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A ARTE QUE EXPRIME E STJGESTIONA

GANHAR DINHEIRO
Tendes algum desejo que apezar de

vosso esforço não conseguis realizar? Sois
infe iz em vossa família ou em conmer-
cio? Precisaes descobrir alguma cousa
que vos preoccupa ? Fazer voltar para
vossa companhia alguém que se tenha
separado? Curar vicio de bebida, jogo,
sensualismo ou alguma moléstia? Destruir
algum malefício? Recuperar algum obje-
cto que vos tenham roubado ? Alcançar
bom emprego ou negocio ? Fazer casa-
mento vantajoso ? Revigorar a potência ?
Augmentar a vista ou memória ? Adivi-
nhar números da sorte ? Attrahir abua-
dancia de dinheiro? Empregae os Accrj-
muladores Mentaes Ns. 5 e 6. Nada
têm de feitiçaria ou contrario á religião.
E' uma descoberta da influencia occulta
da própria vontade, para dar ao magne-
tis no da vontade o potencial realisador,
tal como o auxilio da luneta em relação á
vista ou como o phonographo que falia
por causa da voz que foi nelle gravada,como a da saturação da vontade nos Ac-
cumuladores.

Todo o dinheiro que se gasta com os
Accumuladores recupera-se logo com
gra.ide lucro! Numerosos attestados fa-
voraveis estão nos nossos 30 magazines.
Sempre deram resultado e são por nós
vendidos desde ha quinze annos ! Contra
factos não ha argumentos ! Um accumu-
lador sosinho dá resultado ; mas os doi?,
(ns. 5 e 6) quando estão reunidos em po-der da mesma pessoa, servem também
para hypnotisar ou magnetisar, curar sócom a mão ou em distancia, emfim, sãomuito mais efficazes para qualquer fim.PRKÇO D3 CADA UM. 33$000.

Se não puder comprar já os Accumula-
adores, compre o <Hypnotismo Afortu-

com o qual obtereis muitas cousas, e que custa apenas 10$000Oj pedidos de fora devem ser enviados com as importâncias em vale postal ou carta de valorregietrada b-Lawmkob &C rua da Assembléan. 45, Instituto eLotrico,CamtIife ederal. Grátis o Magazi rez.
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INSTITUTO PHYSIOTHERAPIA
„ * ----t.*.;.-;.77.-:-; .-7-.*---**/ • -

Mlle. M. F. G. antes de
tratar no Instituto

se

*¦:•¦

¦•.'.

Tratamento garantido de
quasi todas as moléstias, es-
pecialmente chronicas sem
medicamentos internos.

Envia se grátis, um pro-
jzrsmnia de gymnaslica pa
ra Senhoras, Senhoritas,
Cnançr.s e Homens, medi
ante 200 réis de sellos.,
Avenida Gomes Freire, 99
telephone central '1202
N. B. Dá-se qualquer infor-
mação por carta e consulta Mlle. A/l. F..G. depois de se
e pode ser visitado a qual- tratar no Instituto
quer hora.
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Prisão de ventre — Indigestões
— Dores no figado

Cansado de soffrer do estômago,
prisão de ventre e dores no figado,
seguidas de congestões que me dei-
xavam a morte, deixei de tomar re-
médios, resignando-me aos cruéis
soffrimentos.

Dores de cabeça, nevralgias, dô-
res nos rins, fastio, eólicas, eram
meus companheiros habituaes. Ins-
tado ultimamente para experimen-
tar as PÍLULAS DO ABBADE
MOSS, tive o extraordinário con-
tentamento de ver meu estado me-
lhorar rapidamente, passando os
primeiros dias sem dores, sem pri-
são de ventre, animando-me, até
que confessei a mim mesmo nada
mais soffrer.

Tão poderoso e rápido resultado,
conseguido unicamente com as PI-
LULAS DO ABBADE MOSS, e
digno de ser transmittido aos que
soffrem, motivo pelo qual autorizo
e peço sua publicação.

Carlos Áureo Camargo.
Em todas as pharmacias e dro-

garias. Agentes geraes : Silva Go-
mes & C, Rio de Janeiro.

traíra. pwBHiiin ^mamÊuwaB*tmm*uutWÈuwW

lAbadde Mossj
_____¦ WÊÊ

juventude Alexandre Preço 3$000 em todas as perfuma-
rias, pharmacias e drogarias.

~T— ""~™~"~~ ~T.T ¦•¦'"• extingue a easpaera 8 dias.
Fa_ com que os cabellos brancos fiquem pretos. :]Ei 0 lmico tonieo que rejuvenesce

: ;v., Não mancha a pelle os oabejitía ' 
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JtOftNAL OAB MOÇA»

A LAGRIMA

.'••v

(A Alguém)

A lagrima é filha da dôr e irmã do sofTri-
rhento,pois muitas vezes choramos para que
a ^joss-a alma se liberte arremessando de
soUre'si' o peso da fatalidade.

^A. lagrima sincera é o allivio, o balsarno
consolador para os que amam e sentem seu
coração despedaçar se momentaneamente.
E' ella que sua visa a magna * procura sem-
pre recíietir-se no espelho de nossa alma, re-
presentada pela morbidez de uns olhos tris-
tes, cançados, exhaustos de chorar em noi-
tes de tortura.

Quanta vez nos recolhemos a um quarto
incommunicavel, a um logar solitário onde
nem mesmo a luz clara do dia possa nos en-
contrar e dar mais vida ás nossas dores,
tudo porque relaneenmos avista para o pas-
sado feliz e o cotejamos com o presente que
nos parece a sorrir, e no emtanto é uma il-
lusão ! Ha momentos no decorrer dos nos-
sos dias em que a emoção do nosso espirito
s.nsivel é tão forte e aguda que vemos e
sentimos bailar em nossos olhos a primeira
lagrima do amor nascido 6 alimentada na
paixão. Por maior que seja 'a triste ausen-
cia de um ser que tanto amámos, é a deso-
lação completa, o indicio da lagrima que
julgamos vêr através do tempo apontando
um outro amor capaz de nos roubar aquelle.
Não raras vezes, após o riso, ella apparece
limpida e serena, demonstrando-nos que a
nossa vida é um mixto de alegrias e triste-
zas. Se por ventura a cremos recôndita, oc-
culta, é justamente quando a possuímos bem
visivel calcando as nossas magoas, sulfo-
cando a nossa fala. A vida é cheia de gozos
e pezares, nascemos para rir e chorar pois
nem sempre o céu de nossa existência é o
pallio azul onde a estrella da Felicidade
fulge, brilha em nosso intimo,

Quem não chora ?
Se a lagrima é o conforto, o remédio da

alma e o aljofar da mocidade na primaverado amor, se o filho extremoso quando vê sua
mãe querida fechar, cerrar as palpebras se-
renas partindo para a eternidade, tendo elle
comsigo o consolador das magoas que é o
pranto, porque não chorar ?

A lagrima do filho nesse caso é a vida da
sua vida, a alma de sua alma. A lagrima de
mãe é o incenso que se dispersado thuribu-
Io, é o orvalho matutino no cálice de um ly~
rio, é a prece que sobe ao firmamento bus-
cando protecçao e allivio para seu filho
quando a enfermidade o detém no leito.

A lagrima da esposa, a nossa companhei-
ra do infortúnio, é a queixa de seu esposo e
de sua sorte, ê a supplica do coração. Quan-do a vemos convulsamente chorar é porqueo pranto faz reviver todas as venturas e ca-
rinhos e lhe ensina que uma só lagrima ver-tida sinceramente é a expressão exacta do
que sente e soflVe. Por intermédio de umalagrima fiei quasi sempre alcançamos o quepedimos, no entanto existem creaturas que,sabendo phantasiaí-a com a perfeição es-thetica do fingimento não puderam ainda
conquistar o que desejam tanto..

Se, Deus offertou a lagrima bemdita á mu-
lher fingida, não calculava que ella fosse
imitada, falsificada. E tanto é verdade que
bem poucas vezes ella se apresecta fielmente
pura.

Uma lagrima üos oihos da mulher amada
não deve traduzir o sentimento natural,por-
que a mulher illude a própria alma como
sabe illudir o sentimento próprio. E' difflcil,
não impossível divisarmos por qualque mo-
tivo, a lagrima brilhar nos olhos do homem
não que elle desconheça o que é sentir e sim
porque o pranto quando lhe chega a em-
briagar a voz e devido á sua exciteção ner-
vosa, e será vingança poderosa e forte.

A lagrima sentida desfaz penosas culpas,
absolve grandes peccados e produz a liber-
dade ao encarcerado do amor. Sempre a
teremos á nossa vontade como justa confi-
dente da necessidnde c da compaixão.

A lagrima fingida roreja as faces cons-
tantemente e quando a repellimos dizendo
que ella é falsa, descobrindo a mascara que
tão bem lhe fica, então ella procura defeza
á lagrima sincera, nobre e crystallina.

Na mulher e na criança é tão vulgar e
natural a lagrima quanto o riso; aquella
chora de arrependida supplicando um éter-
nal perdão; e esta que apenas desponta na
manhã da vida, chora, soluça para alcan-
çar caricias e mendigar promessas.

Chorar sinceramente é consolar, lenir os
soffrimentos, desabafar o seio palpitante
que se prepara para o golpe da desillusão.

Chorar é sentir o coração desabnfado,
mais leve, mais frágil para ser novamente
atirado ao vendaval da sorte !

Chorar é ter alma livre, mostrar que o
pranto por nós vertido acalma, tranquillisa,
o coração apaixonado mostrando que elle
pulsa por alguém.

Portanto a lagrima faz parte do nosso
viver, compartilha a tristeza ennobrecendo
a lucidez do espirito,como o riso é o sol pri-
maveril de uma manhã formosa !

O rino abrilhanta, a f^stn, e a lagrima não
mentida, clnreia. illumína os horizontes de
nossa vida objectiva.

Naturalmente tudo chora e ri !
Phebo ao nascer é o sorriso do dia, o hy-

mno da terra e a harmonia da vida; as a-
ves, abandonando os ninhos, espanejam as
azas synthetisando o riso com as cavati-
nas ma tina es; as flores, ao amanhecer são
mais bellas, mais puras porque o beijo fres-
co da aurora é o alento vivificnnte de seus
aromas, portanto é o riso da Flora !

O momento crepuscular de um dia é a la-
grima, o pranto do sol que tomba, agonisa
no poente !

As aves que presentem-lhes roubar o ido-
latrado ninho procuram novo lar chorando
pelo espaço !

As flores quando enfeitam o caixão mor-
tuario de uma virgem, ohoram também por-
que suas pelalas se fecham ante a candidez
d'aquella que succumbe !

A lagrima é o emblema da magoa, a a-
potheose final de nossa vida, o symbôlo da
paixão para quem chora a suppliêar :

« Perdoa 3 »
Nestoh Guedes
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A dias o mais distincto dos nossos
chronistas mundanos observava,
com espirito, a alegre preferencia

es* que as nossas gentis patrícias dão,
neste momento, aos rapazes que passeiam,
galhardamente, nas ruas aristocráticas da
*urbs» os seus modestos uniformes kakis

de reservistas do exercito. Essa prefe-
rencia, que se traduz em um olhar de
amável curiosidade, em um cumprimento
delicado, em um sorriso de applauso,
estimula e compensa o ardor com que a
mocidade accode ao cumprimento do mais
alto dos seus deveres cívicos e se pre~
para, na nobre escola de disciplina, de
força de vontade e de patriotismo que são
os quartéis, para amar, defender e honrar
o Brazil.

O voluntário especial, cujo garbo ju~
venil as nossas elegantes patrícias admi-
ram, é um symbolo. E' o symbolo do
Brazil novo, que surge, em um surto ex~
plendente de vitalidade e de esperança,
das ruínas e.das misérias que obscurecem
a nossa actualidade. E' o Brazil de ama-
nhã: alegre, confiante, destemido, cava-
lheiresco e laborioso, integrado na pleni-tude da sua missão no concerto dos povos,netfo dos heróes que fizeram a indepen-
dencia e que venceram nas campanhas
sangrentas do Paraguay, Não é mais o
Brazil dos desanimos dissolventes, dos
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sectarismos estúpidos e dos preconceitos
aberrantes, que uma geração de theoricos
desmandados andou a construir sobre as
bases falsas e inseguras de uma nacioná-
lidade em formação. E a geração que
aprendeu a ler e(a pensar na phase
gloriosa em que. Rio Branco, Santos Du-
mont, Pereira Passos e Joquim Nabuco,
cada qual na sua esphera de acção resti-
tuiam á raça a confiança nos seus destinos,
rasgando mais largos horizontes ás suas
legitimas aspirações nacionaes. Eram as
crianças de hontem; são os moços de
hoje; serão os estadistas de amanhã.
Delles tudo ha a esperar em prol do
futuro de nossa terra.

Justo é, pois, que as moças batam
palmas aos voluntários especiaes ; que os
estimulem e os encoragem na senda bene-
merita que vão brilhando.

A mulher não pôde ser indifferente aos
interesses da sociedade em que vivem.
E os voluntários encarnam, na hora que
passa, os mais santos interesses da so-
ciedade brazileira.

M.R.

Devido a affluencia de matéria já ha
três números que temos sido forçados a
retirar alguns artigos de collaboração e
reduzir algumas secções, impossibilitados
também da publicação de varias photo-
graphias; entretanto, attendendo á boa
vontade das nossas gentis leitoras, estamos
certos que bondosamente nos desculparão
e prometternos agir de modo a satisfazer
a todas.

Aproveitamos para participar a mu-
dança do " Jornal das Moças " 

que se
acha agora installado n"um luxuoso prédio
á rua Sete de Setembro n 44, sobrado,
telephone 5801 -Central.
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O cílaailiento d©nosso laaxnièeÀfatkrc Psjuio Valíte e. milf-. BHilbinenn I tirjalln

hrk tu Mmnãma

Se em tborfas as nccasiaes um forno íu
iMiniíi pKiVi aihnnar un )r«.r:ii. cívomíu* ia
niniia atien íüiduimuivo £:wTaií.iis, tico
leilos iüeiitícae aos dte aimi. ju seirtihia
iidiimtavaíimmtci im rraiute ulivioi

Alui. wira uoilior rasas. í;mm;ainn-aos
niuía &ez uni íMvniinuM, 9 ae niu ueiui-

tiianras ia ampraua, é param» ma aniina o
arme propósito ia cornar ui o::ui 1 nisso
trabalho jenono.

E pais, áenuxarrvj na teia cia veraauw. o
pei.?:ii te Mlle. 0. M. *«m i^)1 -)Hiln. 4
ãomr.uãu nvnio jy-ninuinua. in>jHuínda n4< fcéÈcisei: atractíf " que cie pr-rmuno uuinva
todos, ojbjcoasa*ç;3"es5 Wais alfa cio que baixa
gí K^eibamenvct esu/uía. mniiue AIln, im
ruBixi ^íunpríriti e cio liniiau lurmnmuHas)
Liaiâz pMíiuonu a bem tsiiliaUü ; bocca 4 m-
gnonne" cie lkbibs '.arnutitin 1 "inrnM
annatsinremtnivci deanarratios nnr nn mu?
Mso meit{p' a« doiüs, ravaniiaci a. brj)ntiaiií
to3|aedÍ3KeJ jjie m ooonita em leu Inilmo
CabHÍloM" castanha»! encurriíi. frmadoa; e^
«Uma aegrnw. caínuanveH mm .-o le^e maníxi
ias ínii(j« ;iHB«nnaaa«

liitramameiitia TniHÍeur.a ei doíip>^3:aiida
os ijasiciH raidaaos. pecíuiiar^M â ui/onvuia^
Mlle. O. M. traja ss com elejgpnfe nmmiiíí-
^ade. o atui -dá lut^ar a qne muitan Sa6'ê®ts
em(SB^acfe ibe aiiameni:.— a frBJiMnna !

