras.

A mulher é quasi sempre o esteio
dos grandes ideaes, sendo indispen-
savel o seu concurso para elles for ti-
ficarem.

No dia consagrado á bandeira quan-
do a maviosidade de Coelho Netto
retumbou no seu discurso patriótico,
cheio de pedaços d'oiro desse portu-
guez lapidado á Vieira foram commo-
ventes as expressões de carinho dedi-
cadas ao patriotismo, esse ensinamento
cuja philosophia precisa ser enraizada
na mulher, pois ella tem na sociologia
de hoje uma posição de inconfundivel
belleza, actuando com brilho nos des-
tinos do homem. A mulher pode, e
deve ser no Brasil a mentora d'um
grandioso e empolgante movimento
civico, que se opera sob a direcção do
príncipe da nossa poesia.

Preciso se torna, que as nossas pa-
tricias compareçam a essas salutares
festas civicas para com a belleza dos
olhos, a expressão dos sorrisos, e a
formosura do seu sentir possam con-
tribuir para a belleza dessas comme-
morações por todos os principios au-
xiliadoras do grande movimento de
reveindicação nacional.

A festa da bandeira assumiu pro-
porções de um grande acontecimento
civico cujos fruetos em breve fortifi-
carão em beneficio da raça a que
pertencemos, e gloria da nossa nacio-
nalidade.

O suecesso desse dia sublime deve-
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se em parte ao bello sexo, que con-
correu com os seus dotes estheticos
para solidificar em nossos corações
moços a crença do amor á Pátria.

Justo será, caras patrícias, a persis-
tencia desse enthusiasmo para valorisar
a tendeneia progressista da mulher
brasileira, neste continente, como de-
monstração do quanto ainda dispomos
em matéria de iniciativas grandiosas
e humanas.

Álvaro C. Campos

Q meu primeiro amor,»
«Recordar é viver», disse alguém.

A tarde morria. Lá ao longe, perdia-se nas
brumas do horizonte, o Oceano immenso ; e no
poente, aos poucos, o sol desapparecia, enviando
nos seus últimos raios, um beijo ardente á terra
appetecida.

Lentamente, a terra mergulhada na obscuridade,
trazendo comsigo a tristeza infinita que repenti-
namente se apodera dos corações melancólicos.

As boninas lindas, com o seu viço exhube-
rante, desabrochavam garridas na sua frescura de
fazer inveja ás flores mais formosas ; e o seu de-
licado aroma, inebriava a alma, trazendo-nos a
delicia de um gozo iníindo.

A passarada em bando, ou em 'galhos saltitam
tes, nos gorgeios maviosos de alegria tanta, en-
viavam uma canção de amor ao Creador, uma
saudação de despedida á tarde que morria, e de-
pois, como um bando de collegtaes em festa, se
dispersavam.

Carcada deste encanto e poesia, quedei-me si-
lenciosa e pensativa.

Foi em uma tarde assim, ao desabrpchar das
boninas formozas, ao desapparecer de um sol ar-
dente, ao gorgeio mavioso das avesinhas lindas,
que em um bello passeio campestre eu conhecera
o meu primeiro amor, que teve a ephemera du-
ração de uma flor. Este amor infeliz que tanto
me fez soffrer, pelo qual eu daria a própria vida,
si a própria vida em holocausto eu pudesse offe-
recel-a. Com todo o encanto e poesia elle nas-
cera, para finalmente fenecer como essa bella
tarde de estio.

Hoje, esse crepúsculo sublime, não tem para
mim, coração de descrente, o encanto que outr'ora
tiveram os outros crepúsculos; quando no meu
pensamento vivia a imagem... d'elle.

Os annos passam céleres, rápidos, velozes como

um bando de avezitas fugitivas ; tudo é difíerente
parece-me até que também difíerente é o cie-
pusculo, as boninas viçosas hão têm mais o seu
perfumado aroma, as avezinhas queridas não mais
gorgeiam tão suavemente, o sol não é tão arden-
te, e o propiio amor, deixou de ser tão sublime
como fora outr'orá. Tudo passa, tudo se olvida
somente fica em nosso coração como pallida lem-
branca, uma imagem que não sé esquece—a ima-
gem do primeiro amor ! E nessa descrença vi-
vemos nós, até que um dia encontramos o par,
para a nossa alma, ou caminhamos resignadas
para a morte.

Adelia da Veiga Rodrigues
Ipanema—Agosto de i916.

rq noiuo
Ao joven Henrique dos Santos Freitas

Quando no Paraíso Terreal o homem, aborre-
cido por ser o único da sua espécie, pediu um
companheiro, Deus lhe deu uma companheira,
revelando-se logo a divina providencia. E' que
para haver uma perfeita união, uma união em que
nunca appareça a sombra de um enfado, não é
a absoluta identidade de gênios, não é a com-
pleta igualdade de caracteres que mais convém.

Uma natureza rude e enérgica apraz-se em ter
de lidar com outra delicada e branda. Ouando
um homem, depois da luta pela vida, após lon-
gas horas de um trabalho qualquer, ou das con-
trariedades e desgostos inherentes aos negócios e
ao trato social, recolhe-se ao lar, o que deseja é
encontrar o descanço, o socego de espirito, cari-
nhos e consolações.

Foi essa missão que coube á mulher : mãe,
irmã, esposa ou filha, ella deve ser sempre para
o homem uma espécie de anjo da guarda, que
lhe evite todos os soffrimentos, que o console de
todas as amarguras. Essa missão torna-se então
mais obrigatória para a esposa, destinada a ser a
companheira perpetua do homem, a sócia cons-
tante dos seus prazeres e das suas dores. Quando
o homem tem a fortuna de encontrar uma es-
posa que o saiba ser verdadeiramente, o casa-
mento é a maior fdicidade que se pode adquiiir
na terra.

A excellente educação que tem a escolhida de
vosso coração, meu caro amigo, as virtudes e
bondades excepcionaes de que é dotada, é uma
garantia de que vaes entrar na posse d'essa feli-
cidade.

Eu vos saúdo por esse facto e faço votos para
que elle seja real e o mais duradouro possivel.

Parabens.
ÜARMOSINA Rosa (A dama das Camelias)

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

acção enérgica e segura nas moléstias próprias das senhoras, nas irregularidades de
menstruação, difnculdades e eólicas uteriuas, hemorragias durante a menstruação, sus-
pensão tardia, dores nos ovarios, catharros uteriaos, etc. O Elixii* das Damas
modifica e corrige o estado norvoso das senhoras, actuanlo também sobre os intestinos,
regularisando suas fuacçôes. Deposito—Raa S. Pedro, 127.
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QUE SOGkA!

Minha sogra é tão damnada,
0' Senhor eu nunca vi !
Quando amanhece enluada
Faz proezas de um «Sacy».

Vae p'ra cosinha, a creada
Corta volta que é serviço,
Mas a negra 6 espaventada
E já disse : «Eu não vou nisso». . .

Pediu contas, cahiu fora
. Pobre preta, a se benzer !

E não é que a velha agora
Quer commigo se metter ?!

já me disse, hoje, que corta
Meus passeios (que massada) !
Pois não abre mais a porta
Se eu voltar de madrugada.

Isso ainda não é nada,
0 que é exquisito e me humilha
Er que a sogra despeitada
Nem quer mais que eu beije a filha

Hom'essa, era o que faltava
Não beijar a minha flor ?
... Nesse caso então mandava
Cortar... os laços de amor.

Felicíssima de Souza, com 70 annos de
idade, apaixonou-se por um mancebo de
nome Avelino dos Anjos, que dizendo ter-
lhe amor, foi avançando em todo o seu
«arame», acabando por desapparecer levan-
do comsigo até a roupa de cama de sua
velha amada.

(Dos jornaes)
Felicíssima de Souza
Que é feliz só p'ra reclame
Encontrou emfim um «anjo»
Que voou com seu «arame».

Isso ainda não é nada,
O & anjo» teve a proezaDe levar roupa de cama
Como «meio de defeza».

E' isso mesmo, e que queremSe a vida assim se lhe espelha?
Pois não é nada agradável
Supportar amor de velha !

vadnS<iUtla"Se numa roda de mo9~s ° recente noi-
_ E? JJma. 

amiguinha ausente.
dizia 

honivel ° noivo que a — A — arranjou,

Quisito 
V°CêS ^ .rePararam o quanto elle fica ex-0 quando ri, — acerescenta outra.¦E

Naojue orelhas enormes !
posso atinai com o motivo que levou a

nossa camaradinha a acceitar para marido umhomem antypathico e mal conformado comoaquelle!
Chega uma nova conviva, que escutando taesreferencias pergunta com interfs.se :Quem é ? quem é ?

O noivo da — A —, conheces ?Ora não sejam tolas. Um tal casamento quí-zera eu encontrar. Calculem vocês que elle temuma fortuna superior a mil contos.Ah ! — Que felizarda ! — exclamaram todas.
E desse dia em deante o noivo da — A — nãoteve mais defeitos. Todas o achavam lindo...

^ Antônio Gonçalves apresentou-se á Poli -
cia, pedindo para ser mandado internar ri
Hospício, visto se achar soffrendo das faculo
dades mentaes.

(Dos jornaes)
Se usasse de tal franqueza
Todo o que soffre da «bola»,
Meu Deus ! Quanta gente preza !
Qual pássaro na gaiola.

— • '
Pia no bairro de Botafogo uma formosa joven

que adopta o namoro como sport predilecto.Assim é que ha tempos passados contava ella
nada menos de seis admiradores. Como é, porém,muito pieventiva, resolveu, para evitar embaraços,
organisar uma. tabeliã, pela qual deveria determi-
nar a hora em que cada um de per si deveriam
falar-lhe. E deu resultado a descoberta, pois sem
haver qualquer enconíro desagradável, a todos ella
attendia com os mesmos sorrisos e palavrinhas
de amor ! Certa vez, porém, um dos candidatos
tendo penetrado na salinha de visitas, sem ser
presentido, encontrou ali a tal tabdla e pôde ve*
rificar com grande espanto, que antes de si já a
encantadora — A -— tinha recebido os cinco seus
collegas !

Fulo de raiva, lançou mão de um. lápis e adi*
ante do seu nome classificado em 6o logar exarou,
em letras gordas, o seguinte despacho : «Demitto-
me por julgar injusta a minha classificação ! »

ELLA—Julguei que não mais viesses hoje.
Demoraste tanto !