Adia.a-4' flirt'' unudiFVtíiniinenro auiii{:in.
IB pou(ui cémé«& para ama Uwnn (ue se
pressa; no nmrainxa. oíir^:a-auH: t&v nuv^íu
SiBBarojie Mlle.. anunira pxvimmíaintmvcí
íVwi&® que íitíHiíumíiiu o? vèHudrt ium unui

uluiM rotóe iuaa me^gps feum azul
[uniití a entíantador....

Maitu appíinaiia, a au.i «naiá ;X?a ;a ia;;i;í-
aíváu. acmsist©emi conversa.: tom 03 livro a.

as veiluis e aiimeatwts rim-i^a. :ue oao
deixam ç^ai iiyr^r.jirtjsíf ai^urna (.n? amooies

A a n. O.. aE. é quarta ainaiav.a. i r:aa de
ísvana taü raaií aollegais x. auesMe^, pelo
trato fídanr'] qaie !}ies dispensa

Uma pen:aenína indiscrseão•:.
Sendo o Meyer mato ífraade, poaat» re-

vaiar }<mi ninix: rue tão disfiuicfca perfilada
vwjiie íeasa íHi;açáo oaaa í baufiance apre-
ciiatca

^;<^v

eiíiiüiiiíins pari s-iiniiiiiifris
MO©:ELO,S; F^RIZIEaNSES

W%ig&\ Cri.
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0 enlace do sr. Paschoal Mauro e mlle. Angelina Gopelli

Pensando
(Ivendo "As Noites da Virgem"
de Victor Palhares.)

« A mulher tem uma idade em que se
confunde com o anjo. >

Foi nesta idade que te conheci, não
como hoje pensativa e triste, alegre e foi-
gaza, zombando dos martyrios. Foi nessa
idade que me despertaste do somno inno-

.cente da mocídade e fizeste meu coração
conhecer as venturas da vida, derramando
nelle, embora, algumas gottas de Amar-
gura. Foi nessa idade que despertei de
um somno talvez fatal, que me abysmava
e pouco a pouco zombava do meu peito.

E hoje, que resta da tua celeste idade?
Que lembrança tens delia?

— Bem tristes talvez . . .
E eu . . . — oh ! se a Consciência me

aceusa — é que tenho a culpa dos teus
sonrimeritos ...

Sim! Fui etr-quem topaste na estrada
da tua mocidade, fui eu; quem magoou

teu coração tão puro, justamente quando
devia enchel-o de sorrisos . ,.

Foi o meu coração — sincero, e certo
mas, demasiado forte — que enfraqueceu
teu peito cheio de candura.

Emfim : eu sou o réo.
Mas, *sempre ha consolo, quando pre-

cedido de arrependimento e seguido de
perdão.»

E, quando aos pés de Christo tu te
achares, pede-lhe que me perdoe, que
perdoe emfim um colação que esphacelaste
pouco a PiÒuco. I

S. Christovão
Léo da Silveira.

LOMBRIGA S
São expellidas sem irritação e sem

perigo com o «LUMBRICIDA» Vegetal.
Remédio do Dr. Antunes.
Vende-se em todas as drogarias e

phar macias—Rio.

:)



o Peftti__tnâ<y á? ^41 W v_> ü * w Mercador
(Traduzido por Athanagíído A. Vasconcellos, para o .Jornal das Moças-

PARTE PRIMEIRA
À Mãe

Vemos, não percas o appeute. com tua
America não se dirá que me- Pedro vae
fugir ?

Pedro
E cue direis vós minha mãe se vos

disser que estou decidido a ccrrcr paizes-
A Mãe

Eu direi meu caro menino que não é na
tua edade que se corre o mundo. Eu te
permiiio ir até uMrasburgo, se isto te dá
prazer

Pedro
Esta permissão me basta. Ouvi-me. E

quando vós me ouvirdes. eu espero que
abençoereis meus projectos. Eu era ainda
bem pequeno no dia em que o corpo de
meu pae foi transportado aqui por seus
camaradas, e com tudo eu ressenti uma
desgraça qje me goipeou de repente. Eu
não pensava ainda senão em brincar e
correr, pois não imaginava outra cousa
neste mundo Quando vos vi chorar e
sobre tudo não vi mais meu pae a vosso

ração dilacerar-se : Ah !iaco senti o co
queria ser homem para ganhar dinheiro !
u>e bem que muitas vezes tenho chorado a
entrada do bosque, porém um bello dia não
chorei mais Tinha ainda o sentimento po-
rém o dese;o de apprender me consolava.
Tudo isso não importa que tenha somente
treze annos e três mezes. e deslindo o
meu espirito com M. o parocho da aldeia
afim de saber qual o paiz mais próximo.
Então 1 minha mãe já resolvi o que devo
fazer, não irei á America, serei negociante
ambulante ; o meu tirocinio está feito ;
examinae-me estas pernas, estes braços e
estas espaduas !

Pequeno Pedro para dar mais impor-
tancía a seu modo de apregoar deu três
ou quatro passadas, e com sua mais grossa
voz bradou : ' Boas mercadorias baratas
meus senhores e senhoras.

Escola de Corte

Christina recostada sobre os hombros
de seu irmão ria a não poder mais, é um
ente feliz, eu creio que elle tivesse dado
uma bôa somma para divertir sua família

privada de semelhantes alegrias infantis.
A MÃE

Tu tens boas idéias, meu Pedro, porém
onde vaes arranjar o dinheiro necessário

para comprar as mercadorias"^
Pedro

Oh 1 não é difficil em nosso paiz ! Nao
ha de faltar pessoas que me emprestem.

A Mãe
Sim, porém é o que não consentirei, eu

te previno, e te vou contar uma historia
que te mostrará que nunca se deve pedir
dinheiro emprestado, excepto em caso de
grande necessidade.

Pedro
Eu escuto.

A Mãe
Eu conheci em meu tempo um homem

abastado que só tinha um filho. O pae
trabalhava e economisava para seu filho,
emquanto que cheio de vaidade este des-
graçado filho queria se trajar como um
senhor. Um bello dia elle ataviou-se com
uma vestimenta de velludo e calçou uns sa-
patos ornados com fivellas de prata. Era
a grande moda então. Seu pae que estava
satisfeito toda sua vida em fechar os cor-
does de sua bolsa, recusa absolutamente
dar dinheiro a seu filho.

(Continua)

Homeopatbícos Videntes
A todos os que soffrem de qualquer

moléstia, esta sociedade beneficente for-
nece GRATUITAMENTE diagnósticos
da moléstia. Só mandar o nome, edade,
residência e profissão. Caixa Postal,
1.027 — Kio de Janeiro. Sello para a res-
posta.

nme, Teltes Ribeiro

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

Moldes garantidos Aceeitam-se fazendas
para vestidos meio confeccioimdos. Aü-
las de chapêos. Avenida Rio Branco 137— Odeon. Peçam 4o andar.
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Aspecto da soin-e realisada na residência do dr. Manoel Duarte, á rua Searas 37, no dia 29 de Setembro ultimo.
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anniversario da sua geutilissiena fillia, senhorita Zinak Duarte

V0LÜBIL1DADES
Generosamente acolhido nas columnas do

" Jornal das Moças", inicio h« je com as
gentis collaboradoras deste brilhante sema-
nario, uma paltstra semanal, na qual pro-
curarei distrahir o grande numero de suas
leitoras do único assumpto que as preoecupa
e as absorve completamente — o Amor...

Um profundo phylosopho descobriu, que
qualquer mal venenoso, é curado com o
próprio veneno, nâo se admirem portanto
que nas linhas que se seguem, seja o amor
a causa indirecta destas phrases completa-
mente vazias da verdade...

Eu nunca amei—Nunca me preoecuparam
nem me prenderam os olhos mais btlòs e
scismadores que uma mulher possa possuir;
nunca faltou me o 6omno nem o socego,
perturbado pelo perfil mais delicado, mais
meigo e suave de qualquer de vós !...

Tenho passado instantes agradabiiissimos,
em boa prosa, cercado de moças bellas,
insinuantes, engraçadas e espirituosas; perdi
noites inteiras em jardins maravilhosamente
clareados pelos raios argenteos de luas bel-
lissimas, ouvindo sons nostálgicos de violões
melódicos e cantos repassados de uma tris-
teza profunda, doridos, languidos...

Julgo-me emfim, um sêr completamente
diverso dos outros, vivendo sem nunca ter
sentido as sensações de um verdadeiro amor.

Fingi corresponder ao affecto que (nem
sei como) inspirei a uma creatura muito
joven, insinuante, possuidora de invejáveis
dotes de espirito e coração.

Magoava-me fingirum amor que não sentia,
e quantas vezes, na solidão do meu quarto,
chorei lagrimas amargas por ver-me privado
de fruir todos os gosos mais sublimes que
desfruetamos na terra...

Hoje, vejo a vida pelo mesmo prisma da
" Moreninha", a gentil e intelligeniissima
collaboradora desta revista.

E tomo para mim as mesmas razões que
levam aquella cenhorita a não crer na exis-
tencia do amor, certa que á elle é indispen-
savel o coittjo de ciúmes, amofinações, con-
trariedades, mentiras e ingraüdões...

Vivo tão bem assim... e depois inda sou
muito moço, e talvez antes de oito dias
consiga modificar este gênio e modo de
pensar.

E' preciso variar...
Victorio Caldas.

XXftXXXX

ERZIGHAN
ESPECIFICO DOS CABELLOS

Preparado por A. L. J de Oliveira

Preparado eíficaz contra a queda dos canello», cuspas e
outras moléstias do couro cabelludo.

Agente eonser vador da eõr negra dos cahellos, tornando-os
macios e brilhantes

Depositários ; OLIVEIRA JORGE & C.
Rua Assembléa, 57

CASA CIRIO—Rua do Ouvidor
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A si tis oifi-Os tersHòs»

ZTt"^ a formos curai.
olhar casto e diviso
falgor adamantino.,

Cí^&e gs# é$SÈ f^é# 0^*3eiL $E2EtO O I2L&S
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Lesse ets descrever tanta candura i...
'* -ar:-~es eu leio de ternura

H? «CHS <2-<-4Piíe-t*.'GríF**' Xi.

....í^-.*- ---: # — j>

;3 * t/sOw-r*
"'V
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Foi s^js: es Ée '
(j-skz ev.. u rra r^me

Tist-e~mer

amor treduzo o bjnino;
um astro peregrino

ara-nc áa vida a trilha escura —
err- té as o 11' os de - um ímgor : nando
^res e perfumes transbordando,
mrzihs. rida a trilha reftorindo.

mâsúzz. ri4a a treva illaminandp.¦>.
i» sities íazem-me chorar sorrindo.
ss olnos íazéffi-mfc sorrir chorando.

Carmes Silva

Sotes cs^ t^í^a o oo^r-i-oac' oc:,..san. :o
5--"-*• ' ^>T 25« -íif- ,

'£- éemêe então rrro e^i tes ser oer_s2ró:
^/"fre^ etn. 'ncitm iípen-i^nó.0.' c.esóe enoao^.
E 2„í mm^"?&s®2& %zr~z~.zh csn*.>nco
Pá*0^í£s ce r^i?i*yiíf* en. rfora^ão-.

Ái^ín^ 'C&rf.^/h éfy zrx^; pel^s 
'cami.nhos

Es dos-te isíl e^rinho-* n*^m *orr:sc
Te éâ»^m€ nrt3.m sorriso nn:I carinhos
£ p^ra term:mar; ^pols o se é orecízo/
t*onso^ 4ols índ^sereto* passsrínkos
Teee^íóo em re% óe ara ninho um Psrglso o.

JOfQOLHO I-OTJE1YAL
Serra de llabaf ana
Gloria de mlnhz terra- encanto natsraL
MtrJta ríf%z^& em */os bebemos qne se en-

[cerra.
Sol* * ítslgor, do gleba ornado e éíringl
Orté&n&m 

'- 
Vrtmot de mmha Pátria, o

[Serra. ..
Soí&.de Sergipe, Hnóo e paro cabedal.
Dado por Deus, o bom Senhor do céu. da

[terra,. .
^íOÍ* tsdo que fascina e ato mesmo Fánaí,
Vo0 beíj m ; naven», soes e todo q?ae mais

[erra.,.
Qoanto metaj p/ra ser; um dia lapidado.
Tendes 6 Serra altiva, enorme e portentosa
Colíoft&o sem igual, brilhante não tocado
Mestas manhãs de sonho e riso, a nebulosa
Tem uns carinhos bons. vos faz ímmenso

[agrado,
, O' Serra extensa, .ó mina, 6 jóia vaio-"[rosa 

!.. .
Chagas e Silva

'Para o admirável poeta
das *Noites de Insonmi-
as». Nestor Bastos .

L«es*e &s meus versos e exclamaste: Louco!
E-sas frloieiras escrevendo, gasta
Asoa. o tempo. e. pensa que me arrasta
Das tredas rimas no murmúrio rouco...
£- sei que o Mando é um negro pé lago ouço
E- —ính- vida é inmacuiada e casta...
Qser seduzir-me '... E' um Lovelace !...

[Basta !...
A s suas pbrases faço o ouvido mouco. . . >
Talvez devido a tua ingenuidade
Assim julgaste os versos meus... Loucura :
Outros não ha de mais sinceridade:
E. se cs ieres attenta. amada pura.
Veras que preso a tua castidade
Mil vezes mais que a tua formosura !. . .

JDo Hvro inédito «Sol e Sombras>•.
Archimimo Lapagesse

\ OL i AN DO...
Xove d?abrü. eu me recordo ainda.
Separei-me de ti. dilecta amada.
Por um capricho tolo que ora finda
E minh'alma tristonha, amargurada. . .
Foi munia tarde iinda. muito linda.
Vi-te à janella triste, debruçada.
Tinhas no rosto uma candura vinda
Creio, de algum céu todo em alvorada...
E... senti-me feliz.—quanta saudade.
Eu tivera AdJaquelle nosso amor !.,,
Mas não vence por certo a,eternidade. ...
Pois quando se ama assim com tanto ardor.
Por mais que ?s horas passem da verdade...
Ha de sempre ficar "um 

riso em fiôr !. ..
ARNALDO BaRBOZÀ-
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^__/v5) Vestidos para
senhoras

Eranqueanios á v"sitn de todas as

senhoras do Hio de Janeiro as nos-

sas c Ileccões sem íival cie vestidos,

abrangendo centenas de modelos

inteiramente novos, seja em

Vestidos de lingerie, vestidos de taffe

tás, costumes tailleurs de Unho

™^ Z/7' 
v^>__ ^___t^*^59 y

ou qualquer outro tecido próprio
da estação.

Pedimos sobretudo queob-
servem os preços reduzidissi-
mos por que estamos vendeu-
do, e assim se convencerão que

m PREÇO, QUALIDADE e
ELEGÂNCIA, nenhuma casa
pode competir com o

PARC ROYAL

s'

Am 
;:%ÊÊ

__R___i___H
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O reservista

Rompe formosa a manhã. Os passarinhos
sahem dos ninhos, dão mil voltas no ar e

pousam mais adiante nas arvores ou nos ro-
chedos para saudarem o sol que acaba de
nascer.