ELLE — Tu nem calculas o que me suecedeu.
Imagina que o meu companheiro, emquanto eu
«fazia uma pestana», carregou com as minhas bo-
tinas, só voltando agora. E como são as únicas..»

• -
« A mulher vive n'um calvário,

cujos alicerces são os homens.»—
r

— Em fundas cogitações,
Amigo, não te disperses!
D. Elisa conseguiu
Descobrir os alicerces...

Mas de que? De algum palácio? De
algum templo extraordinário ?

Não, amigo; « apenasmente », os do
monte do Calvário 1

(Ai, Christo ; olhae p'ra isto!...
Xico Bojudq.
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fls paixões e os sentimentos na mulher
A CÓLERA E O RESPEITO

fí COLERR

Quando observamos uma mulher, cuja
fraqueza é característica, que brilha sobre-
tudo pela graça e delicadeza de suas for-
mas, pela doçura e amenidade de seu cara-
cter, somos levados a acreditar que ella
nunca poderá abandonar-se aos transportes
da cólera.

Mas, por outro lado, se levarmos em conta
a fraqueza de sua razão, a mobilidade _ de
seu systhema nervoso, a vivacidade de im-
pressões e sensações de que ella é dotada,
é fácil conceber quanto ella deve se entre-
gar a essa paixão. Effectivamente, a cólera
e muito freqüente nas mulheres, cuja na-
tureza se presta com uma facilidade enorme
a seus vehernentes impulsos. ;;

E' a onda obedecendo ao vento e passan-
do, subitamente, da mais profunda calma,
á maior agitação.

As causas que podem suscitar a sua co-
lera são numerosas e agem com um grande
império. Um desejo contrariado, uma pa-
lavra que ferir sua susceptibilidade, bastam
para as irritar.

Mas, si a cólera, nas mulheres, é prompta
e vehemente, também se acalma rápida-
mente; sua alma é muito frágil para que
nella exista uma cousa duradoura, e sua
sensibilidade é muito novel para poder
guardar durante muito tempo um senti-
mento, sobretudo quando este chegou a um
alto ponto de exaltação.

Quanto mais ardente ó a chamma, mais
depressa consome o que se lhe atira.

Quanto mais violenta é uma paixão, me-
nos dura. As forças de nosso espirito e as
fibras do nosso organismo não são capazes
d'uma tensão muito demorada. A cólera das
mulheres é tão viva, tão vehemente, mar-
tyrisam de tal modo seu espirito e seus
nervos que depressa produz n'ellas essa
fadiga de que falíamos.

E' um espectaculo desolador o de uma
mulher colérica.

Esta triste paixão contrasta de tal ma-
neira com as qualidades que são o orna-
mento do sexo feminino, que a vista dos
effeitos que produz, occasiona na alma
qualquer coisa de doloroso e extremamente
penoso.

Nada despoetisa tanto uma mulher como
esses transportes que as poe fora de si.

Seu rosto torna-se desfigurado, seus deli-
cados traços ficam entumeseidos e illumi-
nados seus movimentos, súbitos e impetuo-
sos, sua palavra vibrante e aguda, emfim,
tudo n'esse momento contribuo para a des-
figurar.

Além dusso, como disse Livins :«A cólera em um ser impotente só chega
ao ridiculo». E toda a mulher que se torna

ridicula perde todos os seus encantos. A
cólera é a cegueira da intelligencia j produzas mais absurdas situações; obscurece o
juizo; tudo vê d'um modo exaggerado, e se
entrega aos mais vergonhosos extremos.

Outr'ora os Spartanos mostravam a seus
filhos Ilotas embriagados para fazel-os amar
a sobriedade. Para afastar para sempre uma
mulher da cólera, seria preciso mostrar-lhe
o estado em que a colloca esta paixão.

RESPEITO
Diremos apenas uma palavra sobre este

sentimento. Depois do respeito que temos
por Deus e pelas coisas santas, o que é
devido aos homens depende de uma multi-
dão de circumstancias: como a posição, a
fortuna, o mérito, etc.. As mulheres não
são feitas para experimentar esta espécie
de respeito. Absolutamente.

Todas estas qualidades, que estabelecem
uma enorme differonça de homem para ho-
mem, apagam-se, por assim dizer, entro
um homem e uma mulher. Uma mulher, só
porque é mulher, pode-se elevar pslo cora-
ção até o homem melhor e mais superior-
mente collocado; o mesmo n'este caso; é
ella quem recebe as homenagens e as ex-
pressões de respeito que são devidas a seu
sexo.

Ella sente tudo isso instinctivamente,
razão porque possue tal direito; mas pouco
sabe e que sobre o respeito, ainda que ob-
serve algumas vezes o ceremonial obriga-
torio.

A mulher é mais levada a amar o que
admira, do que experimentar o que seja o
respeito. Em geral, um sábio que ella
nunca amaria, vale menos (para ella) que
um rapaz distincto que lhe serve de par
em um baile.

(Continua ),
Niterói, Set. 1916.-

Salomão Cruz

PAUA LIMPAR METAES;

IELjTIjr«^uiiESi^J -E
Não os arranha nem os deteriora

Estaes neurastenico, anêmico, tendes ex-

fottamento 
nervoso adquirido por excesso

e trabalho ou outra qualquer causa, tomae

Vitarsan
Poderoso reparador das forças

DROGARIA PACHECO
RUA DOS ANDRADAS, 45
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A uocão de rithmo foi, por muito tempo, considerada* corno' um~sehtimeiito~ innatOjfmasfrecentemente
vários psycolcgos têm chegado a conclusão de ttue também pôde ser o residindo" de'* um [trenó regular
iidquir do durante à infância. Sejam fmidarientauas ou uào esta-t conclusões, o certo é que~niuitas pessoassentem nu conhecem defeituosamente o compasso da musica moderna. Recentemente tem-se ensinado às
Crianças o valor das notas, semi-notãs e quartos de notas, pausas, ete. por meio de blocos de madeira de
vários cumprimentos, de modo que a concepção destas idéias torna-se tào simples e clara que podem dar
uma expressão pliysiea. mostrando «pie eomprehenderam. mareando dando eslallos com os dedos de modo
a representai' assim ai passagens musicaes.

flbQCIIRINbO O SÜPPOSTO "OüVIbO" PflRfl fl A\Ü5ICF1

A faculdade de poder identificar a nota (pie se toca, sem vêr o seu symbolo eseripto em papel de
.n^sica, '• uma cousa que moralmente se eonside»a como um dom especial, e que se julga possuir só poreianç.n. de talento musical Investigações recentes vieram provar que este dom, porem, nem e tão raro,nenie herdado,nias sim que é uma funeçaò mental,que pode ser adquirida e desenvolvida como qualquer outra.

A gravura que reproduzimos, mostra¦« m'"- np.uuu/.niM^, Miuhuixos meios práticos como algumas crianças estão adquirindo essel°ln (í duma maneira interessante: Uma dellas toca a nota no piano, duas de olhos vendados dizem o nome,
m "os rapazes indica-a na pauta por meio de uma nota'de madeira. Segundo escreve Mrs. Gòpp no "The
«guinai of lleredity", 8ü'[. das crianças normaes adquirem esta faculdade com certa facilidade.
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Fragmentos d'alma
.4' Luizinha

Tu me perguntas, adorada criança de
olhos claros, qual a imagem que inspira os
meus versos. Perguntas, embora saibas que
mais de uma pes-
soa tem feito o
mesmo, sem obter
uma resposta que
satisfaça. Não
tens medo que eu
te deixe na mes-
ma incerteza em
que até agora vi-
veste? Não? E'
que tu sabes que
tudo o que me
pedes é executado
como uma ordem
ou como um de-
ver.

Desta vez,
porém, perdoa-
me; eu não po-
der ei satisfazer o
teu desejo, sim-
plesmente porque
imagem nenhuma
povoa o meu ce-
rebro nos momen-
tos em que es-
crevo.

Admiras-teV
Achas, sem du-
vida, espantoso,
que eu faça ver-
sos assim.. . E'
que eu escrevo o
que o pensamen-
to dieta e não o
que sente o co-
ração.

0 primeiro pen-
sa e ensina o bem
ou o mal; o ou-

compreliemles ? -— não sabe o que é o amor.
Não pode modelar uma phrase amorosa, sem
que a isso o ajude o coração; e quando, na
mão nervosa, treme a penna que deverá
transmittir ao papel as linhas de um per-fil ideal, o cérebro bate ás portas do cora-
ção amante, pedindo-lhe que lhe forneça os
dados necessários ás phrases que deseja:

— Tu que amas,
>'.;:';.,"":.' '¦'<:•'." ~v'*m%Ç^
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João Carvalho Franco (4 annos) —filho do sr. flntonio
Gonçalves Franco

tro sente e cala a alegria ou a tristeza.
Porque ? Porque o coração è egoista e

quasi enganador. Occulta sempre os verda-
deiros sentimentos que o agitam, talvez
com receio de que sejam profanados, e des-
cobre e propala uns que nunca sentiu.

. O cérebro ensina todos os seus pensa-mentos. Empresta-os aos lábios ou dá-os á
mão que dirige a penna, sem pedir agrade-
cimentos ou esperar recompensa. Esparge
conselhos a respeito de tudo, ensina a ser
bom, resignado, manso; pede ás mãos quesejam caridosas e ás almas que sigam a
lei divina da piedade, e ao próprio coração,
que sorri e o despresa, aconselha a mode-
ração e,ás vezes, a abstinência.

É' um rico generoso, mas... não ama-

coração, inspira-
me! Revela-me os
segredos que tra-
zes tão bem guar-
dados no teu ama-
go. A mão quer
escrever, eu pre-
ciso dictar. Sus-
pira-me!

E o coração
mergulhado e m
ondas de amor,
responde-lhe in-
disposto : — Eu
amo!

Tu amas !
Mas isso não bas-
ta, coração! Eu
quero saber o que
sentes, o que sen-
tiste para te con-
venceres de que
amas 1

Amor! — tor-
na a dizer o tra-
vesso e novamen.
te imerge-se na
liquida harmonia
do sentimento que
o domina.

Amor 1 — com-
prehendes criam
ça de olhos cia-
ros ? — amor !

Quatro letras,
duas syllabas,
uma palavra, para
exprimir a enor-
midade do que

sente o coração! Uma palavra so !
E' o que suecede commigo. As phrases

que burilo, não são mais do que farrapos
dos pensamentos que se me agitam no ce-
rebro ; são rudes canções que indifferente-
mente solto ao vento, e que não encontram
éco no meu coração.

A verdadeira imagem que povoa os meus
sonhos, esse ideal que formei e ha^tanto
tempo acalento, esse amor que é so rneu
porque ninguém ainda logrou conhecer os
seus mysterios, eu não descrevi nem aesr
creverei nunca ! Não penses que algum aia
eu não procurei fazel-o. Oh! Tentei-o ar-
dentemente e nessa tentativa concentrei
todas as minhas forças. Eoi-me iiiteiramen-
te impossível! Por mais que pedisse au



coraÇcTo que mé auxiliasse, somente uma
palavra me foi enviada : — Amo !

Convenci-me de que o amor ó simples-
mento iriexprimivel. Amor é amor, da mes-
ma maneira por que céo é céo e mar é
mar. Não ha nome que o descreva senão o
seu próprio.

Eis porque eu calo o que sinto, occulto
no fundo do coração o meu ideal de amor

*—'"»—°—ww» ¦¦ ii» jmim i m mi niiiüi i"ui ' 
' 

ii ii Md

Rs interessantes meninas Laura e Cesaltina.
Pereira — Capital

e lanço, ao papel e ao vento, vorsos nasci-
dos tão somente da imaginação.

Sorris ? Queres saber de quem são os
olhos azues que sempre apparecem nos
meus versos ? Eu t'o direi.

Julgas que eu os amo ? Certamente! Mas
tu sabes que o objecto do meu amor tem
olhos negros. Negros, minha amiga, negros
como duas contas de onix !

E eu sempre canto os olhos claros...
porque não sei fazel-o aos olhos escuros 1

Ouvidas ? Sorri ! — que importa ? — F tãouoce em teus lábios o sorriso da duvida...
& verdade que eu amo os olhos claros;acho-os lindos, divinos, lúcidos, mas tãosomente porque são os teus. Acredita. Sãoesses os olhos que apparecem nos meusversos, ~- olhos que não são verdes nem'zues^ não são esmeraldas nem turquezas,uao tem a cor do céo nem a cor do mar.' ao c^ar°s, raramente claros, de uma cor

que mio tem comparação, mixto de azul everde -¦••¦- -' »•¦ '
TUA mixto de céo e mar!

JORNAL DAS MOÇAS
eu adoro. Perdoa-me, criança de olhos cia-ros, perdoa-me !

O que o coração sente, não se diz nemescreve, porque é simplesmente inexprimi-

YÀBA DE ALMEIDA.

MORENA
A' nihgileú, pois a minhanoica (': branca como neve a isto

foi amores antigos da minhamusa.

Morena, ó minha morena,
Tu és má, pois não tens penaDe quem morre por amores. ..
Quando eu vi-te, ó feiticeira,

Ta fagiste bem ligeira
No jardim por entre as flores í

'Qui te agarro, além te pilho...— O' meu Deus, ests teu üiho
Mal sabe o que padeceu —

Pois tu não tiveste penaDo pobre amado, morena,
Que de dor quasi morreu !.. .

E cornas tão contente,
Que deixaste tristemente

Teu amado a padecer:
Pois ficou abandonado

íoda a noite ali deitado
Entre as flores a gemer !

0' morena tão querida
Vem me dar de novo a vida,

Vem minha alma consolar;
Pois esse infeliz amado,

Embora hoje abandonado,
Quer-te, ó bella, perdoar !

• u::'.-.'li '

¦A

0' morena, ó meus amores,
Vem tirar-me as cruéis dores

Que me querem só matar ;
0' morena tão querida

Se me amares toda a vida,
Toda a vida hei de te amar !

Vem?! consola o pobre amado,
Que por ti foi desprezado

No jardim sem compaixão;
Oh!... vem !... que eu esqueci tudo

E o meu peito triste e mudo'Inda quer teu coração ? !

Morena, ó minha morena,
Tu és má, pois não tens pena v;:^

De quem morre por amores...
Quando eu vi-te, ó feiticeira,

Tu fugiste bem ligeira
No jardim por entre as flores !

(Das «Inspirações»)

LAPIN.

tant! (^izer'"nie> certamente, que depois de
UüO bemnO. "fírta.Gf.A com oqVvüv r\ nrtma riria

Óleo Indígena Perfumado
po, ücaste sem saber o nome que Eu sou indispensável em todas as casas.
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DEVANEIO
recordações do douro

Ao saudoso mano Gabriel

...E o venerando "lobo do mar",
abandonando os remos, içou as velas.
Reinava uma calma inebriante.

Zephiró impelia carinhosa e suave-
mente num brando deslise o nosso
frágil barquinho.

Como que dominada por forte sen-
timento de melancolia, a Natureza
dormitava. O silencio que nos envol-
via convidava a alma a ternas recor-
daçôes!... Deixei então que o meu
espirito vagasse aos paramos, do In-
íinito, entregando-se á meiga tortura
de uma vaga saudade.

Sim ! a Saudade tortura-nos a Alma,
mas consola o Coração, avivando
constantemente a lembrança do Ente
amado quando ausente.

I)izei-me, oh! vós que amaes e sof-

freis a contingência de uma separa-
cão...

Não é verdade que a Saudade, esse
sentimento tão vago, tão indefhnvel,
tem sempre algo de suave por aliDien-
tar em nossos corações, "da Esperan-
ça" a luz benéfica e vivificadora que
nos salva e alenta ?.. .

JUREMA OLIVIA.

Novembro - 19l().

[m M m
Vinhos, comestíveis e tudo

de primeira qualidade
¦,— —i mui in ¦ i ¦[¦¦Miii»>l ¦¦» ¦»

A" Rua tia Asseiléa. H. 121 — Teieiluoe m

O "Tornai òas moças" na Escola Normal ôe
5anta Catharina
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Da esquerda para a direita, sentadas : Ondina A. Pieri e Analia A. Vieira. Em pe :

Juvenilha C. Bento, Maria Antonietta de Oliveira, Judith Silva e Zoé Cunha.
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DIVERSOS MODELOS DE CHAPÉOS — ULTIMA NOVIDADE

Decae o estylo «empyre», o belloesjylo que tanto agradou a mulher quesabe vestir-se como satisfaz áquellasclUe não têm gosto ou arte, para aacolha do que lhe fica bem.
| saber trajar se depende de gostoQ e quasi uma arte escolher o ves-tuano que se adapte ao corpo.

Ha moças baixas que escolhem saias
largas ou mui franzidas e ha moças
altas que usam saias tão curtas que
lhes batem nos joelhos .

Com as bluzas e chapéos os mesmos
phenomenos apparecem ; entretanto, a
mulher deve usar o que lhe fica bem,
procurando sempre acompanhar a moda.
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O estylo "direcione" toma tal in-
cremento que paiece tiiumphar com
todo o seu séquito de appendices es-
colhidos, pois, o effeito typico do
"directoire" é a linha do pescoço ex-
traordinariamente alta e bem disfor-
me; os grandes fofos, punhos borda-
dos, de filo ou de renda de tulle, lu-
xuosas guarnições fazem parte inte-

grante do estylo.
Alem dessa selecção ainda o estylo

exige o uso da cor branca nas golas
e nos punhos dos vestidos, principal-
mente dos «tailleurs». Os três modelos
da saias que estampamos já demons-
tram como as "crenolines" se modi-

soiios e saia de tafetá ou setim; (3)
bellissimo vestido de fazenda levo e
transparente; forro de setim macáu;
os demais dispensam o descripçãc; As
fazendas preferidas *ão tafetá, «pio-
peline», «mousseline» de seda, «crépe
Georgette». A pagina de matinées
que escolhemos agradará extraordina-
riamente muita gente, em vista dos
pedidos que temos recebido para a
publicação desses modelos. São eiias
confeccionadas em tafetá de cores,
tulles bordadas, crepon estampado,
pongée e crépe da China.

Lindos modelos de chapéos apre-
sentamos, dentre os quaes sobresaem

OUTROS CHAPÉOS MODERNOS

ficam, as linhas direitas imperam vi-
ctoriosamente.

Importantes e elegantes modelos de
vestidos para passeios e reuniões in-
serimos neste numero: (1) vestidos
de uma peça para «matinées» e pas-
seios em propeline, gabardine ou li-
nho ; corsage «decollete» em baptiste,
«organdi» ou seda; (2) verdadeiro
modelo parisiense, de uma distincçãc
impeccavel e muito apropriado para
chás, conferências e theatros ; túnica e
saia de 2 peças ; o corsage tem man-
gas curtas e folgadas também talha-
das em uma só peça; o corsage obe-
dece as linhas direitas e é bem afus-
tado ; tanto o corsage como a túnica
deve ser confeccionado em fazenda
leve, como crêpe Georgette; suspen-

os «canotiers» de palha ou de aba
«cloche» para cima dando ligeira im-

pressão dos antigos chapéos dos ma-
rinheiros francezes; também, no ge-
nero acima, em seda, são usados, com
a dilferença apenas de serem peque-
nos e pachados de traz para a frente,
em estylo oval; os chapeos de peque-
nas formas de palha sobre os quaes
caem véos pintados e lindos dão certa

graça aos rostos redondos e são mais
adequados as praias de banho ou

passeios campestres e não a cidace ,
os enfeites são de todas as yaneoa-
des, porem os preferidos são os m
quenos e singelos, bem graciosos. H|

certa tendência para a entrada ^s

plumas, notando-se em diversas gitr^
muitas espécies com ensaio de seu ^ .
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-M-tinée de tulle bordada e tafetá rosa. Grande collarinho-chale amarrado na cintura.
Matinée de crèpon estampado. Collarinho de crèpon plisse, babado plisse nas mangas.

tinéè df> nnnppft onfÁitarln. rnm nlissés e neauenas rosas de seda.