Os montes dourados pelos bellos raios so-
lares, mostram-se verdejantes e cobertos de
flores.' 

O céo está encantador : salpicado de azul
e branco.

E)m baixo, no fundo de um valle, sente-se
o sussurrar das águas d'um riacho.

Emfim, a Natureza parece sorrir nesta
manhã da Primavera.

Além, muito além, entre duas çollmas,
vêem-se umas casinhas e uma egreja : é a
freguezia deste lugar.

A1 entrada da freguezia está uma casi-
nha pintada de branco, como se essa côr
representasse a paz nesta manhã para as
pessoas que nella habitavam.

Neste momento rompe os ares um som
agudo : era o toque d'um clarim, chamando

As interessanles Hormegaida. llclia e lleloysa B»sloS
— Capital

os reservistas para cumprirem com seu de-
ver : defenderem a Pátria. í}' que na ves-
pera tinha sido declarada a guerra.

Quasi ao mesmo tempo em que se ouvia
o toque do clarim, abre-se a porta da casi-
nha pintada de branco e vê-se apparecer
um joven abraçado a uma senhora edosa e
a uma outra que devia ter pouco mais ou
menos a idade d'elle. Eólias emquanto cho-
ra e soluçam, beijam e apertam-no de en-
contro ao peito.

Que espectaculo commovente !. .. IDmfim,
o mancebo rompendo o silencio, diz :

— «Minha bôa mãe e minha querida noi-
va, é preciso que eu parta. A Pátria está
em perigo. Ella espera que cada um cum-
pra com o seu dever e eü serei um d'elles».

Muitos abraços, muitos gemidos, muitos
beijos. .. Por fim o mancebo desvencilhan-

n_^_jp^CTHBBIBfififififififiafifiWl-D-figYPffifi-í-' ''.'.•'>,'%'•••.'•.¦"%'
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Amatyliô Barbo«a—Belinpiite— Bahia

do se dos braços que o prendiam, dá alguns

passos e depois parando, diz com voz senti-
mental :

— «Se um dia, mamãe, na guerra
Por um acaso eu morrer :
Nunca maldigas a terra
Que me chamou ao dever.

Não chores, noiva querida,
Se lá na guerra ficar :
Pois quem Já á Pátria a vida,
Nunca se deve chorar.

Adeus freguezia bella,
Pedaço do meu Paiz,
Protege a pobre donzella
TC partirei bem feliz;

Protege a mamãe* querida
Dos inimigos também,
Pois penso com minha vida
Poder pagar te este bem.

Não chores, mãe adorada,
Se alguém te vier contar :
Que dei minha vida honrada,
Para a da Pátria salvar.

Não chores, noiva amorosa,
Se num combate eu morrer.
A morte será honrosa :
Cumprindo com meu dever.

«

A ti, minha noiva amada,
E}u deixo meu coração,
E} a mamãe—a bôa fada—
Amor e consolação*.

E, o mancebo desappareceu na primeira
curva da estrada, emquanto a pobre velhi-
nha e a noiva ficaram chorando. . .

(Das <Visões* das «Memórias».
IvAPIN

(Voluntário de ma-
nobras do 9o. Batalhão.
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FcZ-tí te versos *
Versos mimosos. y:£*i.etas
Sonoras, ao; beijo incerto
Das rntis crontís borboletas.
"Tens QLSinze uLn.sc*'?-. •Xessa idaíie
Em que a multier ê urna aurora..
Que devaneio te invade
Qual o sonhar eme te esítora.

rnloro se esgarçaDo teu
O véo de seda fulgente.
Xszma bramenra de gjjrça.
Brilharão gloriosamente.
Í3»i tu"^ existe r sm
vjue repouta êj
vj Dates *_c um híhüO ;asfu

Que sonhas- ' Xao sei. .. Sondar-te
ÜSao oosso c/auma ejs recantos.
Porque a ninguém ríamos parte
Do sonho exnl one strhamos.
«Inéíscreto ! > exciasiarias.
si ê2. indiscreto, otuzesse
Conhecer-te as rartazias.
'^'Ucm t " .c rn.c»E.S te OIcvc. . .

Si da poesia me fora
Dado roubar as dilectas
Meigroices.. . a insoiraoora
sserias. cos grandes poetas.
Ao teu lado. orna alvorada

Triste, vencida, humilhada
Por :-s encantos. Maria !
Z z primavera ? De temo.
.a. "D"~ av~—a. ao fasn 2.G0.

Cbeio de neve. gelado
orrc-.e 2 t::í, mais ~eca

Do que um passarc trinando

rtS-i -r--.;__ _ — js--^ - — ttwf. xc2 — \ O c D i oQuO.

Mana. a musa ene inspira
Esta canção meisra e pura.
Fala-me : «Chega ! Essa iTra
ixao ^raouz ta. rormosura. ü >
E foge num vôo ligeiro.
Anjo cheio ce harmonia...
Foge.. E* teu vulto fagueiro
Qü.e vae fugindo, Maria 

Valença. E. do Rio—1913.
— EkJui j"j. a .. V Ju* £» v 1> fc ti

Vidalon
Contra as Byspepsias. Mau ha-

litos e Enjôos das senhoras
grávidas. Em todas as pharma-cias.
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Alçar Maciel— Puracaroby

-v»V.V

Phaniasia
\'oite de Luar ao Verão sagrada [...
Et. plena malta, elle predomina no solio

da montanha, causticando a vegetação e in-
quietando os viventes...

A?em. náo mui distante do ata'ho, como
um sorriso do campo entre abrindo a rama-
sem. queda-se mysteriosa uma pequenita
choça que crepita ao sopro calido da ath-
mosphera ufana !

E' o primoroso ninho da gentil campo-
nia Yára ! Em meio da s^rra, sob o dccel
verde-jalde de esguia palmeira — °lia dorme!...

Reoousa sobre o tépido coxim da Naftfre-
za. rendilhado de trevas e ponteado de mus-
gos emmarelecidos pela ardencia do Sol...

A linha esculplural e voluptuosa do seu
iéve corpo de trigueira serrana, agita-se ao
voar na thebatda do monte o Zephiro caute-
ioso !...

\*a pequena e sequiosa bocea talhada em
mimoso coral, unia ligeira contracção brinca
entristecendo-lhe o semblante de mestiça
formosa: -E5 o Verão que perturba--he a
traoquillidade do somno acariciador ;. . .

Vigi ante e iriando-lhe as negras madei-
xas. a plácida rainha da n ite -a consolado-
ra Dianna—brilha alegremente na crista da
Montanha, prateando a numa t tiusão de
beijos cristallinos. . .

E o Verão banquetea-se aspirando no
perfume da floresta abatida, o desasocego
da seduetora habitante da serrania alli ador-
mecida !...

San riMiA (11 Y. Serpa:
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A rubricidade da flor que me deste,
- relembra e acorda no âmago do meu cp-

ração, no riso da minha alma, o Ímpeto
vibrante do meu profundo e vero amor
por ti, e a feliz tranquillidade de espirito,
qosada por mim, em sentir-me correspon-
elida egual e santamente, no meu único'e
sincero affeclo.

Extasiando-me neste pequeno, porém,
mimoso rebento da natureza, sinto a
sua ephemera duração, e como elle, outros
também que passaram pela terra, já se
foram, transformados em pó.

Colheste no jardim de tua aprazivel
vivenda aquella flor, e de ha muito que
furtaste no meu coração, uma outra rubra,
porém immorredoura. A que ora possuo,
poderá ser cubiçada por outrem, e por-
tanto profanada por olhares ávidos e
sacrilegos, mas a tua, esta, nem eu mesma
saberei com precisão dizer-te a sua con-
formação ; roubou-a a tua alma, e ella
conserva ainda vivaz e lou^ã.

Rehavel-a é-me impossivel, tal o laby-
rinto que a-circunda.

Esmeralda Nogueira.

Seuhorita Beatriz A.inar.1—Rio

Em uma flor
A' ti meu amor: PoLTIOA.

lixo os olhos demoradamente, na co-
rolla rubra da flor que me offertaste, pro-
curando imprimir na retina, o seu formato.
E fitando-a, na minha alma despertam
suaves reminiscencias de um feliz passado,
que jamais fruirei.

O seu colorido vivo, lembra uns lábios
nacarados, onde brinca todo sorriso !

O assetinado de suas pétalas, é o asse-
tinado de suas faces !

Lembra mais !
Revive n'um momento, o fogo voraz de

uma paixão fremente, e depois as lutas !
As lutas cia consciência e da alma.

O receio atroz de um abandono, de um
olvido! A duvida cruel de ser correspon-
elida !

E estas conjecturas, que constituíram
um pequenino nada, formaram a phase
mais brilhante da minha juventude,

Rua Urugua>Jana, i32
IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE ILLTTMINAÇÃO
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O nosso concurso literário
Almas francesas

O G O O ©

Aoós uma chuva torrencial a cidade re-

poisava. Nuvens negras en.ombr.vw. o 
çeo,

e de quando em vez, lufadas de yento 
faziam

tremer o. caixilhos das janellas, desnastrando
a coma verdejante das arvores, que, desta-
candô se do negrume da noite se assemelha-
vam a espectros, ou aos archeiros de Hen-
rique IV, montando guarda aos paços do

Louvre, erectos e impassíveis.
Acabavam de soar dez horas Ao longe

destacava-se na bruma pardacenta, a Opera,
eorôada por uma dupla gnnalda de luz, que
punha laivos de sangue vivo na massa ekcura
das nuvens.

A Paris tão querida e admirada pelos es-
trangeiros, que aUrae ao seu seio os pensa-
tivos amantes da verdejante e nebulosa Erra,
c os fleugmaticos filhos da loira Álbum,
ociosos que vão dissipar o seu intempestivo
splen no «boulevard» dos Italianos; que bo«
ceiam no Variedades, e percorrem continua-
mente o bosque da Boulogne, para afastar do
espirito o demônio da hypocondria... essa
Paris tão fértil em divertimentos, calara em
profunda lethargia, n'uma sinistra apatnia, e
isso desde o bairro aristocrata de Saint-üer-
main, ao arrabalde do Temple, ás ruas es-
treitas e mal calçadas e as viellas infectas e
nauseabundas. Era o terror do desconhecido
que pairava sobre a magestosa cidade, envol-
vendo-a em nuvens negras e pesadas, pre-
núncios vagos de alguma catastrophe.

A' rua Guérin-Boisseau, situada n'um bairro
povoado exclusivamente por gente pobre,
mas laboriosa, na agua-furtada do sexto andar
de um vasto prédio, cuja fachada ennegre-
cida attestava a sua antigüidade, habitava
Loise Dubois, uma gentil florista de pouco
mais de dezenove annos, e sua filha Bruyére,
uma linda pequenita de três annos, que ás
vezes com os olhos cheios de lagrimas, na
vehemente expansão de uma dor infantil, bal-
buciava com a sua vosinha doce e melodiosa :

— Mama Loise... porque o papá não vem
? ipara mim r

Oh ! essa pergunta formulada peU inno-
cente Bruyére, quantas lagrimas de dôr arran-
cava á bôa Loise... quantas imprecações de
desespero levava ao coração da pobre mãe !...
O seu esposo, o seu querido Charles, com-
batia pela pátria sob a bandeira esfarrapada
e gloriosa do seu Regimento, auxiliando os
seus irmãos, os stoicos franceies na tomada
deBiachés... a guerra despertara em seu
peito o ardor napoleonico, e á lembrança do
grande Imperador, heróe de Waterloo, o
bravo de Marengo e Austerlitz, que elevou
mais aUo-que as nuvens, ao próprio céo da
gloria o nome altivo da França, e nobre e
sereno impera ainda do alto da columna de
Vendôme, despertou-lhe o desejo de defender

oalmo a palmo o solo sagrado da sua patna,
honrando a memória do audaz conquistador,
a águia invencível que assoberbou os ares
da Europa. E no seu enihus.a.mo deixou
ouasi alegre, entoando o hymno do seu Re-
KnS joven esposa e a adorada Bruyére,
fem mesmo pensar nos perigos a que ambas
ficavam expostas.

E a pobre Loise, relembrava o adeus, a
partida do seu esposo, n'essa noite em qne
um confuso murmúrio de terror se espalhava

pelas ruas, chegando até ao «eu mísero .po-
sento. Embalando o berço da filhinha, que-
dava-se a moça attenta, e orando com amor,
para a peqmmita que, dormia, procurava des-
cobrir-lhe no rostinho angélico, alguns traços
da physionomia máscula e bella de Charles.

Arrancou-a a esse êxtase profundo, um
ruido surdo, acompanhado de gritos inarti-
culados. Levantou-se de um salto, e com o
coração opprimido abriu a janella, prescru-
tando a escuridão da noite.

O vento fazia fluetuar os seus longos ca-
bellos loiros, esparsos pelas espaduas, e nos
quaes a luz vaci iante do candieiro dava uns
reflexos de oiro pallido.

A moça, penetrando com um olhar pro-
fundo as trevas espessas, soltou um grito
abafado, e fechando a janella com precipi-
tação, correu a cambalear, para o berço da
ftihinha.

Um dirigivel inimigo passava, — águia si-
nistra semeiando estragos, e mutilando viaas.
A misera viu-se também attingida pelos pro-
jectis mortíferos, e juntamente Bruyére; pen
sou no ausente, de quem não tinha noticias...
viu-o estendido nos campos de Biachés, en-
sanguentado, e mortalmente ferido. Esta hor-
rorosa vislo abateu a infeliz sobre uma ca
deira, e no intimo do seu coração, amaldi
çôou os poderosos da terra, que espalharam
aos quatro ventos o nome hediondo da
guerra, que aniquilla tantas vidas e destro
a felicidade dos lares.

Com os olhos marejados d'agua, beijou
filha adormecida, e ouvind© o rumor suro
que continuava, e os gemidos de agonia
medo, Loise sentiu-se cheia de terror: pe-
sou que uma bala podia prostral-a sem vid
e a sua Bruyére ficaria abandonada á ma
estranhas e...

Não ousou concluir: soluços violentos útt-
pedaçavam-lhe o peito, e ondas de ama?
pranto, deixavam laivos violaceos nas s :
bellas faces.

Era a imagem do desespero... Calyp °
abandonada, amaldiçoando a humanidr
ambiciosa e venal, voluntariosa e má, Nio^
martyrisada pela dôr—onda mortal do Sty
que asphyxiava o seu coração de mie an
tissima, e esposa affectuosa e terna.

iMH
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Charles 1 Charles !
Como um gemido de agonia, este nome

adorado sahiu dos seus lábios sem cor, crês-
pados pela amargura. Onde estaria o seu
joven esposo, porque transes horríveis não
passaria longe de si... isolado, perdido para
sempre!

Oh ! Deus de bondade ! — balbuciou
com a voz cortada pelos soluços — porque
afastaste o meu Charles, condemnando-me ao
isolamento, e talvez eterno abandono...
porque nao detiveste o raio sinistro, que por
onde pissa deixa um rastro de sangue, e
semeia a ruina e a morte ?... O teu poder
é illimitado, a tua força inaistructivel:
acalma, Senhor, o furor sacrilego dos ímpios
que despedaçam a tua divina imagem e
abatem o teu santo lar, como em Reims, em
Louvain que enchem de clamores surdos, de
gemidos lamentosos, os lares franceie?.

E Loise, após esta supplica, quedou-se de
mãos postas e pescoço estendido, ouvindo
attenta t immovel, os gritos da multidão
alarmada.