'""'•^co uo crepe ao Liima, rosa pau.rosas azues e rósèas. Mangas curtas.
de pequenas

(Da Rainha da Moda)
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BELLAS TOILETTES PARA PASSEIO

In

¦ iv. , «

w1- -m

r* n 11 Creme de Belleza "Oriental", único sem
A Dl* K 01151 rival, para manter a epiderme em perleito
Cl Cl UCllU estado de hygiene e belieza e pelas
suas qualidades emolientes e refrigerantes # embranquece
assetina a eu tis, dando-lhe a transparência da juventude. .-J-\a<\
gorduroso, é o melhor para massagens e faz adherir o i*°
arroz, tornando-o completamente invisivel, 3$000; Pel°. . pjj3$50Q. Vende-se nas.perfumarias e pharmacias. Deposito: "
fumaria Lopes, Uruguayana, U, Rio. Mediante um sello üe ivv
réis, enviamos o catalogo de Conselhos de,Belleza>
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LINDOS MODELOS DE SAIAS

f .QSBBM

aMElixir.oas Damas : Tônico uterp-ovariano do dr.(
Rodrigues dos Santos, é um.
agente thefápeutico de unia

acção enérgica esegüra nas. moléstias próprias das senhoras, nas irregularidades de
menstrüação, diíhculdades e eólicas . uterinas, hemorragias, durante a menstruação, Sus-
pensão tardia, dores nos ovarios, catharros uterinos,:etc. O EHxir das Oamas.
modifica e corrige o estado norvosó das senhoras, actuando também sobre os intestinos,
regularisando suas íUncçôes. Deposito— Rua S. Pedro, 121 \\

A' TODAS AS MÃES EXTREMOSAS
Aconselhamos paia seus filhos

o emprego de
S8í_ ¦ ¦ ;:•
ffj 

C^fe i ii —

Oleo Indígena Perfumado

para completa extineção da caspa e a boa
hygiene dos cabellos.

Usando o oleo indígena perfumado, alisa
os cabellos, mata por completo a caspaj
lendias, parasitas e todos os insectos do,
couro cabellúdo. Evita a queda e faz crescer
o cabello, podendo ser usado em todas as
"toilettes" de bom gosto, pelo seu perfume
e por todas as virtudes. A' venda em todas' •
as pharmacias, drogarias, períurnarias e ,
barbearias.

Depósitos em Nicthefoy: Bro|[p 3. P. tá BarCBlIOS,
rua Visconde do Rio Branco n. 413 e no
Deposito Geral: .rolaria Lamaüliière. , ,; /

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

•¦•,.>).

. F* K.
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¦A? MarM^ríd^
Amar—como è bom amar, no en-

tanto, amar é soffrer quando não po-
demos demonstrar esse doce mal a
alguém. Sim, Margarida, eu amo tom-
bem, mas, oh ! como tem sido infeliz
esse meu amor, como tenho soífndo.
E sem poder jamais encontrar um le-
nitivo para o meu amargurado cora-

ção, vivo sonhando num deserto de
amarguras trazendo sempre a fronte
pendida sobre o peito, dominada pelos
horríveis pesadelos de minh'alma tor-
tu rada.

Ah! Margarida, como é terrível
amar e supportar calladamente os ef-
feitos de um amor infeliz!

Estou perfeitamente nocasodaqua-
drinha que vaes ler-do distincto poeta
Nestor Guedes:

«À flammea luz d'nm sorriso
Vae sentimentos buscar. ,
Amar é ter paraíso
Ou nVim inferno habitar».

Foi num sorriso justamente que eu
senti a minh'alma se prender a outra,
para depois habitar num verdadeiro
inferno ! E' triste viver num continuo
desespero e ter necessidade de trazer
o sorriso nos lábios, quando o coração
está mergulhado num sentimento que
não pode e não deve ser conhecido
por ontrenh -\

E' triste soffrer, não tendo um peito .
amigo onde desabafar a dor de um
mar que nos leva ao desespero. Diz,
porém, o distincto clinico Dr. Floria-
no de Lemos, nesta quadrinha terna
e simples:

•. «Quando nos punge esse grande1 * Peccado de querer bem,
. . E' doce que a nlma nos mande

Confessar o mal a alguém».
— mas, como confessar a alguém o
meu grande peccado de amar, se eu
não posso em hypothese alguma dei-
xar transparecer esse amor infeliz.?

Diz me dooe amiga, o que fazer
n'esse caso? diz-me sim, porque na-
turalmente o distincto facultativo não
conhece decerto o remédio para o meu
mal, ou ainda não encontrou na sua
vasta clinica, uma enfermidade egual
a que me transporta agora as regiões
do infortúnio, voando sempre commigo

Primeiros reflexos infantis da nossa talentosa collabo-
radora GflAMNE aos 12 mezes de edade

ár
¦...'' J^ .

presa ao meu pensamento, por uma
estrada de infortúnios, uma creatura
que seni saber trouxe-me o desespero
d'alma—o desasocego de espirito, de-
pois de me haver roubado involunta-
riamente a tranquillidade de uma vida
outr'ora feliz—venturosa e cheia de
esperanças!

Diz me doce amiga, o que fazer?
mas, não te esqueças que eu mio
posso em circumstancia alguma dizer
quem sou, porque, tu própria, se eu
t'o dissesse, revoltar-te ias contra mim.

Ouve, pois, cautelosamente, a voz
da tua consciência e arranca de tua
alma encantadora e nobre essas tuas

palavras meigas, repassadas sempre
de um lenitivo que só tu sabes infil-
trar no \ coração dos que soffrem, e
diz-me com sinceridade, o que fazer,'

Não te esqueças, porem, de que eu
amo verdadeiramente e não posso oi-
vidar por um instante aqúellapbysio-
nomia branca como a neve, daquella
anjo que nas minhas horas de posar
—é o «anjo loiro» de um soffrimento
doce de illusões... no emtanto, serão
sempre de illusões uma alma apaixo-
nada.que soffre e morre paulatinamente
sern dizer porque...

Adeus.
Mlle. Maria.. Lí^ü-a 4

>M



AMAR Ê SOFFRER
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(Por lUREfTIFI OLIUI6);

a> sua d fecta^amiga Qina Castanheira
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A Saúde da Mulher
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cura incommodos de senhora
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D. Maria Christina de Castro Barreiros
dtapetininga, S. PauloJ

Attesto, em hem da humanidade sofíredora, que softri desde a minha
puberdade até meus 40 annos, as mais cruciantes dores motivadas por
eólicas uterinas que mensalmente me atiravam ao leito por dias consecu-
ti vos, sob padecimentos atrozes. Recorria aos purgantes, aos synapismos
e outros ingredientes, sempre sem resultado.

Felizmente, aconselhada por uma amiga a usar A SAÚDE DA
MULHER, milagroso preparado dos Snrs. Daudt & Lagnnilla, estabelecidos
no Rio, tomei-o esperançada, e, em tão boa hora, que somente com seis
vidros daquelle preparado sarei completamente, estando hoje livre de tão
terrivel incommodo. Inquestionavelmente, é esse o único remédio efíicaz
para os incommodos das senhoras.

Itapptiniyuja (S. Paulo), 14 de Fevereiro de 1916:

MARIA CHRISTINA DE CASTRO BARREIROS
(Firma reconhecida)

I PAUDT & OI.ITE1RA (Successores de DAUDT & LAGUNILLA) — BI»
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O "Domai das Moças" na grande festa realisada pelo Insfifafo de Profecção
á Infância de Biclheroy.
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Um grupo distincto que tomou parte na festa, vendo-se o Dr. Moncorvo Filho, director
do Instituto de Protecção á Infância desta Capital.
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Criança s que foram premiadas.



Í) "Jornal ctas Moças" na Festa da Bandeira
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1. Passagem das tropas. — 2. 0 Dr. Coeiho Netto, faliando aoS reservista:
vista navaes que prestaram juramento á bandeira.

3. Beser-
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\7arios aspeclos cia assistência

W %s rrespondencia
Pina MenichelH — VdVã. ser publicado seu

|oneto é precizo que seja retocado o ultimo
Verso da 2a quadra.Manoel Ribeiro da Silva—O seu «Eterno
Amor» mio está bom.

Incompvehendida— Estava para ser publi-cado 3 retiramol-o para attender o seu pe-dido, Não creia nas allusôes feitas na sua
CaHa. Mlle. Isaura além de muito gentil, é
extremumente sympathica, educada e admi-

Antônio Andrade Lima -Não está bom o
seu soneto.

Juyme—O seu acrostico não pode ser pu-
blioitdo

Octavio Silva—Porta* a mania de fazer
versos.

Arnaldo Rodrigítes -Precisamos fa.llar-lhe0
j\7. .JV.—Tem carta nesta redacção.
Yára de Almeida,. ,1. Fabricio Veras, De

Castro e Silva, Sivolc, Iübracos Niogata,
Pedro Pinto Rei-? e Hmriqui Brunner, ac-
ceitos seus trabalhos. Aguardem opportu-
nidade.

%
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Estando prestes íi ter mi- ao gerente do Jornal dai
ir o anno, época de refor- Mo^as >, Agencia Cosmos, risa
as de assinaturas, pedi- T de Setembro n. ^^5.
Estando prestes a ter mi-

na
m
111 os aos nossos gentis assi-
gnantes mandarem reformai-
as eom a maior brevidade
possiv^el.Todos aquelles <_ne> toma-
rem assigiiaturas novas re-
eeberâo aJÒRliíi I>A* MO-
CAS desde já, não se Hies
descontando o período que
falia para completar o anno.

Todos os pedidos de assa-
gnaturás devem ser dirigidos

A' boa amiguinha Adelina M. Atba
AMOR...

[>mar, conjuga louca a mocidade,
Oesde tempos atraz, o verbo q'rido.
Wnisto está toda a felicidade,
tnogo que amor se tenha não fingido.
K-Minocente, a criança ama, também,
!^ada trocando pelo amor que tem
t>os seus pães, que lhe querem muito bem.

Alice Maria Pereira.

MÁXIMO CONFORTO T3 FJLEGANCIA
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CINTA
DE COUTIL BRANCO E COM ELÁSTICO

NA CINTURA. 4 LIGAS

M. 1G9. . . . . . 1&$

COLLETE
DE BRIM FORTE, COM BORDADO E

LAÇO DE SEDA. 4 LIGAS

Todo o material empregado é AMERICANO DE PRIMEIRA QUALI
DADE, importado directamente da nossa casa de IÍOVA YORK

~= Varetas, buscs e ilhós são garantidos inoxydaveis. ==
Qualidade e acabamento impeccaveis... .