Oh ! se alii predominava o terror... Ia em
Biachés o que não se passaria ?!

Pela millesima vez, neste dia, surgiu aos
seus bellos olhos toldados de lagrimas, o
corpo de Charle?, cahido na relva, hirto e
gelado, is olhos desmcsuradamente abertos,
retratando nas pupillas vitreas um mudo
pavor!... o peito ensangüentado, e o cora-
cão victimado pelo projectil fatal. N'um mar
de sangue, petrificado pela morte, o esposo
tão adorado sem alguém que lhe cerrase os
olhos aem luz; longe de esposa e filha, —
desprotegido da sorte rolando no chãos do
abandono!

Essa visão tremenda e dolorosa, enlou-
queceu Loise, mas a fé, que robustece os co-
rações, a voz da sublime fé resoou forte e
potente na alma da pobre moça, que cahiu
de joelhos, orando ao Deus omnipotente e
eterno, supremo refugio das almas soffre-
doras.

E a fé que, segundo Vauvernagues, e a
alma do coração, o metronomo da vida, e
a que Spencer na philosophia positiva, e
Kant na metaphysa, oppõem a razão, bus-
cando assim incompatibnisar as duas nobres
faculdades humanas; a fé, luz da veidade,
que illumina as uinerentes veredas da exis-
tencia, operou uma completa mutação em
Loise, implorando aos céos a vida de Char-
les: corajosa e consolada, beijou tíruyére,
como se a oração — sonho profundo da alma
crente, — tivesse derramado dentro do seu
peito o balsamo do alento.

E afigurava-se lhe que o anjo da guarda, a
quem, sua mãe lhe tinha ensinado a orar
quando pequena, velava por ambas: via-o
como em sonhos, resplandecente de luz e
bondade, estendendo as azas de immaculadas
píumas, n'um gesto carinhoso e protector.

E Loise, a mulher franceza, sublime na fé,
como na dôr, curvou-se lentamente e dobrou
os joelhos ame a bella imagem, que olhava-a
com um doce sorriso nos lábios, visão creada
pela sua phantasia, sim; mas que o seu co-

ração simples e terno de christã não podia
repudiar, porque a prece UVa offerecera, como
conforto moral a sua alma abatida pela dor !

Alice de Almeida.

X)#XXXW

Carta aberta
A' Lúcia P. Serpa.

Saudosa amiga. - Imagino alegremente a
sorpreza que terás ao ver a resposta de tua
missiva, proclamando com tal aparato, mas
com sinceridade as honras de nossa amizade.

Sei o júbilo que te causam minhas cartas,
e a apreciação que te merece o "Jornal das
Moças" por isto, escudando-me na sua bene-
vola indulgência, decidi dar-te dois prazeres
a um tempo : receber minha resposta e ler o
nosso jornal preferido.

Não hesito um só momento para escrevcr-te
porque conheces bastante e desculpas a mi-
nha incompatibilidade na arte de (bem es-
crever, e a falta de um esmerado preparo
que me proporcionasse a ventura de fazer
estylo e phrases romanescas, será suppnda
peks beijos sinceros que encor.trarás em
cada palavra minha, como symbolo sagrado
da pura e desinteressada affeição que nos
une. .

E's excessivamente bondosa para mim, lu-
cia, creio piamente que não me mentiste, por
que teus lábios de esposa virtuosa e amiga
sincera, estão puros e sem a macula da hy-
pocrisia, e tua alma ingênua como a de uma
criança, desconhece as revoltantes e frivolas
lizonjis convencionaes, mas mentiste a ti
própria; cega por uma gratidão sem causa
e sem limites, guiada por uma fortíssima
sympathia, tu rne ves através de um prisma
roseo, com os olhos do coração, deste teu
meigo coração, áj qual eu me ufano em
possuir uma parcella, e d'ahi a tua exagge-
rada admiração, que te leva ao extremo de
comparar-me a legendária fonte, que prendia
pa*a sempre junto a si, quem bebesse um
pouco de sua água pura e crystalina. De
todas as grandezas que me attribues, duas
só de facto me pertencem, e aliás tornam-me
bastante ditosa: ser extremamente sincera e
possuir inteiro e exclusivamente o sacrosanto
affecto de meu joven e adoradissimo esposo,
as outras te são suggeridas pela amizade, esta
florzinha mimosa e delicada que cultivas com
tanto desvelo para inebriar-me docemente
com seu suave perfume.

Mas não supponhas, que conhecendo teu
equivoco, te agradeço menos, oh ! não ; guar-
darei eternamente com toda ternura, no mais
recôndito do coração, a impressão deliciosa
que senti ao ler tua gentil cartinha.

Tua dedicada amiga,
Santtjza.

15—9—916.

ÓLEO INDÍGENA PERFUMADO
Eu sou o amigo das crianças
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Alegrias tristes
Já me disseram,- e eu não pude resistir

á confirmação. - que 
<o riso é uma forma

alegre de ser triste.. Duvidas? vacillaçoes

dos estados de nossa alma ?
Não; é uma realidade pura, realidade

que a ninguém illude.
Ha muita gente que ri, porque nao quer

chorar; e não se pôde, nem se deve cho-

rar, senão em segredo, pois é dever can-

doso usar de amor e carinho para com as

lagrimas, que nos molham as faces, t o

respeito, que lhes devemos, pois nos leva

a occultal-as das vistas estranhas e indis-

cretas, porque nem todos sabem em si

comprehender o valor oceulto e sagrado

que ellas têm na essência da dôr moral

que as provoca.
Donde vem que as crianças, quando

choram, cobrem com as mãos o rosto
senão por que ninguém profane a pureza
do sentimento que faz verter o copioso

pranto ?
Deixem-nos oceultar o que se passa

comnosco na intimidade ; para que o re~
velar, se não é possível encontrar o reme-
dio necessário e efficaz ?

Em nós mesmos os que choramos é

que está o consolo, pois sabemos melhor
do que ninguém supportar os efftitos dessa
luta mysteriosa, que somente a nós nos é
dado avaliar, sentir e guardar. 

'

Para disfarçar a tristeza é que se ri ;
mas o riso mal compõe a alegria que elie
é capaz de produzir ; essa alegria não tem
a intensidade comparável com a intensi-
dade que o soffrimento empresta, fazen-
do-nos tristes, entristecendo-nos ao mesmo
tempo o olhar, a voz, o gesto, as attitudes,
emfim 1. . •

Se a alma, quando triste, recebe acaso
o bafejo das emoções risonhas, apparece
o riso, mas a sua duração é curta, para
que haja logar ás manifestações dos mo-
tivos, — origem da tristeza.

Oh ! não indagueis nunca da pessoa in-
tima por que é que ella está triste : fazei-a
rir: ella vos parecerá alegre, rindo-se,
embora o riso não lhe possa diminuir, ao
menos, a tristeza funda, que a absorve em
longas e calmas meditações.

Se n'um riso contrafeito perceberdes
que alguma coisa se passa no intimo cie
quem ri, respeitac o segredo que repoisa
com certeza n uma causa oceulta, e que

não eleveis saber, porque talvez nem

possaes avaliar por que é que se r. na

íristeza, ou por que é que se entristece

nas alegrias !
Não duvideis,, eu vos peço. mas quanto

a mim sempre que a mnha alma se inunda

de alegrias que vem de fora, rasam-se-me

os olhos de lagrimas que brotam de clen-

Iro : por isso", sou triste todas as vezes

que me sinto alegre.
Vós que me ledes também passaes por

essa mesma phase : o coração me diz que
sois alegres porque dentro de vos possuis
alegrias, que vos animam, é que nao pu-
destes advinhar com lirmeza onde reside

o lado triste das vossas alegrias,
Reflecti.se puderdes, um momento ape-

nas Por mais fortes que se mostrem as

expansões de vossas alegrias, nunca vos

apagarão ellas da lembrança um dissabor

que soffrestes, uma contrariedade intima

que vos abalou, uma desillusão como a

que teve o vosso coração, porque o vosso

coração vê. sente, quer. anceia e suspira

na esperança acalèntadora de alcançar
uma verdade, que aos poucos se vae

fazendo, porque a verdade do sentimento
em nós não se alimenta de coisas falsas

ou fingidas.
Não vos illudaes, suppondo que as

vossas alegrias deixam de ser tristes.
Ride-vos. que percebeis com sinceridade
a sinceridade deste asserto.

As alegrias tristes completam a nossa
vida de pensativos.

Sede bemaventuradas, alegrias tristes
de minh'alma, pois sois ao mesmo tempo
amigas e tristes como os devaneios dos
meus ideaes !. . •

L. DE Assis.

ALFAIATARIA
DE

tf. PEREIRA MARTINS

ROUPAS SOBMEDIDA

34, tia Sete de Setembro, 34

RIO DE JANEIRO
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0 almoço offerecido domingo ultimo
representantes da

#| Motas Mundanas l€
F>z «nnos q 10 do corrente o i^tejlk^gjg

poeti AlmirDommgues.
—Fest^i^u o seu anníverssrio a 7 do cor-

rente a distinta senhorita Stella Pereira,
que foi muito cumprimentada pelas pessoas
de suas relações.

O 'Jornal das Moças» oumprim^nta-a.
— Em Paraeamby, a 3 do corrente, a se-

nhorita Dulce Fernandes Appeqnita ;
.—a 6 o menino Ary Leal, a 7 a menina

Norinha Moreira.
—Amanhã a senhorita Brandina de Fi-

gueiredo.
Fizeram annos a 5 do corrente : as se-

nh^ritas T^ria Alcína de Mattos, 0*ev Ber-
z^rra de Miranda e Annita Arthulie Lour-

-a 6 as-senhoritas Alice Goldschmit>DuU
ce Ga1v6t'de Barros ;

—a 8 a s<vnhoiita Isaura Guimarães e as
senhoras Dorcilia de Viveiros, Lilia Freitas.

pela directoria do Jockey-Club aos
imprensa carioca }

—a 9 as senhoritas Zeni Bartholagem de
Andrade, Guiomar Guimarães Ribeiro.Leo-
tina Jouvin, Armanda Oerqueira da Silva,
Emilia Couto.

—as senhoras, dna. Oliveira Botelho,
Lyonissa de Sampaio Figueira, Maria An-
tonietta Ferreira Pires;

—a 10 do corrente o dr. Franklin Gue-
des, distineto clinico, pae do nosso compa-
nheiro Nestor Guedes.

' XXXXXKXX

Os trabalhos publicados nos ns.
67 e 68 clesta revista, respectiva-
mente, «A Nostalgia» e «Fim de
Martyr», são da lavra do nosso dis
tineto collaborador Arnaud Rodri-
gues e não como por engano foram
publicados.
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fr IMPRENSA
Seria ocioso repetir o que todos sabem

acerca da-imprensa, mas irei dar as gentis
leitoras algumas noticias que talvez possam
ser aproveitadas com algum interesse maxi-
m*4, para as que tém de conhecer tão im-
portante ponto da historia moderna.

Posto isto, entremos no assumpto : Data
0 descobrimento da imprensa de meados do
século XV. cercu. de 1450 e para as leitoras
não mais esquecer esta importante rlata
basta lembrarem-se qua foi 42 annos antes
de Colombo descobrir a America e 50 antes
de Pedro Alvares descobrir o nosso amado
Brazil.

Antes dessa data só se usavam manuscri-
ptos os quaes um numero muito limit ido
constituíam as biblkahecas das universida-
des. conventos e castellos.

Para se ter um manuscripto era mister
que o mesmo passasse pelas mãos de vários
artistas entre os quaes notavam-se como
mais importante o "livreiro", o "pergami-
nheiro" que preparava as pelles macias e
polidas nas quaes o "escrevente" executava
o seu trabalho.

Em sahindo das mãos do escrevente ia o
perg'"'minho para o artista pintal-o e doiral-
o, e finalmente o encadernddor que reunia
essas folhas.

D'ahi a careza e a raridade desses manus-
criptos.

A leitura requeria certa pratica devido as
muitas abreviações que os copiadores fa-
ziam.

O precursor de G-utemberg foi Lourenço
Coster (hollandez) que em Herlem inventou
o proces-o de impressão com t}'pos feitos
de metal fundidos em um molde.

Começa então a futurar o gênio gigan-
tesco de Gutemberg. João Gutemberg nas-
ceu em Moguncia, ridprie da Allemanha na
margem esquerda doRhpno em 1401 e per-tencia a uma. das selectas famílias desta, ei-
dade. A porta principal da casa em nue nas.
ceu Gutemberg era encimada com o so^ninte
distico : "Nada ha qne*me resist.j". Real-
mente nada ha que possa resistir a impren-
sa.
«"E, quando ella surgiu... — os pólos se abra-
r\ >7 [çaram !
O Zenith e o Nádir — sorpresos se escutaram!
O Norte-ouviu chorando o soluçar do vSul !
O abafado estertor do servo miserando
Da deusa no clarim gigante reboando,
Chamou da terra verde — ao Armamento

[azul!...»
Aos 15 annos lhe falleceu o pai deixando

escasso cabedal, sahiu então de Monguncia
e foi para Harlem, cidade da Hollanda sep-
tentrionat trabalhar com lyourenço Conter emais tarde para E-trasburgo com o fito deaperfeiçoar o invento de seu mestre.

Trabalhou só e braço a braço com a ad»versidade da sorte durante dez annos.
Como lhe escasseasse então o dinheiro

associou-se com três burgueze* que se prorn»
ptificaram a fornecer o capital necessário
para continuação da empreza.

E>ses dez annos de trabalho foram pro-
duetívos.

O- três sócios de Guttemberg chamavam-
se H-ulmann, André Dryzeln e Riff.

Desalentado com ? morte dos sócios e
perseguido pelos credores, Gutemberg aban-
donou seus trabalhos e sahiu de E^trasbur-
o-o. Chegado que foi a Moguncia retomou o
curso interrompido de tão profícuo empre-
hendimento. para isso formou nova socie-
dade com João Fausto e Pedro SchcefT »r.

Fausto era um ri^o banoueiro em Mog-un-
cia e só tinha a attençâo voltada para os lu-
cros da sociedade.

Muito diverso era o caracter de Sc^oerTer.
instruído e hábil copiador que muito con-
correu para o bom ex:to de Gutemberg.

Attribuem a. SchcefT t o descobrimento da
preciosa liga de chumbo e antimonio.

Ao cabo de contas como ns negras nuvens
da duvida e da dificuldade se haviam dissi-
pado deixando entrever a fulgurante estrel-
Ia da certeza e do ex'to. Fausto e Scnceffer
julgavam apagar a aureola que circundava
a fronte de Gutemberg apartando-o da so-
ciedade.

Mas não ! o nome de Gutemberg não po-
deria ficar esquecido, a historia iá lhe ha-
via. consagrado uma das suas mais brilhan-
tes paginas ! Pouco tempo depois dessa in-
gratidão foi Fausto victimado pela peste.
Schoêffer nada lucrou em adherir á perfídia
de Fausto, pois; qne ficando só em Mogun-
cia explorando avidamente a empresa ge-
nial de Gutemberg foi essa cidade tomada
rle a^-Oto e entregue ao saque morrendo
Sc1icefTer no desastre.

Derorrirlo algum t^mpo João SchoefTer, fi-
lho de Pedro Schosffer reconstituio a im-
prensa em Moguncia.

João foi mais g<m°roso para o immortal
Gutemberg que sobreviveu dois annos ao
seu inrrrato sorio Fausto, morrendo em o
dia 15 de fevereiro de 1468.