Os pedidos do interior receoem a nossa máxima attenção

CASA

SLOPER 1S7 - OUVIDOR - 189
JRâo cie Janeiro

Caixa Postal 1286 = Telephoiie Norte
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Vários aspectos da grande reunião dançante realisada sabbado ultimo
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Senhoritas Hermengarda Brüzzi fl'ves~da Silva e Zc'lna

Eruzzl fllves da Silva diplcmac!as'Fe!a Escola Normal
"Aaria Auxiliadora" - Ponte Nova — AUnas

Em commemoraçad ao anniversario nata-
licio de sua Exma. esposa, D. Cândida de
Álvaro Duarte, o sr. Árthur Pinto Ribeiro
Duarte, chefe do secçãp da Directoria dos
Npgoeios do Interior do Estado do Rio,
otíereceu no dia 20 ás pessoas de suas re-
lações sociaes uma «sohée» dançante.

x\ festa esteve encantadora e a sra. Can-
dida Duarte soube reunir em sua residência
a elite fluminense, que correspondeu alta-
mente ao ideal da anniversariante, que era
unir o luxo, o bom gosto á alegria.

E, assim, unidos esses três elementos, a

reunião tornou-se attrahente e deixou sau~
dosas recordações a todos que tiveram a
felicidade de ted-a usufruido.

A sra. Cândida Duarte foi muito cumpri-
mentada e recebeu vários presentes e corri
a apurada distineção de sua educação es-
merada soube attenler e tratar todos os
convidados.

Festejou o seu anniversario natalicio no
dia 28 a senhorinha Adalgiza Ferreira de
Carvalho, applicada alurnna do 8o anno do
Instituto Nacional de Musica e filha do
Coronel Tertuliano José do Carvalho, fume-
cionario da Prefeitura Municipal.

A anniversariante foi alvo de innumeras
provas de apreço e de estima de suas ami-
gas e admiradoras.

Fizeram annos :
F no dia 24 -a interessante menina Evan-
gelina, filha do dr. Luiz Maria Piquet;

a senhora Eugenia Viama de Moraes,
esposa do sr. Humberto Martinho de MoraeF.

no dia 25 —a senhorinha Maria da Pie-
dade Soares, filha do capitão Antônio da
Piedade Soaros ; a senhorinha Judith Cor-
dia, filha do sr. Joaquim Cordia ; a senho-
rinha Maria Lourdes do Sá, filha do sr. An-
tonio de Sá. negociante ; no dia 16 a se-
nhorinha Chiquita Aureliano do Yascon-
cellos, filha do sr. Aureliano de Vasconcel-

Senhoritas e a Iguns cavalheiros que tomaram parte no brilhante concerto realisado
sabbado ultimo na residência do dr. Lauro Salles
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ios a senhorinha Maria do Carmo de
Carvalho Neiva, filha do sr. Carvalho Neiva;

dia 27—a senhorinha Evangelina Frn-
OSOi filha do coronel Tasso Fragoso, chefe

da° casa militar do sr. presidente da Re-
pública 

' no dia 27—o nosso crrrespon-
fonte em Nictheroy, sr. Heitor de Fri*s de
Sá Pióto ; no dia 28—a senhorinha Yara,
filha do sr. Arnaldo de Vasconcellos.

Fazem annos hoje: o menino Odilon,
travesso filho do sr. José Pereira de Lima;
a senhorinha Lucilia Moreira, dilecta filha
do sr. Àlbeito Moreira; o galante menino
Ôdino, filho do sr. Octavio de Carvalho
pereira Cardoso ; no dia 2—o sr. Oscar
Francisco Pereira, irmão de nosso collega
Ernesto Pereira; no dia 4—madame Dulce
Vieira, esposa do sr. Cezar Vieira; a se-
nhorinha Paulina Lima, filha do sr. Oscar
P. Lima ; no dia 5—a gentil senhorita Su-
zette Amazonas de Carvalho, irmã da dis-
tincta normalista Maria Amélia de Carvalho
e filha do capitão do exercito Francisco
Ferreira de Carvalho.

Oleo Indígena Perfumado
— Eu sou a Hygiene.

Aulas especiaes de Corte e
Chapéos; para Senhoras. Ensi-
na-se com perfeição em o mezes,
só pagando a alumna os 2 pri-
méiros mezes; sendo o terceiro
gratuito, para a pratica.
AVENIDA RIO BRANCO, 108 j

Especifico cios Cnlbello»
deparado por A. L. J. DE OLIVEIRA

1'eparadr, , ffi az couira a que ia dos cabel!os: caspas
i , e outras moléstias do couro ca elludo.•eente conservador da còr negra dos cabellos, tor-

uando-os macios ebriluantes
B^si/arios: Oliveira, Jorge & €.

Rua Assembléa, 57
CASA CIRIO — Rua do Ouvidorm NICTHEROY - Drogaria BARCELLOS

Rua V. do Rio Branco N. 413

LYCEE FRANÇAIS
(Rua âo Catlete, 351)

ESCOLA BERLITZ
(Av. Rio Branco, 110 - Efllf. tío úo ürasil")

Ha fados entre nós que, realmente,
não podem passar despercebidos, tal o
valor do esforço que elles apresentam.
Queremos nos referir á deliberação que
vem de ser tomada pela competente r/i-
recção destes dois estabelecimentos de
ensino.

Encerrando-se agora o período das
suas aulas noryna.es, foi resolvido pela
directoria de ambos, estabelecer o func-
cionamento de aulas extraordinárias,
diurnas è nocturnas, para, ambos os
sexos, principalmente de Franceze Inglez.
Esse curso terá essencialmente pratico.

Com essa forma, admiraml, embora
trabalhosa, esses conceituados estabeleci-
méritos facultam aos estudantes o segui-
mento das matérias de cada curso du-
rante as férias. Quer isso dizer que os
estudantes julgados fracos nessas mate-
rias e das quaes tenham exames co
prestar em Março ou, ainda, os que -.
apenas. tenham necessidade de uma sab- |
batina dos pontos dissertados durante o
anno, encontram nessa pratica o meio
fácil de habilitarem-se. Todas as aidas,
diurnas ou nocturnas, obedecerão o mes-
mo horário da progromma.

F/ uma resolução louvável essa da
honrada direcção destes collegios e,
oxalá, possam ser bem compensados os
seus esforços.

Estás com
a cara que ó um
jardim.—Como ?

—E' cravo por
todo o canto.

Gra,meu ca-
ro, que herde eu

fazer?
—Muito simplesmente : tom ar uns

2 a 3 vidros do poderoso ELIXIR
DE INHAME GOULART que te
porá são e bonito.

1
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Grupo escolar Gabriel Andrade da adiantada villa de Passa-tempo ""
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A' meu noivo Nestor Zenohio da Cosia
— Esperançai Es a minha única companheira!

Tu tens o dom de me transportar ao paiz da fe-
licidade, sem ti o que seria de mim ?

Quantas vezes estou pensativa e a nostalgia quer
se apoderar de mim. mas tu és superior a tudo,
e fazes com que dissipe do meu cérebro certos
pensamentos tristes.

Oh ! quem não terá esperança ! A esperança é
o balsamo suave da vida, esperança, esperança és
a minha companheira !

Quem não tem esperança não vive, vegeta; se
hoje, por exemplo, somos infelizes, temos a es-
perança de que amanhã seremos felizes, e esta
esperança é que conforta e que nos dá forças
para supportar este mundo de chimeras.

Esperança! E's a minha companheira insepa-
ravel!

Querido noivo, tenha sempre esperança, sem a
^al não poderás obter a completa felicidade!...
A s vezes desanimo ante as agruras da vida, masa minha companheira — esperança — não me aban-dona, c por isso tenho paciência e creio que>ieve havemos de realisar os nossos desejos para'i nossa completa felicidade !

Esperança ! Não me abandoneis nunca !
Chrysanthemo Branco.

s- Christovão, Rio, 10 — 11 — 91(5.

Oleo Indígena IPerfiirnaclo

EU SOU O AMIGO DAS CRIANÇAS.
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COLLETES II
Prestações

Casa M>me

SARA
Entrega - se
na 1.» pres-
taça o. Ac-
ceitara-se

encomraen -
das de col-
letes sob
medida

Attende -se
a chamados
pelo Tele-

phone 3462
Norte

Preços sem>
competen-

cia
pomente um coração empedernido e totalmente

^espido 
de sensibilidade pode ser refractario áe bello e delicado sentimento que se chama -

Saphyra M. Güsman.

Rua Visconde de Itauna, í4S

Praça 11 de Junho Rio de Janeiro
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SE TER
Gaitarei, num importante livro sobre as antigüidades

mágicas, demonstrou, pela seiencia oficial, que os verda-
deiros talismans existem e têm poder real, visto que,
concentrando os fluidos da vida, dão a energia que apressa
a realização das coizas dezejadas; neste apressamento,
á maneira do que é produzido pela electricidade consis-
tindo todo maravilhozo! Preparado por quem verdadei-
ramente sabe e pratica occultismo, o talisman exerce a
todo momento umo influencia occulta poderozissima, raes-
mo quando não se está dezejando a sorte! Atrahe asvm-
pathia, o amor, a saúde, o êxito nos negócios; preserva
da influencia nefasta de inveja, ódio, sortileglo, malefício
ou hypnotização contrária á moral! A devotação, esti-
mação ou fé concentrada no talisman é um protector in-
vizível que, por intuição, aviza de todos os perigos, dá o
palpite dos bons negócios, leva direito ao fim dezejado,
mesmo sem se comprehender o como nem o porque! Não
ligueis importância aos que contradizem vossas crenças:
l;o, porque o saber d'eles não dà ó que buscaes; 2.°, por-
que esse saber não esclarece, d'um modo mais probante
que o da vossa crença, os Mysterios da Natureza.

O Talisman é um poder exteriorizante dos fluidos neu-
ricos e psychicos,—os quaes, como braço hivizivel de po-
laridade pozitiva, combinando-se automaticamente, pela
intenção, com a polaridade negativa das forças magné-
ticas da Natureza, realizam aquilo que, para as religiões,
são os milagres, — e, para as sciencias, são os fenóme-
nos psychicos. Assim como a força invizivel do trans-
porte electrico derrota as forças viziveis do vapor e da
tracção animal, — assim as forças occultas, penetrando
tudo pela simples vontade do sêr evoluído moralmente a-
pezar de ignorar a seiencia, dão razão ao Christo quando
disse que «os últimos podem ser os primeiros»,--e que«os ignorantes pólem falar como sábios». O elemento
psychico encurta os caminhos ou o tempo, tal como a elec-
tricidade em relação aos antigos meios de comunicação,
— e opera tanto melhor quanto mais evoluida moral ou
espiritualmente é a personalidade que emprega esse ele-
monto, emitindo-o do sêr creador — o Sou quem Sou —
o Divino no âmago das próprias creaturas !