«"Requiescat in pace !»
A=;saz lutaste, mas alc^nçaste a Gloria !
As portas do templo da immortalidade

abriram se de par em par e o teu gênio foi
assim ouvir os harmoniosos se ns das lyras
de Virgilio, Dante e Homero.

JoskNkry Machado

â
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FAZ-SE QTTATQrTER POSTIÇO DE

ARTE. COM CABELLOS CAIROS
Penteado no salão  3$000
(M*nicure)Tratamento das
»nhas  3$000

Massagens vibratórias
applicpçío  2SH00

Tintura em cabeça 20SO00
Iyavaaens de cabeça a. . 2$030

Perfunu Mas fia %s |>«»!«»s
wHhorcs n *«»ço<

Salão exclusivamente para senho-
ras. Oasa 4 \«>|%*. 36, Rua
Rodrigo Silva, 36 antiín Ourives, ent.e As«5emb'éa e Sete de
Setembro. TMephone 1027, Cent.
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\t\ Inauguração chie
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Entendendo que esta cidade devia ser do-
tada de um café que reunisse tudo quanto de
melhor se poderia estabelecer, a firma Pardo
Peres & Fernandes, que já possuía o C_*fé
Modekimo, o Café Moka e o Café Libe-
Ral, abriu na semana finda, na r-un do Ou-
vidor, esquina da rua Gonçalves Dias, esse
empório da elegância, que coiisa alguma
te;n ainda con&eguido des\hronisar, o Pala-
CE-Café, onde, com uma excellente vonta ie
se reuniu tudo quanto havia de mais luxuo-
30, e é assim que o serviço, louças, crystaes,
além de elegante, é modernissimo. Para o

preparo do chocolate, gelados, escolheu se
pessoa compvtentissima e o pessoal—que é
sempre o mais difhvil de arranjar—foi orga-
nisado com to_.o o cuidado, e só depois de^
demonstrar as suas aptidões, conseguiu ser
alistado. Não se precisa ser adivinho para
ver claramente que ao Palace-Café está
destinado um magnífico futuro e a demons-
tração já se f_*z, porque a elegante sala, com
uma armação lindíssima, o mobiiiario Iuxud-
so, vê se sempre repleia, e não é para estra-
nhar què se converta num ponto de reunião
da «elite», tanto inteileçtual como artística.'
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Correspondência
DORALICE BRAZIL- -Sim. mas em ter-

mos e a juizo da reclacção.

RENATO O. FERREIRA-O seu soneto
«Se eu me matasse» está morto. Como se
faz um assassinato na poesia, seu Renato .

JVORIGAN DE COTY - O seu soneto
4 Saudades v apezar de ser « revisto * por pes-
soa de. competência, não está conforme.

ALCEU CHICHORRO—A sua poesia *Mez
de Maria^ está regular: apenas achamos
que na 5a. e 6a. quadras ha versos deffeítu-
osos.

SANTUZA — Acceitamos com o maior
prazer.

GEORGINA L- CASTRO-Eamentanios
não poder publicar a sua poesia.' Faça uns
retoques que será attendida.

SILVA CASTRO—Não temos trabalhos
seus em nossas mãos.

GAM1NE—Não deixamos de sentir a sua
falta, porém. . . julgava-mos que estivesse
aborrecida comnosco. A sua cartinha esta
adorável I Sempre pândega e espirituosa !

Boa viagem. Quando tiver tempo envie
uns trabalhinhos, sim ?

ROLDÃO SIQUEIRA - O seu soneto
«Inspiração» necessita alguns retoques.
Veja o 3o. verso da Ia. quadra assim como
observe uma palavra da chave.

LIT A—A senhoriia não tem razão. Os
seus trabalhos têm sahido com alguma re-
gularidade.

JULTA PEREIRA— Mande-nos collabo-
ração em tiras de papel, escriptas de um
lado só.

DALZAR. —Recebemos e será publicado

ITÁLIA OLIVEIRA — Sempre ás suas
ordens. Quando a senhorita nos escreveu já
se achava encerrado o concurso.

VIOLETA—a sua poesia esta muito in-
teressante, mas, infelizmente tem algun*
enganos. Veja se pode corrigil-a, pois, fi
zemos muito empenho em publical-a.

fa

Avellar Vieira, Mario Mende Campos,
Marquez das Rosas, Máximo Nesdem Reis-
pce-acceitos seus trabalhos.

JACINTHO PAIXÃO—O seu soneto ne-
cessita algumas observações, não só quanto
a métrica, como também na repetição da
rima.

JOÃO DUMAS—O <Perfil de Irene» [nao
pode ser publicado.

LUI£ Dl CAR MELO—A sua poesia «Es-
perança Morta > nao esta bô l. Perca de
uma vez a «esperança.» de fazer verbos. ,

REINE —O seu soneto «Meu desejo» será
publicado si a senhorita modificar a chave
que é um tanto expansiva.

HERMANI AGUIAR-O seu soneto «De
Longe» está muito ardente para o nosso
jornal.

NESTOR BASTOS-Infelizmente, desta
vez nao podemos attender ao que nos pede,
pois o seu soneto «Rosas» esiá um tanto
forte para o "Jornal das Moças".

H. Aguiar, Maria Gloria Pereira, Arnal
doBjrboza, D. Anderete, Archimio Lapa-
gesse, Nelson P. de Souza e Victor Santos,
—Acceitos seus trabalhos.

Continua essa casa de diversões a mere-
cer a preferencia dos apreciadores do bom
theatro. a

As peças que tem levado são de fino en-
redo luterano e moral, tendo affluido á eV
se elegante theatro notável concurrencia.?

SAPATARfA SMART
Gruiiíe fabrica e deposito de calçados finos
ACCEITAM-SE ENCOMMENDAS
GARANTINDO-SE PEEFEIÇÃO

E BREVIDADE

Rua 24 de M
Estação do Rocha

«nr.vff-TPUJV"-'-'-^' ' »"* ¦ m' ¦ if
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Em flefeza ia multe
'Muito aprecio, esta sympathica revista.
- Nus suas paginas diviso sempre, aqui
uma confissão ardorosa de amor, alli um
queixume, uma lagrima saudosa, que vem
aos olhos, a evocação de um passado de
venturas pleno, além a canção dolente de
uma alma como a minha triste, e como a
minha soffredora, em toda a parte, em sum-
ma, vejo uma modalidade do soffrimento
humano. • ?v ••';,:..

E' a dor, sempre a dor, dominando des-
potica, no. scenario immenso da humani-
dade. . v-'-¦¦;. 
,0 prazer, oh ! o prazer, este só raramen-

te aqui vejo. {¦<¦: v* • .-.;.,
Mas, a humanidade softre mais do que

goza e a vida nem sempre desusa suave e
brandamente.

No entanto, alguém jà houve que me fez
gozar horas de suave alegria e de dulcido
prazer, e que, ainda hoje o faz, quando re-
leio os seus trabalhos, tristes rtílexos da
dôr que a crucia, tristes reflexos da dôr
que lhe vai n'alma sonhadora, e que tem o
direito de ser feliz.

Este alguém, que, no escrinio do meu co-
ração,: tem hoje um,dos primeiros logares,
este alguém, para quem eu sou um myste-
rio, faz com que eu bemdiga, sempre, a
hora em que tive em mãos, pela primeira
vez. esta excellente revista.

Mas, não é para este alguém que eu hoje
escrevo, ella me perdoe o não poder isto
fazer.

Aqui me acho, porém, para rebater uma
insinuação malévola atirada, por um tal.-sr;
Coelho Iyouzada, ao sexo feminino.

Este senhor, zangado talvez com os seus
amores, fere a susceptibilidade feminina,
insultando todas as mulheres.

Si a humanidade é.composta de homens
e mulheres, porque só á mulher assiste o
direito de praticar toda a sorte de loucuras
e desatinos ?

: O;sr; Coelho I^ouzada foi injusto em de-
másia, não-comprehéndeu que ha uma mU-
lher-a. quem elie deve a própria vida, e

'Móosz mm ã&w&m

para quem as suas |aía¥rfe:sjLo dàMòSyfoé
ferem, sem comtudo matar}, nao com^e-
hendeu que si este direito^à^i^^^iifüÇm
deve sér aos ^^MWÍ.^ifíart» 1 Jío|f°
crime. , _ „ _, ,..:.,.,.,. r- onvíoi» a>h

homem ««%£«&*S**mi\if*W%l£~"
Fazendo minha sj: ^s^áíaVríts0 dPTOgK?

Selda Fotock eu* oigfüf fM ^s^là^diri^
constância e da v^udÍIidade q^u^ > 

'hokéttl

educa a mltlllcf ÍÍPfttNÜ^MCTgg
prepara, pelo exemplo funesto ^uè lhe' da
todos os <my*&mwt mmmB^âe^wkt
pôde censurar-lh^^^ois^ri^ sJÒ ¥à^ i^rta^ÔJ
que vê &ó%fitifâiS&^

o sr. coeihô m^M^^mprméme^^
Dizer mal dás muiHeresí Ç/títtètái&f' :Üè'W-

do amante que nat? foi fêhz T t ,.„... * tlhn
Um coitado mordidodedume. r.j
Tudo maldiz e síe niâldtzv.. !i ,, *
A verdade <* ^(afc< á$-%^iném Wâ 4m£ftsiiJ_

vel viver sem a;'• moinei1 í^cônio^^éSta^W^
bem o será vhréí"sém ^uèliév*«?* ?*«¦£-

I,ogo o homem *#prá^§& ^B^SJ^Ssfe,
companheira, se;já-!^lá^&SáVèi^lé^ènSi^
déspota e sobre^úd^o^^anlé^ura^^ sitiòferá^
mente e, a túúlH^%e¥í.iíkm^ki,<M3Bs^è^
ctída e mais* cômpüét^ada: <iò qtíè «,3 éJ ft&
que vale. r^Mntizs St «*w«f.P- 

^^.fj?
Porque si ella é^p^crltá1-Jsí: ê"etéHitf |ág

piríto de òohtràdicçãofé '^brqúê^ò^fíoâfeár
assim o quer, e^assmi;o^sèjár1;»>* ,6 ^ „J

As mulheres ríã^sâô^másíéii b s^murto
bem; são, pòrêm,f^tfma ^t^
dehcadissima e moitás^vèzés ^a¥á3 riàâiiCÍt>f^;
frerem, fazem ¦certos^-:^cto;á*qü^4s"^óriia^f';
aos olhos da sociédáídè h^o^rita^;<! J > 3 '™ü:

O sr. Coelho I&Uz&dá*^
vendo, num jornal48^môçá^^íé^^^uè^^
feriu e compenetre ^i(èe ^uemS6B!^6% «R?*
mos os nossos'¦defeUoá^Wü^bajf«'^eÜó^^án;^
dar a gente descébrmdo-às^f^qâézM^álh^
as; devia pois ser m^i^^oHdo^ jli ^^h ^

E sem mais peço-lhe que,v?-aé—lè£ esfib,
comprehenda que^ia.s^íiníinhas palavras, ex-
pressão fiel do meu pensar, são também ex-
pressões daj£Ç£$jljgy(|^

1 . M,ÉLF, ÇOíBDEKllL^
. .i ' ii i 

' • • I' .

'W

,1 • !.) .! !¦ jl n O. .J-nl K <: 'r*i'. .* " ll O1 i! ^J? A *s

J.*>#r^^*m -.V. -^>Vtf.<?¦'•**•'««¦ 5^.*-N|l •'-

A CURA DA TUBERCULOSE!!!
PULMÕES FRACOS—PERDE 0

a ísoÈMh ¦
mmMzmMEs^ÂmmtfE]

.. PT?

SlB3J'®'fflíl©S

puj

Tuberculose, dyspepsia. cpm fraqueza geral, debilidade nervosa, neurasthenia e
fraqueza genital, áhemiaj còfés pallídàs, magreza, pontadas, tosse. ,adôr mo i$et1pjJes-
carros i brancos e com sangue, ..cansaço, vertigens, desanimo geral, |f0We^ÍwJÍfeflou intermitente, flores brancas (corrimentos), são curados com o STrT^>LIm),
nova descoberta dum sábio suisso, o Dr. Warzen. Milhares de atestados ^e^esspM
que estavam tísicas, anêmicas, impotentes, neurasthenicas, .dy^péiíta^^^óftr-fáltá aè
vigor. Este maravilhoso medicamento encontra-se nas, pharmacia^s :fe^ ^Ü^i^^ejl-i® ES
ordem e na Drogaria Granado, & Filhoé, rua da Uruguayàna, ^'l^PíOíMj-ia,^,f Oo-
mes, rua de S. Pedro, 40 e 42 Drogaria Bcrrini, rua do Hospicí.ò;;'lS--Díògana-Casa
Huber,rua 7 de Setembro, 61, Rio de Janeiro—Vidroy 5$00QJifôloiGWrèioW$S00\tRe-^"I
ceitado diariamente pelas notabilidades médicas desta capital. í «% ^jgtspvjíJâH M QS

AGENCIA COSMOS ''' 1

ilferèT
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Paginas fugufares
Morreu sorrindo. . .
Aruou pela primeira vez em sua vida !.« .
Foi, porém, este amor infeliz, pois quan-

do pouco falava para approximar se da me-
sa sagrada e alli então receber das mãos ao
successor de Christo os laços nupciaes, a
parca traçoeira com sua foice arrebatadora,
levou pard a derradeira murada aqueiie que
tantas esperanças fizera brotar naquelle co-
rayão de virgem.

Morto este não mais teve alegria aquelle
coração outr'ora tao alegre.

O mundo para elia já nao existia.
L<embrou-se então que só uma cousa ha-

via n'este mundo muitas vezes ingrato, que
servisse de leuitivo a seu coração. * Abraçar
com fervor a religião do Redemptor».

K assim, por uma manhã do mez de Se-
tembro, gélida e sombria, partiu para um
convento a joven infeliz, onde então mudou
as suas vestes para o habito sagrado.

Ahi passou mezes, onde seus olhos sem-
pre huraidos, somente fitavam a imcgem do
Salvador, onde seus labins só balbucíavam
preces e supplicas para uma morte breve
que lhe faria unir-se no céo ao ente queriao,onde seus ouvidos só escutavam o sermão
do sacerdote e onde no seu coração nao se
havia apagado o nome d'aquelle que lhe le-
vou as alegrias u'este munüo.

£} assim n'este soffrer, por uma manhã do
mez de Setembro, na beiia estação florida,
na época em que o cêo é* sempre azul e os,
jardins perfumosos, encontraram inerte ge-lidaepallida aquella j.»ven infeliz.

Km uma das mãos tinha o crucifixo; na
outra encostada ao coração a imagem do
ente amado e seus lábios sorriam, demons-
trando o contentamento de donzella por a-
quella morte ha muito almejada.

K assim morreu sorrindo...
Rio, 25—9—916.

Amelinha Menezes

UM ANJO

Theatro Casiin Phenix
Hoje matinée infantil,

distribuição de bombons ás
crianças

Único Theatro por sessões na
Avenida.

Todas as segundas-feiras peças novas.Está em scena a engraçadissima
comedia

Entre a Cruz e a C
Fazem parte : Etelvina Serra, Belmirad\Àimeida} João Barbosa, Salles

Ribeiro, etc.
Na próxima segunda-feira, dia 16Cocard e Bicoquet, vaudeville

aldeírínlia

A* Maria de Lourdei
Costa Lima " Lurdita".