Assim como certas drogas dão sensações que induzem
actos e pensamentos, diferentes, assim o Talisman, quan-do é verdadeiro, infiue psychicrmente no espirito de ma-
neira a fazer comprehender por intuição ou adivinhação,
levando para os meios onde se pode obter a sorte.

Os scientistas vindos posteriormente, confirmando cada
vez mais as theorias oceultistas, dão razão ao Vox Po-
pnlh Vox Dei. As constantes reformas do bom senso scien-
tiiico têm feito dizer a vários sábios que «aquele que mais
sabe é quem sabe que nada sabe». Disse Xavier du Mais-
tre, general e notável escriptor francez: «Será demons-
trado que as tradições antigas são todas verdadeiras; queo paganismo inteiro é um systema de verdades corrom-
pidas e deslocadas, ás quaes se trata de limpar e reor-
ganizar para poderem brilhar com todos os seus raios».
Pascal, o célebre mathemático escreveu também: «Os an-tigos deixaram verdades que ainda devem ser conhecidas».

Toda sociedade está sob a hierarchia, o império de

formalismos, cerimonias, apiratos ou oieme
gos aos que, desde os tempos primitivos co í ai1
Magia. Também não se podem compreende
sem sua expressão atravéz de linguagem ,
outras formas materiaes ou íiuidicas ^admiti' ^a noite, a matéria sem o espirito, o .mal sen 

°
felicidade sem a o liberdade. Os talismans ^
a expressão re, condensando as idéas, á maneira*
uma caldeira faz com o vapor, dão a energia
outro modo, elas não teriam,—visto a não colmlnem perseverança dos pensamentos e sentiment
se sentem caiporas ou infelizes nece«<ut,am ri* °S

•í. • -i i n •"•^oa&j.uam üe recoao auxilio espiritual alheio por meio de talismã
am de reco

, ,. -9 talisi
como recorre-se a medico, apezar de cada umcurar a si mesmo por aútosugestao ou pela proáftalidade, submetendo-se á dieta ou ás regras de Kv
que, cessando as cauzas da doença, restabelece
saúde.

Coiza alguma no mundo, mesmo uma simples in
ção, poderia ficar perdida, «os cabelos de todos esta
contados» segundo o Christo; o que nada tem detranhavel; pois, pela filozofia oceultista, comprehend
que a Divindade calculou tudo mathematicamente
numero, pêzo e medida, o acazo sendo uma conce
própria só dos que querem explicar aquilo que su
teligencia não lhes permite comprehender. Não podeixar de ser raros os confeccionadores de talism
porque sua verdadeira fórmula não é ensinada em li
e porque, para dotal-os de poderes oceultos, lia ne
sidade de influencia pessoal de oceultistas mui ev
dos. O verdadeiro talisman possue alma, isto é, um
fluencia que, em semi-somnambulismo, se vê d'elle
diar, influencia tão em anuidade com a pessoa q
tiver uzado algum tempo, que qualquer modificaçà
pensamento, sentimento ou vontade d'essa pesso:
mará logo, na irradiação do talisman, uma forma
quada á idéa, mesmo que o talisman esteja então
afastado ou em outra caza !

O TALISMÃS VII>A rAVORECI
não necesita, da parte da pessoa que adquire-o
uzo próprio, uma preparação, consagração ou instru
de hypuotismo, magnetismo ou oceultisms. Pôde
uzado por pessoas com ou sem saúde, homens, senh
e crianças, e já está por verdadeiro mestre oceulfc
saturado dê* todos os poderes oceultos, afim de fa"
cerem os desejos de bem-estar de qualquer pessoa,
Talisman deverá, por dentro da roupa, pender pai
peito, prezo em torno do pescoço dia e noite, so'
retirando emquanto se lava o corpo.

Se apresentardes este Talisman diante d'amabusi
vereis que o ponteiro d'este se move, tal como s<
com o Iman verdadeiro !

Remete-se para qualquer parte do Brazil bem aca
cionado em caixinha registrada pelo (correio a qual'
pessoa que, na carta do pedido, enviar <lez nm "j

em vale postal ou registro pelo que no correio se c
Valor declarado (não registro siwWs'> °
não garante dinheiro) aos ÚNICOS AGENTES

chi

miLTON & com
Caixa Postal 1734 - CAPITAL FEDE RAL
As pessoas rezidentes na Capital Federal poder

adqvxiril-o na CAZa DIXIE, Rua cio RozaWo 147.
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Vara o Almir JDòminyues

,Tem'nas de mais teu corpo alvinitentc :
1_ Rosas cruéis, tcrriveis, rosas loucas
Que ujc recordam sequiosas boccas
Cantando o amor — escandalosamente !

Rosas... Ha tantas no teu porte ingente...
No sorriso de amor com que me toucas...

E? como as tuas, hão de haver bem poucas
Que a Graça exulte, que a paixão contente.. .

Amo de mais este rosai que trazes
No rir gracioso, no fitar dolente,
No poema gentil das tuas phrases. . .

Porém, Rosa do Amor... nos meus resabios,
As que mais amo, delirosamente,
São as punic-eas rosas dos teus lábios !

rDo--Ruinas d'Alma — em preparo).
Nestor Bastos.

SACHIIKGIO

(A9 Filhinha)

A Flor que á noite esplende, da janella,
e attrahe o olhar da multidão que passa
é talvez no Brasil a flor mais bella
e entre as graciosas a que tem mais graça 1

Sempre que vejo a turba-multa em massa,
cheia de pasmo, olhando o encanto d'ella,
nada existe que mais me contra faça
porque meu Zelo logo se revela !

Sim.! que os- olhos de todos os humanos
são por demais impuros e profanos
para fitar essa divina Flor

que, sem ser minha, incita o meu ciúme,
que me não ama mas me dá perfume. ..
que 6 inaccessivel mas me inspira Amor !. . .

Francisco Ricardo.

Comecemos o livro : ó necessário
Que, sacudindo as azas, na demência
Ue quem escala um céo imaginário,
Deixes em cada verso a tua essência. . .

lortanto, como em sonho extraordinário,
°a primazia d*Arte na imminencia,

Abre cias rimas o soberbo aviarior ^^om a chave azul da minha inteligência

Que cada estrophe em harmonia ethereaVibre c se eleve acima da miséria
este antro vil, num hymno de victoria. . .

5"A> vá, bem alto, onde não chegue a injuria
J-[0s impotentes cuja negra fúria•lll^o fará por desmentir-me a gloria {.. .

Archimimo Lapagesse,

(A' fiüem me despreza)
Se eu pudesse, amor, em rimas te contar
A luz, a vida, o canto de mavtyrios,
A poesia, a musica e os delírios
Desse teu triste ewsoluçante olhar. . .
Se tu me soubesses comprehender c amar
Entre os perfumes divinaes dos lyiios,
Esses teus olhos tristes, — pobres cirios,
Talvez fugissem p'ra no Além brilhar!

Loucura penso, pois o teu olhar,
Esse que, amor acabas de me dar,
E' de uma louca e curta duração ;
E teus afiectos, vaes indifferente
Repartindo — meu Deus ! — p'ra tanta gente
N'ümá divina e lapida illusão !

Ma Ri LI A.
Realengo, 30 de Outubro de 191u\

5TELLR mRTUTINF)
l'ara o Macio de Almeida

Salve ! alva estrella da manhã serena,
Que, de manso, repontas resplendente
Quando morre da Lua a luz amena
Como fenece uma illusão tremente!

Arauto augusto deste Sol ardente
Que vivifica e queima, nesta arena
— A Vida — a todo o humano ser vivente
E a viver, certo tempo, nos condeirna...

Quero-te bem por essa luz intensa !
Exalço-te e venero, em meus cantares,
Quando branquejas na neblina densa...

E odeio-te também, por me lembrares,
Ao resurgires, que, ainda um dia extensa,
Terei a iniqua Vida de pezares...
1914. Antônio Abreu.

EXPLICAÇÃO*"" Â 
quem me entende.

Tu que és meu ser, tu que és a minha vida,
Santa a quem feito já mil juras hei,
Tu que és por mim amada e estremecida
Tanto que, si te fores, morrerei.

Porque me trazes em tão rude lida?
Do teu amor, por certo, descrerei,
Pois não me dás conforto algum, querida,
E teus carinhos eu jamais provei.

Esta anciã eterna, este soffrer inhndo,
No entanto, hei de guardar no fundo d'alma
E, sempre, me has de vôr cantando e rindo...

Tolos aquelles que oceultar não sabem,
Apparentando indifferença e calma,
As grandes dores que nem n'alma cabem!...

Em Novembro de 1916.
Arnaldo Rodrigues.
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Transcripto da secção medica do im-
portante jornal que se publica no

Rio de Janeiro - A NOTICIA

Em artigo já aqui aparecido ha
tempos, procuramos apontar algumas
regras capazas de favorecer o desen-
volvimento e a resistência fisicas.

Este assumpto merece ser repizado
por isso que elle nao interessa única-
mente áquellas pessoas que fazem
sport mas a todos que no desempenho
de suas profissões dependem dos mus-
culos.

Vimos que a educação e os exerei-
cios musculares não agem senão len-
tamente, dando ás vezes resultados,
apenas, no fim de annos, emquanto
quo freqüentemente se necessita, de
um momento para outro, dispor de
uma constituição robusta, para fazer
face ás contingências do trabalho dia-
rio ou mesmo de provas sportivas.

Fornecer, portanto, um meio. de
executar sem fadiga, e o que é mais,
sem prejuízo para o organismo, as ta-
refas que nos incumbem, é positiva-mente um beneficio e dos maiores
que se pode fazer á humanidade.

Esse meio já foi descoberto com o
estudo do ácido formico e dos for-
iniatos seus derivados pela compara-
Ção da capacidade muscular do ho-
ttiem, e daquelles animaes em queeste corpo entra normalmente na com-
posição dos seus tecidos.

Assim, um homem de 65 kilos,
para suportar um peso igual ao quesuporta um besouro, devia ter forçabastante para carregar ás costas umde 2665 kilos!

Ora, essa inferioridade do homem,
parece decorrer precisamente da au-sencia do ácido formico no seu orga-nism-o; tanto assim, que ministrando-o
^ 

substancia, que tem a vantagemae não ser absolutamente nociva á

saúde, como muito bem demonstrou
o celebre Professor Huchard perantea Academia de Medicina de Paris,
consegue-se proporcionar-lhe uma força
dez vezes maior do que elle tinha
primitivamente.