A conquista de um louro ou melhor de
um nome que nos possa glorificar perante
a humanidade nem sempre está ao alcance
das nossas débeis forças. Muitas vezes
certos ideaes nos parecem á primeira
vista não só bellos, mas também de fácil
realisação; mas depois que nos embre-
nhamos no caminho escabroso que nos
conduzirá ao ponto culminante do nosso
pensamento nem sempre caminhamos com
aquella esperança e tenacidade como ha-
viamos concebido os projectos para a
sua execução. Nem sempre a fama que
muitas vezes é devida a estultice do vulgo
e adquirida por conseguinte sem grande-
esforço, e é a traducção fiel. da verdade.

A face raramente eternisa aquillo que
o coração concrelisa. O louvor e o mere-
cimento não estão na conquista da fama ;
mas nos factos viridicos e incontestáveis
que primaram pela sua acquis ção. A con-
quista a que me refiro n'este momento
é aquella de possuir ou ser chamado um
anjo. A bíblia que nos mostra claramente
que nío é cousa das fáceis possuir o
nome de puro eu não peccador, e por
conseqüência muito mais obter o nome de
anjo, na ampla linha da significação. Para
ser um anjo é preciso possu;r certos dotes
e qualidades quasi despercebidas a intel-
ligencia dos mortaes, assim como carece
de outras tantas cousas que nos escapam
ao pensamento no momento da sua syn-
thetisaçào.

Contudo n'este mundo o ser anjo não
consiste em tanta cousa deixando transpa-
recer desde logo que para conseguir este
nome não é preciso lutar com taes em-
baraços e difficuldades ; com tudo não é
muito fácil.

Chamas-me de anjo 1 Terás razão ? Se
ser um anjo consiste, no teu pensar : em
ser meigo na extensão da palavra —ser
bondoso, isto é, concordar com todos osteus mais pequeninos dezejos — estudare oscular tua face com a revelação intimade teu pensamento; advinhar antes quealies aquillo que almejas : - demonstrarternura até no mais simples e rápido olhar:— adorar-te loucamente procurando comIodas as forças d^alma e com todos osarhlicios do pensamento elevar-te a pont0
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de seres estimada por todos; — dedicar-me
por completo a sua pessoa ; — curvar-me
ante a tua vontade e inebriar-me ao ouvir
a tua doce voz ! Se assim pensas : r— « Eu
sou um anjo. »

Rio—25—8—9Í6.
De Souza Martins.

. ' XXXX000( .

k morte da illusli
A' talentosa senhorita
Alice de Almeida.

A tarde mansamente morre, estendendo
o seu sendal de melancolia sobre a terra

Da janella eu contemplo o sol que envia
á terra o seu ultimo adeus ao alar a um
mundo ignoto onde irá descançar das
fadigas que o prostaram.

Um cortejo desfila ante meus olhos
cançados e tristes. E' um pequenino es-
quife seguro por mimosos entesinhos.

Esse feretro pára em minha frente e os
seraphins abrem a tarefa de christal que
mal occulía dos olhares profanos o triste
defuntinho.

Olho e vejo horrorisada ; o pobrezinhomorreu assassinado. Mão cruel varou-lhe
todas as fibras sem dó, sem lagrimas.

O tristezinho que em vestes negras,
dorme o ultimo somno, é o meu coração;
e, das suas feridas ainda gotteja o sangue
que ennoda as suas vestes negras.

Deixal-o ir! marram-lhe a iilusão e elle
não supportou o horrível golpe.

Os mimosos anjinhos que carregam o
meu coração para um reino desconhecido
são os meus sonhos que tanto tempo o
enfeitaram.

Contemplo como estatua o pequenocaixãosinho, sem um soluço, sem um ai;
os lábios permanecem fechados e o peitonão pulsa.

O cortejo segue e levam-me atravessado
por mil dores, o triste coração.

A tarde cahiu de todo; é a ultima teste-
munha da dôr que me avassalou a alma.

Com a morte da iilusão tudo findou •
a mais bella apotheose da natureza me
encontrará indifTerente. pois já não tenho
coração para emoções.

Sou o symbolo da dôr mumilicada.
Rosa Rubra

Regressando...
Como se não bastasse, para meu mal,

a nitida lembrança que os meus olhos
traziam das seductoras linhas da dama
dos meus cuidados, encontrei sobre a
minha meza, no meu regresso, a sua letra
elegante traçando o meu nome n'uma
sobre-carta.

Cheio iá, das mais cruciantes saudades,
com a soffreguidão que nos impõe o desejo
de ler phrases affectuosas, e esquecido de
uma decepção não ha muifo sentida, sa-
tisfiz a doce curiosidade de vêr o ron-
teúdo da sobre-carta. Nova decepção!
A minha louca pretenção de esperar ler
as phrases desejadas, foi, mais uma vez,
duramente castigada !

Para que insinuar-me, a minha dama, a
ventura de lêl-a se foge de conceder-me•tal graça!

Serão também enganadoras as suas
palavras e os seus olhares ?

Se lhe apraz me enganar com a sua
letra é porque, impiedosamente, não cal-
cuia o meu soffrimento.

O penar das saudades, avivado porlembranças de quem o mostra, ha de,
forçosamente, ferir fundo o coração quesó tem como balsamo suavisador umas
pobres e loucas esperanças ...

Cláudio.
)00000(XX

Teinturerie Parishnne
Casa de 1* ordem

Tinge, Lava e Limpa a secco
Attende a chamados

- Entrega a domicilio

Rua M. de Ãbrantes, 20
Telephone, Sul 1049

AVISO
Pedimos aos nossos agentes em excessivoatrazo, o especial favor de mandareín sal-dar seus débitos até o fim do mez corrente.Outrosim, prevenimos que, pelo expedíen-te deste jornal, effectuaremos a cobrança '

daquelles que nâo attenderem nosso convite.



J) alcoolismo e seus efreitos-^^J^
"*ygrs. longe na veráaó-e c»nem tetippóe-que o,

sdcBoIisra de oicíipiJ^in.p. só encontra ,prazer.
Jâjsfr^minüo elc^ ftofmimentoB decorrente*

n^g x*emi~iía::I»e& sa-Bceraes d© alcoolismo"trrirrmirrb" mãesmc nrós acc°xsos ajrn&Of^ em ¦
' i|ae3é xutiit-iãun5parece sentir nm franco bem
•^srsr,. ss^'iaem.,fOta33^''0*^aãt;cimeDt05 que
^ss xibserxama r._

13 pemono inicia! õa snmria g-uez « um j>e-
misüí ôe ^firaçâor êSlhar fica brilhante, o
rugidor fercs^K &ijqnaz e rniâüso, e a ale-
l?ri£ ouasi sempre Érsaasnarsce na desordem
âaos seus mox-itD-emos, E-sse estado porém"•"énrEr^íErârmt 

lorx "apiSs T-ém as verti-çens e
ipsistrair-ias. sã paáíHnez e .os suores frios, a*
>s33mgBiiija.üi>s- tnira-q* .«mpre üe w®mfà&% e
ixp£ «cassar, enesr ôssafjpare-ce. com o somno.'^i.^a^cDOiiismc'..iifarDincCi adnna mais som-
uüir £ x rmarírc.

?: "S2»"SákaíBffiBmi^&«3Mrlí3© .to-D se deve com
-n^nenõsr vasas* beb estados que se reaíi -
g^-rr. ,^i*» jg. _ sprtrgssá c. meperina áe crises agu-
r&~ õe enixmiaxneta

D smrrpies use dotScseiio os pequenas do-
--ftfiftç%images- ãearmmiiia -quasi sempre as

pa ;-r ~r~sr-y« rJ*** rmcmniitas óo vetiryiismo: e não
Cratera, r; mintrrr *p^r oue, mesmo em pesso-
a* üe ossEa-ruie social- silas sãc verificadas

• shj^bs-^bkes. cam -rracnâe surpresa -dos pa-
ííehes. offlffi :nãç saro £ trradrmeir peia cole-
ra crrmrra a •• ínincice"* -de um dsaésxosi&có

: oiteãaSlhSâi-iTEreríe 'jk-iuaür 
pela içnDrancia

3£ snsaÉoiSD ní^gmoscic-o e perfeiamen-

Seznxnisa :s^:smiirrj^irHram. .mã-D podam com
n^nenfe- .BBt.<: séfeiiDe diário de ?ia3io, ir

~i3gpigg ox âe Iedt mjDssE produzir os mes-
mis^sãsíris mé se noram nos bebedores

IL^aes ^crttftfmT^^-iic^lisam-se quasi sem*
^rr^-mi^^pEr^mi ni^^ã^i^T-^u no sjsthema
3SV3S&.¦ü1 arnnr bi .zmgi&^xEr esonhago. os roam-
ms TnFPTn.-mGS.. 2*iieniax*rrrseses e todo o cor-

fewc"SE i^iHlfeçrjs=5 33.ff amnnpsaihaar as cor-
^sgljêse a-sfesíifis e as crrrnoses bepati-
ims rran-m^iL ais n^dunóas desordens do ao-
narsliir #Esr~£ca,

jéjs nermrmarTiíã-Be sensibiiiãaãí.. os tre-
i>-3b.ii* tis> slfKisimr^a^-B^siE £reral alcoólica, o"35seunr-THi»es> - as ingrrjr^baçctgs risnaes cor>-

«enuerrr^ as ãerrrTisrnr"»Ds cerjr~r-r»a~^>^eH.
C2S fin ,:5^si-rnna jte:¦ v íüsT nenram -bem paten-r^s^m:sQsm s~it£r>ik:-i-BímieE üns liçuioos errTli-
ias lin ssss^oaks morr-e ddd orr-nuismo,

_ _Cror±r i»d—eín a hueTiicçbj: cheç-E a ser nina* ^gnggfeg pí -rsfexp ür ^icp sobre os In-
tises o-fscsnnsTrgs õe um aicoolico,
TfEEsra fis^sr' nu± um £-axiQ.e blocc- cas do-

rrrtr^? nrr-**iH5i^i1a ií^rsea, rer.oiibe.cem porraisa a jgrsoisrsif!nrttfe etrylica.
2ri^*m ma rr^ HSE^s^sBro rs saias de

^rmnsTife-nsrE ãmpüiiaa- âos "nesníraes õe <1o-
,...r!5I^g. -IS;.-'¦*•''05as: .lurns mais-none escaer.eír »
^j^P^T^^SCTg^ng. Q.ui.c*ecsrte DcriiMo na
Jp^ui Ia. crmií^.ji^jianes.4"peçu5ii.">s infelizes
^^^^¦S,|^d a ^míis^rjuê. 3iar' é fi elies.. « cal-
cJp;^z^i%n.^ppí3^^&^mnx a esesa í^b sus

~]^,:,7Hii"1gFi fTe"av:iiÉna '"xíéiisar"aias

oue L ¦JSBk T%X\U
5esí>Tóe^s

ser isr^

í/tní<: nçfutío de toda» e&*@£ e&ÈftmMzítâe&z
t&o n& <tQmprtíh&nA& eonafo ly^^ ler rasí-síl-
do at<é hoje á' É0rtMÍ4àT«l caaagssagaia.on^rm
élle orgawto<ta*

N ao b ;jifct a * ppei tó r 'p&f*L a rrretistSsiBáa-
de de um vício qtie cr.e^a a *e sisp^por
pntern\âaA£i o mnüfforíe ào% sesraimerrtos
humanos, potü '- é o %^uttMms3Ê& -ca c^nse-r-
vacão da e^p^cíe.

E* preciso api>ellar p' ra -s:m.a -cprrr%eric^

que parece aliás fasííScar^g giefe estac-
histórico do alcoolismo,

0 homem sente orna tal s.acefcsdãa6e et
combater as depressões px-jsseas e asaorass
a que esta sujeito, q-e em l®á©9£ «as iogare?
da terra e em tod^s as eâaiâes eile procimoi;
sempre a ezitação proas^zaáa p^eilas ae¥iü2s
fermentadas*

Ás leis baldada mente s«er;er^s Dsatóca £
embriaguez. promulça.das na an-ii§-j*.iãaiÊe.
são disto uma prova besa e~:¦ áerr?e;..

Se ?s=im é. se os er.:rc*s &esaeSgs@£ oo a.-
cool são í n d i spen safeis - em rruT nt© . ^se
próprio alcoo! é cerríries: e r.orr;T-a, píarere
que a única medida raa:i.~e- e errLcax rsari
combatei o seria 2 pro erra âe r:m sacceda-
neo que tendo as suas Tirtrdes, mão irresse
entretanto os seus defeitos.

Uma vez encontrado este a sua
cão seria um acto de "terei

acto* de benemerencia Síerc2.tE âmães o^
•y

sua disseminêção. s^bretret emtre as cias-
ses menos favorecidas da r':-rtrr«a. cue são
sqnellas mais f.~^eiíBda.s ^«e-rr etrjlr^mo- e
once elle iri^ oce-z-pzT o -o^ar çue até a^-rrt
era oecupade ceio âloool.

ser apresentado s-o^ a t;'~ma ce Sósias a*
gradarei ao o^ladasr- e c-e fr-^r-eces-se rasai-

mente ao homem a erí*rtia e r enrefrarrte
que elle orocunt r.o ;!::•:!. Cv^rrr as Trrtr*

— *. - •

ces do alerto*:, sem a sma arrãc x^dcít^»
Bsse licor já foi des-cc^ertax eíüfe exisr*

no mercado sob a dencm:m?cãc âe "Isis-T":-
t»Im* e não foi senão p*ara re-riirTDerf^Ei-:
calorosamente como o Te^da-ôesra e ^^Síliss;-
mo substituto do álcool qee aerri rjr£3s ©ces-
pamos deste assumpte*.

A sua composição» te^do pssr ^ase os de-
rirados do ácido focmx^ a ^dttIds marav-;
lhosos etteitos nos te^cts M^m t^i^ps reic-
referido, demonstram á ev^êesscâ^ -a-^e rã;
se trata acenas 'de r.ma íormt^a cc-mme--
ciai,

O xcirk} formico emp-neísr>a. f^reta», essrres-
ta ener^. e estuniW^ »ctivSdai3e âfe*5sad:
viduo nara o tr&Who* c^m^^bem © aeawpns-
tran, a observ-aç^v^ ti cs auolmatis «ígne sm:
malmente o ;^o$$uem ro se-^ or^aaris-r. r
as exx>enenc.^s ^hnv^\^$ ^ rirt'"

os benéficos eí>* ntv\s «fo.atero&« se-.ir: aerâsr
v,o< r.v^civos q-c ;^e sa<> $re$s£&s.

^ V^c^ti,n\enxkH\ oort^^xo. o trso te I^IS-
\ 11 A1.1 >,, \ <> % $ $ A s \""05^s q -: t ^mm |?ess: &

vvas» e ma.U o.v.e ^lex-^et c:ít.-»co t^c^epse
e. SCC:

a
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!)¦ Distribuía > (K- bombons ás crianças, no Passeio Publico. 2) -Crianças queassistiram a uiatmée no Municipal. 3)—A matinée no Maison Modernê
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Rlixir antí-asthmatico de 4

BRÜZZI I .
Ijispéoiíico vpgetal a efficaz na I ünflca í10 ,Hrazl1' ciu« tinge de preto, dando uma oo

curadaasthmae 4 natural e brilhante. Única que não contém nitrato o
bronchite asthmatica. | prjAtíi ou os seus s»es. Não mancha a pelle nen?

?uja as mão».
Úepoaltarios-BRUZZI & Q. Rua do HoBpicio, 133- Rio de Janriro
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Lagrimas de Am *r
Dedicado a senhorita
Julia de Oliveira.