Sob este ponto de vista, o ácido
formico deixa distanciadas as bebidas
alcoólicas, não só porque estas preju-dicam a saúde emquanto que elle não;
mas, também, porque além da força
elle dá actividade ao indivíduo, po-dendo por isso ser considerado o ver-
dadeiro remédio contra o esgotamento
nervoso.

Elle é empregado na dose de 4 a
6 grammas da solução normal, a 50°/o.
Muitas pessoas, porém, se dão melhor
com os seus derivados, os formiatos,
dos quaes os de sódio, de cálcio e de
ferro associados têm a vantagem de
juntar a acção do ácido formico á das
bases em que elle está combinado.

Esta reunião de formiatos se en-
contra no commercio num producto
que pode ser utilizado como refresco
muito agradável, pelo vehiculo em-
pregado, que é um extracto de frutas,
podendo sem inconveniente ser tomado
repetidas vezes ao dia, juntando uma
colher de chá a um copo com água
e assucar.

Para o trabalhador, para o sportman,
para qualquer pessoa que precise fazer
longos exercícios, esse representa o
tônico e estimulante por excellencia.

E' verdadeiro succedaneo das be-
bidas alcoólicas, sem a sua acção no-
eiva, e conhecida pelo nome de
ISIS - VFT ALUNT.

Rio de Janeiro, Junho 1916.

»r. C. Ribeiro, Medico.
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Farinha Lacfea para
Creanças-conualescenfes
debilifados-amas de leite
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Prisão de uenfre-Indigesfões
Dores no fígado

| Cansado de soffrer do estômago,
prisão de ventre e dores no figa-
do, seguidas de congestões que
me deixavam a morte, deixei de
tomar remédios, resignando-me
aos cruéis soffrimentos.

Dores de cabeça, nevralgias,do-
res nos rins, fastio, eólicas, eram
meus companheiros habituaes.
Instado ultimamente para experi
mentar as PÍLULAS DO ABBA-
DE MOSS, tive o extraordinário
contentamento de ver meu estado
melhorar rapidamente, passando
os primeiros dias sem dores, sem
prisão do ventre, animando-rne,
até que-confessei a mim mesmo
nada mais soffrer.

Tão poderoso e rápido resulta-
do, conseguido unicamente com as
PÍLULAS DO ABBADE MOSS,
é digno de ser transmittido aos
que soffrem, motivo pelo qualautorizo e peço sua publicação.

Carlos Axjreo Camargo

Em todas as pharmacias e dro-
garias. Agentes geraes : SILVA
GOMES & C—Rio de Janeiro.

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

Rua do Ouvidor 1251 - Rua da Quitanda 79 (Canto Ouvidor) -
Rua Primeiro de Março 253 - Filial : Rua 1E5 de rVoveni-
bro 250, S. Paulo. - OUVIDOR N. 181.
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Ao A. da Silveira Bulcão
Como as amizades sinceras e sem inte-

resse, nenhum mal produzem, manifesto
neste simples pensamento a casta sympa-
thia que um teu sentido soneto produziu
em mimValma.

MARIA FERREIRA BARBOSA.

Ao S...
Quizera ter a suprema certeza se serei

correspondida eternamente com o teu amor,
ou se sou uma vivente no mar das illusoes.

LAURA.
•

A' quem amo
Como o vastissimo oceano, esconde no

seu seio insondavel a preciosa pérola, eu
guardo no mais recôndito d'alma o teu
lindo nome — A.

(B. A.) PRÍNCIPE negro.
;iiri m 

" ¦ 
í ...•

A' Nanette
Longe da querida Mama, é nos tens meigos

olhos que minh'alma sonhadora busca ie-
nitivos para suas dores.

OOTAVIO MEDEIROS.

TROVAS LIGEIRAS
A' Carmen

Escuta, meiga morena,
Por quem minh'alma suspira...
Escuta a trova serena
Escuta o canto da lyra.

Hontem teus olhos castanhos
A' luz da lua fitei,
Achei encantos tamanhos
Qae deslumbrado fiquei.

Nos anéis de teus cabellos
MimYalma alegre rolou,
E nos teus olhos singelos
Meu pensamento ficou!...

HERNANI.

AS POMBASMal surge radiante, bella, admiravelmente
3 a madrugada> de um pombal próximo,
S 6m ?andos> as pombas, em busca, da

f)Tt felioidade, longe... muito longe.
r? buscarão ellas além, no infinto?

branr ° 
i a visfca Póde alcau-Çar, vejo-as

aurifnf' aíVaS como ° mar' douradas pelo
mapwge ,sol> (lue se reflecte nas penas,
dam«nf°SaS- Mal anoitece, é qae mais rapi-
cudindo S°^ia ° venfco do norbG ellas sa'•10 as brancas azas tornam ao pombal.
4a, 1S™ as ülis5es. Quanto mais chi-
felioiL«n?nm°Si *uando Jalgamos ter au™, ellas íogem como as pombas.

Fogem! Vão mas não voltam mais. Porquecomo as pombas não voltarão? Mysterio?
INA BRAGA, i

MULHER!...
Grandiosa creação da Natureza...Infeliz do homem que nunca sentio o teubaiejo suave; desgraçado daquelle que nãotem, para suavisar as suas dores, para re-

juvenescer as suas esperanças, o peito amigode uma mulher sincera.
OOTAVIO.

A' Mariasinha T. LopesSi o amor que supplico dar não queresPorque outr'ora o desprezei inconsciente
Só me resta dizer que tao somente
« Tens o defeito das demais mulheres. »

Rio, Novembro — 916.""WASHINGTON.
«",mrm

A' alguém
Assim como as flores morrem queimadas

pelo ardor do sol, meu coração morre ferido
pela setta da tua ingratidão.

IRACEMA.

A' carissima amiga Regina
Gomes Azevedo:

Como é enygmatico o destino! Quandomeu Coração e minha alma se inebriam de
felicidade, sonho com flores, e com o amor
e o destino faz-me despertar com terriveis
desenganos; eis minha amiga, que surge
momentos dolorosos. Sua amiga,

CAROLINA ABREU.

Ao muito querido Edmundo
Dizes que a setta da Indifíerença já pe-

netrou em meu coração. Digo-te, porém, que
é um puro engano !

Se conseguisses ver o que se passa no
meu coração, Edmundo, não dirias: Acho-te
tão Indifferente!...

DIANA KARENNE.

A' amiga Isaltina
E' bem triste dedicarmos a um ente uma

amizade pura e termos como recompensa a
Ingratidão !

LÓA.

¥ IDALOfl
Contra as DrsPEPálAS, MAÚ HA-

LiTOs e Enjôos das senhoras
GRÁVIDAS. Eu tolas as pharmacias. - $
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A' queridinba Olinda GomesA***>

e a que floresce sem J«^»£3g*

CAROLINA DE ABREU.

A' ti, Armando
Cruel 1 Então desdenhas, ris, zombas?

N£?nÍ> zombes, não J^tua^eTa^e

& fitada angustia, deplorando vmas

moderar Integralmente o incessante latejar

de meu desventurado coração L^^

* - - -

A' alguém
O amor é uma pequena palavra que aSo

tem lei; e o meu coração atrozmente dda-
cemdo 

'por 
elie só encontrará allmo no

gelado mármore de uma sepultura.
X • X> *

A1 uma hypocrita
Porque dilaceras o meu sensível coração,

com este melancólico indifferentismo ! Serei

porventura um ente tão desprezível para
SUap0SS°a? IGNOTO.

. _

A' ti, adorado Castex
A duvida é um vasto oceano que nos faz

naufragar constantemente ; quando abatidos
submergimos afrlictos, a esperança ou a
verdade nos salvam. Entretanto, quantas
almas perecem nesse mar de incertezas,
envoltas na dor acabrunhadora de uma ver-
dade cruel...

A' Nair
A saudade é um sentimento tão indepen-

dente da nossa vontade que, sentimol-a
mesmo por quem amamos e somos despre-
zados.

SAUDADES ROXAS

A' um ingrato
Feliz aquelle que encontra um coração

que sabe corresponder os seus afíeotos com
dedicação.

O amor não correspondido, acarreta-nos
um soffrimentó que só tem allivio com a
morte.

IRACEMA

A' Mlle. Fleur d'Oranger (Agradecimento)
Grande foi o nosso prazer ao ler no que-

rido «Jornal das Moças» um postalzinho, o
qual ti veste a gentileza de dedicar-nos,
Muito te agradecemos fazendo effusivos
votos para no dia em que como nós, fruires
a mesma felicidade, possas relembrar-te e
também dizer o que ora dizemos.

•

As frágeis e sensíveis cordas de nossos
pequeninos corações, vibram com tamanha
emoção e tão harmoniosamente, que até os
seraphins sentem-se embriagados e ador-
mecem silenciosamente espargindo odori-
feras pétalas de rosas, para tornar bem fio-
rido e risonho, o caminho prestes a trilhar-
mos.

L. C. E A. A.
m .. i. 

i 
i.

Ao acadêmico de medicina Nelson Delduque
Não comprehendeste ainda o que quer

dizer-te o meu olhar? não reparaste como.
te fito com insistência quando viajamos
iuntos no mesmo bond ? pois se não sabes
ainda digo-te agora: Amo-te 1 Amo-te lou-
camente.

CORAOAO TRISTE
•...

¦,,—¦— 
• 
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A' insinuante A. A. S. (Nita)
Porque me foges ?
Será porque conscienciosamente me fazes

soffrer ou porque só agora é que percebeste
o quanto é cruel dedicar-se a uma pessoa
com sinceridade, recebendo em troca desse
sentimento tão sublime, que se denomina-
amizade, o despreso escarnecedor i

Rio, 1916. offi
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Faz desapparecer com

segurança e rapidez os

cabellos supérfluos do

ROSTO, COLLO, BBA-

ÇOS, etc. Infallivel e é-

solutamente inofíeuslvo.
Vidro, 5S000. Pelo Correw

5$600.
N. B- - Devolve-se a ly

portancia nâo dando
resultados.

DEPOSITO GERAL

Pharmacia Cauares
Praça Tiradentes«*

RIO DE JANBIEO
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A' inolvidavel Alice
Meu coração, querendo buscar-te á ilha

íaor, partiu na gondola dos sonhos, e
naufragou no mar da saudade!do

O. D.

A' distincta senhorita Amélia S. e Silva
0 amor sincero e apaixonado ó o que

mais se eleva pelo silencio e retrahimento.
SANTELMO

_____«____._, #

A' amiguinha Genny Garcia
rpu já viste o cardo triste exposto ao Sol,

ao furacão da vida?! sem uma gotta de
orvalho, uma só lagrima? Pois, faze por
v0I-o e terás meu coração 1

GENNY CÂMARA

A' bondosa amiguinha Julieta Máximo
Barbosa

Longe de ti, lamento a tua ausência e
meu coração soluça opprimido pela saudade.

FLEUK D'ORANGER

A' Mystoriosa
Decididamente no teu entender, o homem

ideal é mister que seja cego, surdo, mudo
e paralytico.

B. A. PRÍNCIPE NEGRO

A' Alice de Almeida
No meu coração, adorada amiguinha, está

sepultada a tua seductora imgaem, que ahi
repousará eternamente, velada pela amizade
sagrada que te dedico.

DAMA DAS CAMELIAS
Haddoch Lobo, 3—11—1916.

|. _« _.,_...
m

A' senhorita Olivia
Quando somos verdadeiramente amados,

não devemos abusar de quem nos dedica
uma affeição sincera, para corrermos atraz
de illusões momentâneas, e filhas de um
simples capricho de rapaz...

NOEMIO

0 pranto é o melhor allivio para a an-
gustia de um coração que foi desprezado.

m t • 11 _•
A dor da paixão é tão intensa e cruel,

_ue muitas vezes leva um ente ao túmulo.
LALI

JORNAL DAS MOÇAS

Uldarico
Assim como a rosa abre as suas mimosas

pétalas para receber o orvalho matutino,
que^ lhe dá a vida e belleza assim meu co-ração abre-se para receber a tua amizade
que nelle permanecerá eternamente.

C. F.
*

A' quem eu amoA sympathia é a única verdadeira fontedo omor.
e

O amor é a nota mais formosa da alma,o eco mais doce e mais suave do coração.
MARIANO CAMPOS

wmm 

A* quem amo
Meu coração é um sacrario onde guardodiversos sentimentos, destacando-se entreesses o—Perdão que te offereço em troca

da Ingratidão com que me feristel...
ESTRELLA D^LVA

i
/- r. • _____„
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A' Alvina Mercadante
Raras vezes as apparencias nos enganam.

Pela primeira vez que te vi sympathizei-me
immensamente comtigo. E hoje estou con-
vencida de que em ti encontrei uma amiga
pura e sincera.

P. A.
______•"~~ ¦"*•

A' quem me comprehende
Ainda que me achasse ante o seguinte

dilema:—Que preferes, deixar de viver ou
olvidar esse teu amor? Eu serenamente
responderia: Quero ser lançado ao seio de
Neptuno, ou encarcerado n'um holocausto,
mas... esquecer-rde d'aquella a quem amo
pura e sacrosantamente, nunca, isto não,
em hypothese alguma !...

A. B.
Campo Grande.

" •

Ao Manoel A. Oliveira
Esperança!...
Único barco capaz de resistir as torrnen-

tas da sorte !...
E' ella o balsamo que suavisa esta dor

constante que dilacera o meu pobre coração
quando penso que este meu amor inexhau-
rivel é retribuído pela tua indifíerença.

MEDROSA

e i>'3__p
¦ 
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Elixir antl-astbmatico de

Especifico vegetal e efíicaz
cura da asthma

e bronchite-asthmatica.

Depositários—

na

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.

BRUZZI & C. Rua do Hospício, 133 Rio de Janeiro
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A' querida Carmosina
A cada momento que suspiro o meupen-

samento voa longe fazendo parecer diante
de mim a tua imagem seductora.

OLINDA PIRES
A' Theda Bara

Por ti vivo e por ti me sinto com cora-
gem de vencer as maiores difíiculdades ; só
porque te amo.

o. s. a.
A' estimada amiga Leonidia N. de Carvalho

Dizem que a ausancia mata a amizade,
penso ao contrario, quanto mais longe me
acho da amiga ausente a quem dei minha
amizade, mais meu pensamento foge para
ella.

Da amiga
JOAQUINA MEIRELLES

•
Ponhas o teu coração á larga. Tenha fé

em Deus, que o teu futuro a elle pertence.Engenho-Velho, 3—11-916
LÓA.

,,, • _

A' moreninha M...
O amor é o perfume inexorável que exhala

no coração que ama.
EDGARD SILVA.

Aos noivos Cecilia Fischer
e Luiz M. Barcellos:

O pensamento de quem ama, compara-se
muitas vezes, ás loucas borboletas que ade-
jam entre as flores; essas, porém, procuramo nectar, que as alimenta, ao passo que o
pensamento do amante procura, além, muito
além, a pessoa amada que está auzente paraaugmentar ainda mais a saudade.

MENDES.

Ao ingrato e inesquecivel José CastoA Esperança, essa estrella mysteriosa Wcom seus lindos raios illumina os coraonn!infelizes, é o único consolo que possuo' m
quadra triste dos meus 11- annos. '

L...

A' alguémEntre nós, humanos, não ha perfeição-ha, sim, imitação. D'ahi as grandes quedase subidas.
OLINDA.

A' amiguinha Morgana
Como a pérola encontra um abrigo seguro

na volva nacarada, a sua amizade sincera
achou no meu coração um sublime e eterno
refugio.

DAMA DAS CAMELIAS.

Ao ingrato liodolpho Bezerra
Depois de muito estudar a psychologia do

teu mimoso coração: só, do teu—verifiquei
que nelle ha um minúsculo vácuo onde
açoitou-se o micróbio da volubilidade.

PENNIZ CÂMARA.

Ao W. L.
Na minha desventura, perseguida pelacruel fatalidade, e, embora por ti esquecida,

a doce lembrança de que existes, será o
arrimo moral de minha vida...

17-11-916
FEIA.

' •
A' quem adoro

Nada no mundo far-me-á esquecer a tua
amada pessoa, sem ti o mundo seria para
mim um abysmo.

19-11-916
ALBERTINA ARAÚJO.

a a m m
•j WÊ
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Ao querido...
po meu coração ao teu existe um crys-

tailino lago ; e nelie navega um barquinho
quo leva o nome saudade.

A. ARAÚJO

Ao distincto dr. João Mala
A morto ó a mensageira que dovia vir

sempre em soccorro dos que trazem o co-
ração rasgado pelos espinhos do amor.

MLLE. H. .
. 

^ 
¦

Ao Fernando Schineider
A amizade é uma flor perfumosa, que

derrama o seu aroma entre dois corações,
fazendo-os confidentes um do outro.

AURELIA MACHADO

< A' Esther Rosa
Esther, doce nome que jamais deixarei

de pronunciar.
TUA PATINHA

Baugú.

- A' Ella
0 teu coração é a corrente que une a

nossa felicidade.
O. A.

Ao bello sexo
No coração da mulher encerra-se a pre-

ciosa pérola da bondade.
ATHAIDE

9-la—916.

Para Airam Esoj
Que alegria senti nos primeiros dias quete amei e agora triste e acabrunhado re-

cordo as magoas que por ti passei.
ORLANDO

A' uma saudade branca
E's o symbolo do amor e do soffrer, o

teu nome significa recordação que é o ali-
inento daquelle que ama com sinceridade.

BEATRIZ DE VASCONCELLOS

A' Inicilna Augusto dos Santos
Quanta desillusão! quantas cruciantes

dores despedaçam o meu coração !
Quando me lembro da quadra feliz donosso amor, oh! como és cruel ! Perdoasim?
Tua para sempre

HELENA
Rocha.

JORNAL DAS MOCAS

^. A' amiguinha Isaura SilvaDizes que partes breves !Não te condóes de um coração que ficadespedaçado por uma dor atroz ? «Saudade».
bei que vaes te ausentar, porem não teesqueças de mim que tanto te adoro! Quan-to a mim guardarei sempre no meu molan-cobco coração a tua encantadora phrase:—«Sigo chorando», e no meu cérebro a tuasympathica imagem.

CACILDA T. SEABRA
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Cahelleireiro
Faz-se qualquer postiço de

an-te, com cabellos caido*
Penteado no salão 3$000
( Manicure ) Tratamento

das unhas tJl1
Massagens vibratórias,ap-
plicação 2W00

Tintura ém cabeça 20$000
Lavagens de cabeça a.. 2S000
Perfumarias íinas pelosmelhores preços

Salão exclusivamente para se-
nhoras. Casa A Noiva, 36,
Rua Rodrigo Silva, 36, antiga Ou-
rives, entre Assembléa e Sete de
Setembro. Telephone 1027, Cent.
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LATA S|000

Qnereis ter uma bella Gahelleira ?
USAE

^Ur^ a calviceí, elimina a caspa.
faz nascer cabellos

cia totnliio o
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E' CALVO QUEM QUER
PERDE OS CÁBELLOS QUEM QUER
TEM BARBA FALHADA QUEM QUER
TEM CASPA QUEM QUERPORQUEOpiLQGENIO

Faz nascer novos cabellos, evitaa queda e estinguc a caspa.
BOM E BARATO

Vende-se em todas as pharmacias e perfumarias e no deposito
FRANCISCO GIFFONI cVl Oia..

RUA lo DE MARÇO 17 — RIO

Agencia Cosmos
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A m fiAuUu^n grávidas c as que amarhentam de-
AS qRíI luraS vcm fazer us0 do VINHO RIO-41» WUÜUUè Mtó GENICO que, como diz o seu
nome, é um vinho que dá vida. Só assim, ficarão
fortes e terão o leite augrnentado e melhorado para
robustecer também os filhos.

é o melhor dos tônicos
conhecidos até o presente,
e, portanto, o mais útil aos

convalescentes a todas as pessoas fracas e às amas de
leite. Vide a bulla.—Encontra-se nas boas Pharmacias e
Drogarias e no Deposito Geral
Francisco Griffoni & Comp.

Rua Primeiro de Março N. 17
RIO DE JANEIRO

O Vinho Biogenico

\sw 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, urethriies chronicas, catarrho da bexiga,
inflamação da próstata, typho abdominal. Dissoive

as arêas e os cálculos de ácido urico e uratos.
Preventivo cia «remia e das infecções

intestinaes

Encontra-se em Iodas as boas pharmacias e drogarias e no deposiio

FRANCISCO GIFFONI & C,ia
Rua 1.° de Março, 17 — Rio

Agencia Cosmos



'¦'-

Poderoso tônico estomacal VID ON

F.m todas as Pliarmacias c I>rogarias do Brasil