E}u e Julhinha, conversávamos ami-
gavelmente.

EJntre duas senhoritas, a conversa
baseia-se sobre modas, flores, «flirts»
ou musicas. Esta ultima, era o thema
da nossa conversação.

Julinna pediu a minha opinião, so-
bre a musica que mais me deleitava.
Respondi-lhe que a minha preferida,
era a linda valsa «Lagrimas de Amor*
EJlla deu uma gargalhada e disse-me:
Com certeza Sirius, agradas-te mais
do titulo, que da musica, apezar de
não conhecei-a, mas o titulo é tão
«chie»...

Nao, atalhei
aborrecida, não
foi do titulo que
me agradei que-
rida, foi da mu-
sica.

Sim, concor-
do, disse-me,
mas nos seus
olhos li a ironia
e no seu sorri-
so a duvida.

Decorrido ai-
gum tempo, Ju-
lhinha enamo-
rou-se de um
sympathico e
elegante mance-^

JARDIM ZOOLÓGICO
Festa de caridade em beneficio do Asylo I/aliei
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bo. K creio mesmo que dessa vez, Cupi-
do alvejou-a em pleno coração.

O acaso quiz, que nos encontrássemos
em uma «soiré*e».

Assim que divisei o seu porte gracioso e
modesto, por entre as sedas e retidas dos
pares que volteavam no salão, corri para
ella possuída de enorme satisfação,

Mas, oh ! sorpre-
sa, em vez de en-
contral-a satisfeita
e feliz como outr'o-
ra, notei que o seu
sorriso era força-
do, que os seus o-
lhos queriam em
vão dissimular as
lagrimas, prestes a
desusarem.

Debalde a hypo-
crisia queria es-
tampar-se naquelle
semblante encan-
tador, mas Julia é
nobre, é pura, é
meiga demais para

que acolher tão ruim sentimento, pro-
prio só de creaturas sem caracter.

Depois de um terno abraço, nos
fomos sentar á um angulo do vasto e
luxuoso salão. Nesse instante, a es-
plendida banda musical que extasia-
va os ouvintes, com seus sons harmo-
niosos, principiou a tocar uma mela-
ncolica valsa.

Aos primeiros accordes, Julhinha
enlevada, não poude se conter e ex-
clamou :

Como é sublime esta valsa !
Advinha-lhe o nome ?
Oh ! Sim, bem sei o seu nome. . .

«Lagrimas de Amor».
Assim dizendo, levou o seuperfu-

mado lencinho aos olhos, e enchugou
duas pequeninas lagrimas de amor.

_} eu apezar de estar um tanto commovi-
do, sorri e disse-lhe :

Bem vês, minha incrédula amiguinha,
que eu te disse a verdade, quando referi-
me a musica que mais me agradava, por-
que também como tu, ao ouvir <¦ executai-a
pela primeira vez, também chorei. . . cho-
rei, «lagrimas de amor».

SIRIUS
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Modelos de blusas.—Ultimas novidad es

CASA IMPORTADORA DE JÓIAS,
rp„Q,T^„„ RELÓGIOS E METAES FINOSTravessa de S. Francisco, 8-1°A Joalhena mais popukr g que mais barato vende
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J0S5AJ- DAS MOCAS
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!Dte f»sas3© 'urrcerosse tv.en: sido os novos
T&r*oeüns 55Br^âis nessa ginn^ena corrente .
Ij&sssüss ias Ja eniíc:ent*s- e Tictoriosos.
r».g>t)qx*p j**FTr. alie umas zd d nm ca c 1 * es o u e não
aSeaiâfm: as suas manas gssraes. porem dão-
ibss maus ede^axicia e. EtrmB-ürivo aspecto..

±T si d ecoe ãerous viste iiL> exposições
âas id ossos esntai*eiemiBetutDs i ncõ;
•oJS© SKSEiJÉD r> apror-eitamne
'^-'C' 'T'?? *?xy^-í r*~>^

i com gosto.
"-BC £H3£

teu^nanas aproonaaas para o
ssam os. on er ecem mu; t o

de variado* adorno», que o tafcttá e a 2ã não

support íi in
DcvcmoH aer condescendentes cjmò.po

brc/a das orcaçoeH ultima», porque a moda
ac.uj (,.,,, /ivido sobre si mesma, sem atod-
lio doa ligiirino* européos, que foram os im-

pressores do gosto creativo dos beiios mo-
delos que ainda dominam.

As estadões, nossa e rio velho muna®, são
diversas. EJmquanto elles se enregeilam. sob
uma temperatura excessivamente iria, aos.
apesar das quedas bruscas corno a da ulti-
ma semana, soiros assados pelo calor caos-
ticante do verão carioca.

Por isso si os seus figurinos vêem repie-
tos de modelos em tafetta. lã. guamecidos
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de pelies, resguardados com capas pesadis-
simas, os nossos teem de ser de voile, le-
vissirna seda, crepon, tornando o busto des-
afogado, mangas terminando em punhos
folgados, quando não custosa.

Para vestuário de recepção estão bem em
uso as toilttes guarnecidas de delicados bor-
dados, sobretudo a barra deis, saias, mangas
e peito da blusa.

Observamos, também vestidos de rendas
de seda, causando bonito effeito quando
usado com sombra de seda de cor branca,
de preferencia rosa e azul claro.

Damos neste numero um lindo modelo em
tafetta, para recepção. Por elle se vê que
os decotes e braços a descobertos devem
prevalecer nestas toilettes.

Offerecemos também ás nossas gentis lei-
toras uma pagina de interessantes blusas,
bem delicadas e obedecendo a preferencia
que se nota nos meios elegantes da nossa
sociedade, cujo artistico e tino gosto é tão
exigente. E não podíamos deixar de inserir
um modelo toilette para noivos. O que apre-
sentamos é bem «chie», segundo a orienta-
ção da moda que prevalece. E' de seda finis-
sima, bello véo, fazendo-se a blusa e a pala,
que devera ser moderadamente curta, pre-
gueadas,

BBBjaBBtJfrttjIjifaKBOlJMffjKft iTím \if£t£áifrGíftBí 'EJB^B^Bltft bbbT ag Jb* : ¦ W J* SJH*flj»' *
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OGOG
A minha mãe.

Não ha phrase mais grata ao coração,
nem que se pronuncie com mais ternura do
que esta. Minha mãe !

Sua filha Elzinha.

DORA
PO' DE ARROZ ADORÁVEL!
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Gliic toilelto para soirce

EM GURITYBA :
J. Cardoso Rocha-—Único autorizado a

angariar publicações — Venda avulsa, as-
signaturas e outras informações—Casa No-
vidades—Rua Quinze de Novembro*
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Instituto Ludovig
TRATAMENTO DA CÜTIS

O Creme Lu-
ooviG é o mais
>erfeito creme

e toilette.
íranqneia.per-

:uma e a macia
i pelle.

Tira cravos»
)ontos preto?,
lanchas, espi-
¦ ha?, pinos e
ardas.

Os prepara-
!o$ do ÍNSTI-
ruTO Lu do-
vr_NG curam e
mpedem qual-

J_juer moléstia
da pelle.

Para a pelle c bclío usem os productos
de Mme. Ludovinf.

Os Institutos Ludoving do Rio de Ja-
neiro e de S. Pauk) mantém uma secção
t sp* ciai rara attender (gratuitamente)^ a to-
das as consultas que lhe seja n dirigidas
sobre pe.le ou cabello.

c 1 lmia Uriiguayaoa ri. ti — honrado
RIO DE JANEIR™

SiíccursaLRUA DIREITA 55"B - S. Paulo

Enviam-se catálogos grati*

Ia remme Nle

*\& _í_3*? . ,". _^í_-fflBB^.•• % Vr
¦¦^f^^_S_^

^Jis?*lE^><£^í^ -
¦'•?"<*J^.v.'cv MARCA R_US?RÁ3ft "•*.
ti' ¦ "' ' ' ¦ ¦-—¦——¦

Marca

Casa especial em Figu
rinos, Revistas, Livros

e objectos de Papelaria

Novidade por todos os
vapores

Vendas avulsas e por
assignaturas

La f mme chie á Paris
Edição luxuosa

Preço de assignaturas
3 mezes  13S19U
6 mezes.. . . 24&000
9 mezes  35$O0()

12 mezes. . .. 45$000
Edição eorrenfp

3 mez;es  MfOfP
ii mezes.... l-8SO0'Ó
9 mezes  26$C00

12 mezes  34S0Ò0

tel-:piione cent. 578.''»

Rua Rodrigo Silva, 9
(Entre S. José

registrada e Assembléa)

/ 

¦

AGENCIA COSMOS

Mudou-se para a rua Sete de Setembro

n. 44. sobrado- lelcphonc 5601-Central.

Inauíiii l**lí*ílll i li Bi4 '$'
------------- U OH

m

m
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Os proprietários da grande Sapataria

Casa Rayon
r~ *"

ináugui'ada a 7 do. corrente, á

Rua Archias Cordeiro n. SOO
IVCeyer

Convidam
a iodos os seus dignos froguezes e suas Iíxmas. Famílias afazerem unia visita ao seu estabelecimento, afim de ve-rificareái a elegância e superior qualidade rida últimosmodelos de calçados dos mais aiamados fabricantes,
Esta casa se encontra Irabilitada a attenderfreguez. o mais exigente

Ao?



CO UUÜ CCXlJ LXJU oo

Ao F. G. F.
Vivo na fé de teus olhos na esperança do

teu amor e na caridade de teu coração. ••
Idalina M. de Oliveira

*
* *

Para as gentis Nair e Irene Moreira
Barbosa.

A ingratidão, é a venenosa setta que fere
cruelmente, o coração de uma amiga ausente.

Lago
•

A' Mysteriosa
O amor que te consagro nasceu do teu

luminoso olhar, criou-se na tua bondade,
fortificou-se no teu sentimento moral e ar-
raigou-se n'úma sinceridade que jamais po-
dera morrer.

Oriodo

A Juracy
Ao contemplar as Saudades enviadas por

ti redobram as que sinto em meu coração*
Olavo

*

A' Josephina
Se me tivesses a terça parte do amor que

te tenho, sentir-me-ia immensamente ado-
ràdo, dizendo ser o ente mais feliz do mun-
do.

T. Flokentino

A' Josephina
Viver distante do tèu divino olhar, é con-

demnar uma alma innocente a uma prisão
perpetua. E' uma ave sem ninho sutpiran-
do triste ao cahir da tarde!

T. Florentino

A* amiguinha Zuleida da Silva
A saudade é uma flor eujo perfume cru-

cia o coração d^quelle que tem ainfelicida-
de de aspiral-a.

Américo Pereira

A' amiguinha Ondina Vianna
A lembrança é como um longiquo canto

cuja musica nos desperta n'alma infinita
melancolia.

Américo Pereira

A' inesquecível collega Alice Neves
O coração é um precioso e florido jar-dim, n'elle vivem, a amizade bella flor,cujo

perfume inebria, o amor flor delicade e mi-
moea que ao menor sopro desfolha-se e fi-
nalmente o ciúme, flor que repleta de espi-
nhos fere logo que a toquem.

Américo Ferreira

Ao Carlos Silva
A tua amizade, esse sentimento puro quee teu coração leal e grande me consagra, é

uma jóia de inestimável valor que eu guar-

do com o maior carinho, porque é uma jóiasem jaca.
A' Zizinoti

Ha uma cousa que me faz crer na exis-
tencia de Deus í a grandeza do teu cora-
ção; se fito os teus olhos mágicos, admiro
o poder da natureza; se te ouço a voz,
julgo sonhar com os coros dos cherubins.
Ha uma cousa que me alenta como um bal-
samo : o teu amor.

Bom Successo, Minas.
Marquez das Rosas

Quando nas horas calmas da noite, em
scismar constante, recordamos uma a uma
todas as delicias, todas as venturas que ti-
vemos no passado, o nosso coração genu-flexo chora, á mingua de carinhos que játeve, quando feliz.

Bom Sucesso, Minas.
Marquez das Rozas
•

A ti querido C. J.Y 5 que te amo muito !
No meu coração guardo esta palavra :

Esperança; e em minha mente este nome:
C. J. Y 5, que tanto adoro !... e infeliz-
mente não som correspondida !...

Da desprezada
V. A.

A' A F. Oliveira [
mote muito—meu coração freme

O ia e noite ao me lembrar de ti ;
ssim meu peito de saudades geme,r< inda estrella que para mim sorri.

O randioso será o dia almejado... _— mmenso prazer a minha alma invade...c° ó em pensar feliz sempre a teu lado,njo de formosura e de bondade.
Zinho

«

A' Odilla Vianna
Assim como o orvalho vi viça a flor, as-

¦im a esperança alimenta o amor,
Renato Ferreira

A* Alice Neves
As illusões são as flores da mocidade, vi-

vemos de chimeras até que a velhice vem
mostrar-nos a triste realidade.

Renato Ferreira

A' Zuleida
A sympathia é um raio de luz que entra

nos nossos corações e augmentando poucoa pouco nos faz nascer o amor.
Renato Ferreira

A' priminha Gioconda
A* meiguice é o emblema de uma alma

cândida e pura como a tua.
^ur*:y: Renato Ferreira
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Ao Argemiro
Amar i soífrer, 6 envolvei-no negro e

cruel manto da duvida o nosso coraçac, e

aourrental-o eternamente ao «.astro do sol

frimento.

O teu coração é o sagrado relicario onde
minh'al.na deposita todas as amarras e
busca allivio para os meus "««^J^Jg];

• •

Resposta á Francesca Bertini
Ah! Quantas horas amarguradas passei

meditando para descobrir este coração sof-
fredor e abandonado? Nem sei quantas .

Basta, não precizas mais soluçar, por-
que, amo-te, amo-te sinceramente...

Não o denunciei por temer, mas agora
confesso o meu puro amor TTTVTnT3

Joaquim Ferreira de S. júnior
«

Ao dentista Armando Ferreira de Almeida
Porque me olvidas?
jáeja talvez por palavras iníquas, engana-

doras e pérfidas ?
Nào o mereço tal. . .
Almejava que tivesses uma ligeira idéia

de meu soffrer, porque, qircá, virias com
um teu doce olhar, com tuas animadoras e
fulgurantes palavras lançar um raio de es-
perança em meu pobre coração, que soluça
e tacteia pela senda pavorosa da desdita...

Erótica

A' ti Armando
Esperança! Não ha virtude, por mais

bemdita que seja, igualavel n ti! Alem de
seres o asiro luminoso que brilha no teirico
céo do desgraçado, és o santo conducto, o
divino guia dos corações olvidados, das ai-
mas desditosas!

Erótica
*

A' adorada amiguinha Adonira M. Bezerra
Queridinba — quando te vejo junta...

lembro-me... sabes de que ?
Htide

A' meiga amiguinha Ercilia M. Bezerra
Queridinha-Bem sei a dor cruel que

traspassa o teu meigo coração ! mas, o que
fazer? consola-te commifeo.

A' minha querida O. F. V,

A minha maior ventura seria penetra?
em teu coraçãosinho e, ahi dormir eterna
mente" Nelson P. de Souza

A' minha amada O. F. V.
Se algum dia ouvires dizer que eu mor

ri, não rias, não, porque tu, somente Ui,
foste a causadora. >

Nelson P. de S.

A* alguém
Se abrires o meu coração com a chave d

teu amor, encontrará* nelle a flor meren
coria da -Saudade I»

Jandyra Mattc-jSO

A'?ti.
mm

E's o anjo esperançoso que Deus enviou
para alliviar os meus soffrimentos !

Jandyra Mattoso

A\..
E' immensa a alegria que de minh/alma

se apodera quando estou junto de ti i-..
Jandyra Mattoso

A' quem me comprehende
E's para n:im a flor divinal e meiga, que

perdera no jardim de minha existência.
Joaquim J. Sant'Anna

A' talentosa «Filhinha*
Tal como nos pântanos desabrocha o ly-

rio, entre os homens desabrochou umasiii-
cera alma que busca a sua companheira.

Baptista Oardoso
*

A' intelligente «Ecila»
Amar atravéz dos escriptos da creatura

que conseguio prender-nos sem conhecel-n,
é tern'almaa desventura proporcional a
alluviâo de sinceridade que a habita.

A. Ribeiro

A* intelligente «Eeila*
Teu amor é um mar vonde fiuctua meu

coração, com destino ao Averno lendano
ou ao Céo...

A. Ribeiro

Para Alice Maria Pereira

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

E' o melhor e nao é ornais cerQ
ADHERENTE, medicinal e muito perfumado

CVcfacct 2fpòoa $ M*elo Uof*9eio tf$«
Vende se em todas as Perfumarias, Pharmacias e no Depôs:

PERFUMARIA LOPES-Rua Uruguaia, 44 Rio
Mediante 100 rs. de sello, enviamos o catalogo de —Conselhos da Belleza

t?.m
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Amor I a vida sem ti ê como um barco
sem leme que a mercê das ondas caminha
para o abysmo.

Um que te ama pelos teus escriptos.
•

A' Sphinge (Ao ler «Divagando»...)
Se as phrases sublimes que escreveste

exprimem exaetamente o que pensas e o
que sentes, tu, ó Sphinge, és o ideal mes-
mo... uma Mulher.

Magnüs
Rio, 3—10—916.

¦

Para a Lúcia
Lego-te meu coração em doce prece
Um amor sincero que não fenece
Cuidado com ternura, com carinho
Introduzido no meu peito com ardor,
A ti, somente, a ti eu amo com fervor.

B.
• •
Aos que me trahiram

A deslealdade envenena tanto o amor e
a amizade, que transforma esses bellos sen-
timentos, no mais profundo ódio, e no mais
cruel desprezo.

Joaquim Gonçalvds de Souza

A hypocrisia, é o frágil véo da desleal-
dade.

Joaquim G. de Souza
•

Ao meu querido Mario Monteiro
Hontem —eras o alucinado apaixonado

meu, que com juras e preces, muito me es-
timavas!... Hoje—és o carrasco hypocri-
ta, hediondo, que tencionas sacrificar um
outro coração.

A' gentil Rija
Meu coração é um enorme palco aberto,

com pouca luz, sem vida e prestes a ruir.
Genny Câmara

A' amiguinha Annereis
Saudade, meiga flor e venenosa, seu aro-

ma penetrando num coração mata lenta-
mente, quando se ama com sinceridade o
ente ausente.

O. V.
» #

A' Corina Lopes
A Esperança é o dynamo da idéa, alma e

força da vida.
Mary (Saenz Pena)
*

Ao Eduardo Dutra
A Saudade é filha do amor em matrimo-

nio com a ausência.
Orvalho d'Alvoràda

*

Ao meu Cláudio
Perguntas-me porque choro? Choro,por-

que soffro e soffro, unicamente, porque te
amo muito.

Djanira Vasconcellos

A* Olga Ferreira
Quem ama sem esperança, nada tem no

mundo... tudo é feio; tem diante de seus

olhos, a imagem do ente que se ama, fa-
zendo o seu cruel martyno; tem a vida
dos outros risonha, defronte de sua des-
graça, cárrancuda e feia; tem em si so-
mente a noite n'alma.. - a morte no cora-
ção.

D. Vasconcellos

A' ti, meu Cláudio.
Pedes que eu parta e que tenha confiança

no teu amor.
Apezar do teu amor,das tuas promessas,

não tenho coragem para me afastar de ti.
Sinto o coração pronunciar baixinho : Não
vai, nao vai

Djanira Vasconcellos

Maldito seja o amor que nos impõe a
querer o que não queremos, contrariando
sempre o destino que desejamos.

Cananga.
*

A' Noemia V. Braga.
Desde que te foste e n'unra mais te vi..

eu tenho como sombra ás miuhas ago-
nias... o teu retrato mudo...

Genny Câmara.
*

*

Para o Sr. Genesio Câmara.
Na guerra do amor, o coração é a vicii-

ma que sempre vive ferido pelo exilio, ten-
do como enfermeira a saudade.

Cananga.
*

» *
A' alguém.

O teu amor é como o so), que até no
calix das flores aspira as mais pequenas
gottas de orvalho para as couglobar em
nuvens tempestuosas.

M. Lessa.

A' Senhorita Nono,
Quando as sombras da duvida envul-

vem o nosso amor, só ha um caminho de
salvação: fugirmos da pessoa amada.

Cananga.
*

Ao Raul Lima.
Teu coração é um hotel antigo, onde se

hospedam moças de azeviche.
Genny Câmara.

Ao Augusto Frasão.
Longe de ti, das tuas falias... eu não sei

si vivo ou si morro.
Genny Câmara.

*
Ao Alberdnho.

De que me serve soffrer tanto porte
amar se és indifferente ao meu amor?

Amelinha M.
*

*
A' bella Nancy Vasconcellos.

A dor que me faz pungir o coração é
que tenho os lábios a sorrir e a minh'alma
chorando.

Cananga,
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Ao Spartaco Guismondi.
A minha maior consolação é estar junto

de ti querido. o P B.

A' Antonia.
O amor no coração do homem, dura tan-

to tempo quanto a existência da í1o£ica

Ao Fernando Schineider.
Tu foste um anjo enviado por Deus como

balsamo para os meus soffreres! O maior
prazer de minha vida, é poder como agora,
chamar-te eternamente meu!

Aurelta.

Ao Fernando Schineider.
Quizera que no teu coração existisse

uma pequena partícula do mesmo amor
que sinto por ti.Aurelia Machado.

A inesquecível amiga
Leonidia Nery de Carvalho.

Assim como a folha levada pelo vento vai
cahir muito distante, assim meu coração
levado pelo pensamento vai até onde te
encontras. Meirelles.

A dilecta amiga e collega.
Izolina Borges.

Sem o teu affecto seria como um naufra-
go perdido em alto mar.

Meirelles.

A' Santinha.
O amor quando sincero é a mimosa e

odorifera florsinha que nos embalsama a
existência, é que o tempo, este grande des-
truidor que tudo alcança e consome, não
poderá extirpar do coração I

Ao lúcido espirito de «Jotavieira».
O amor é tributo que os homens pagam

em todas as idades e as mulheres, (em
grande numero) nem mesmo quando sfio
mãe...

A. da Silveira Bulcão.
• •

Talvez... — Ati ente adorado S
Se tu leres os meus versos
Pobrezinhos, na verdade,
Porem plenos de amizade
E exuberantes de amor,

Verás como é penosa t .
A vida que, sem ti, leva,
Minh'alma envolta na treva
Do sentimento e da dor.
Se leres tanta amargura
Talvez qua compadecido,
Do quanto tenho soffrido
Por teu amor desprezada,
Deixes cahir uma lagrima
Pela tua face linda
E digas com magua infinda :
«Inda me ama!... Coitada!...»

Lilinma.

A' Santinha.
O amor é o sol que desponta no tiori*

sonte da vida.
* •

A' Tanesman.
A Esperança é a força secreta que nos

fortalece o coração e nos eleva do pó da
terra ás regiões etherias !

A. da Silveira Bulcão.
«

A' amiguinha Beatriz.
Sem as mulheres, os homens seriam ru-

des e grosseiros é no seu trato que elles
adquirem a delicadeza e a graça.

Elmira Caparelll

A' querida Rosa.
A mulher ama com sinceridade, ao passo

que o homem finge pela mulher um amor
que desconhece.

Elmira Caparelli.

A distineta Senhorita
Aida Pereira Mesquita.

Como o barquinho perdido ao sabor daa
vagas inconscientes, assim vagueia o meu
ser ao império cruel do teu indifferen-
tismo! Quantas vezes; nos amargos ins-
tantes da minha agonia, imploro ao céu o
doce conforto do teu meigo olhar!...> Desprezado.-

*• •
lembraste ?

Não te lembras meu amado
Daquelle dia adorado
Que a vez primeira te vi ?
Pois o teu nome bemdicto
Desde então, no recôndito
Do coração, escrevi.
Não te lembras meu moreno
Daquelle dia sereno
Que me confessaste amar

Loteria da Cap tal Federal
Sabbado 14 de Outubro

5o:ooo$

fxtraecões diárias

PÔR 8J000 EM DÉCIMOS

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

rior devem ser acompanhados de
mais 500 réis para o porte do
Correio dirigidos aos Agentes Ge-
raes: Nazareteç & c. — Rua do
«lusvel » e na casa F. Guimarães, ÍO GOVCTÜO iCUCI fll
Rosário, 71, esquina do Becco das
Cancellas—Caixa 1.273

sob a fiscalii0

!'"
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E que eu muito ditosa
Te respondi vergonhosa
Que te amava sem cessar 7

$êi

E não te lembras ainda
Daqüella noite tão linda
Que me deste uma flor ?
Pois tao contente fiquei
Que pressurosa a guardei
Como relíquia de amor.

Noelina.

A prezada Carlinda Lima.
Assim como as flores necessitam o orva-

lho da noite para sua existência, assim
querida drlinda imploro o teu amor e os
teus carinhos para completar a minha feli-
cidade \\ ! ...

Carmen Moura.
• •
Para o Sr. Pierre Luz.

Quem ama é como quem pranteia, o que
chora não cessa de o fazer emquanto se lhe
não apaga a dor que o preme; o que ama
só se convence de que é feliz no dia em
que pela millesima vez accender-se-lhe no
peito o fogo intemerato e olente do prazer.

Lupe .

Maria C. Avellar.
Quando alguém deixa rolar, por nós,

uma lagrima, devemos, antes da nossa gra-
tidão, verificarmos si essa lagrima é ver-
dadeira.

Santa.
Ha no olhar da pessoa amada a doença

d'um sonho que pode perder a alma.

A* amiguinha Mariasinha.
Só ha um meio de se comprehender o

amor : procurando não analysal-o á luz da
razão, porem deixal-o em liberdade, para
que possa agir dentro das nossas almas e
nos faça sentir todo o império da sua força.

Cananga.

A' Annita
O amor é a sombra é a illusão que obs-

curece o nosso coração. .

Meu coração Annita, é uma gruta deser-
ta, só por ti habitada.

Roméa
'

Ao acadêmico Oswaldo E...
A mulher é um anjo que Deus á terra

baixou para amar sinceramente o homem
e soffrer delle as mais cruéis recompen-
sas.

Jandyra Prado

Ao acadêmico Oswaldo Neves Espindola
O amor sincero é aquelle que brota nos

corações não pelo interesse, mas sim pela
ambição de não deixar ninguém possuir o
coração do ente que amamos.

Jandyra Prado

; Ao acadêmico Oswaldo Neves Espindola
Quanto mais soffremos por um ente que

amamos sinceramte mais cresce ente amor
e mais prazer temos em soffrer.

Jandyra Prado

Ao Floriano Florambel
Meu coração outr'ora era um vaso de pe-

rolas, onde estava plantada a mais bella e
rara flor do jardim da minha existência,
mas hoje está envolto no crepe de uma
dolorosa separação.

Myosotis
?

* +
A' quem me comprehender

A esperança, mesmo illusoria, não a de-
vemos abandonar, pois na vida de tudo Be
espera e de tudo devemos esperar.

Infeliz d'aquelle que não a der guarida,
pois a esperança alimento a alma, e nos dá
forças para caminharmos na estrada tortu-
rosa de nossa existência passageira.

M Hebréa
De todos os sentimentos excelsos, de to-

dos os dotes que a Natureza te offertou, o
que mais te aprecio e o que mais te assen-
ta, ê o da Caridade.

Alfredo Goulart Alves
Meyer.

O teu olhar brilhante !
Ao H. J. Mattos

Ah ! Como me lembro do brilho do teu
olhar, parece-me, ver estes olhos brilhan-
tes refiectirem o que te vai na alma.

Queres que eu te diga o que eu li nos
teus olhos ?

Li, que eras expansivo de oontentamen-
to, li as alegrias intimas de uma alma ver-
dadeiramente feliz, que não conhece os sof-
frimentos do amor.

Resplandecia desses olhos, formosos e
expressivos, o intimo ardor em que se ha
de consumir o coração que ouvia as pulsa-
ções do teu,sem tu o perceberes.

Não obstante serem meigos os teus olhos,
a experiência me falia, oxalá que houvesse
a esse brilho um tão vasto campo desses
exemplos que fazem despertar ^o meu re-
ceio.

Elixir das Damas Tônico utero-ovariano do dr. Rodri"
gues dos Santos, é um agente thera"
peutico de uma acção enérgica e se'
gura nas moléstias próprias da« senho"

.:'" "¦,-• •;^-...i:i±- ras, nas irregularidades de menstra"
çâo, difficuldades a menstruaçâQ,.suspençâo tardia,do*
res nos ovarios, catharros nterinos, etc. O Elixir «fins Ijhima* modifica e corrige o estauo ner
voso das senhoras, actuanüo também sobre os intestinos, regularisando suas funeçÔes-Deposito

:v
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Mas, como dissipar ae nuvens negras da
tormentosa duvida !

A prudência com fagueiras provas de te-
licidade de amiga verdadeira diz-me : con-
suite, repete, consulte bem o teu coração
que elle dirá como amigo fiel o teu dever,

Niterói, 25—9-1916.
Magna Deola

A1 boa amiga Helena
A maior dôr que podemos ter, é quando

nos vemos desprtsadas pelo nosso amor.
Alice M. Pereira

A' ti...
A maior alegria de minh'alma seria estar

sempre ao teu lado gosando de tua amável
companhia.

Alice M. Pereira

Ao meu primeiro amor
£ó poderei te esquecer quando deixar de

pulsar o meu coração. Amo-te com fervor.
Amo-te com sinceridade e o primeiro amor
bem sabes, e eterno.. .só desapparece com
a morte !

Alice Maria Pereira

A Maria M. S.
Eternamente atormentará minha existen-

cia o remorso da ingratidão que te fiz sem
que merecesses —brilhante estrclla de meus
dias venturosos.

Jacintho Paixão

«Sempre a ti M».
Por mais que procuremos na illusão

ephemera, de venturosos dias, o lenitivo
para a dor de uma ingratidão, não conse-
guunos nunca esquecel-a, e nessa luta, nos
fallece a esperança e com ella, o nosso tor-
turado coração.

Jacinto Paixão

A vida sem amor é um deserto immenso
cujo único Oásis é a morte.

Jacintho Paixão

Ao ingrato Antônio
A tua desconfiança é uma lança aguda,

que se introduz lentamente no meu cora-
ção...

Eu te amo e o meu coração te pertence.
Socega.

N.

Ao A...
Se a luz é o primeiro amor da vida, não

será o amor a primeira luz do coração?
N.

A' inesquecível Argentina
Não tenhas ciúmes encantadora amigui-

nha, porque jamais me esquecerei de ti,
podes crer que a amizade que te dedico
será eternamente sincera»

Agenora

A' encantadora Lili Huet do Amaral

Desde o momento que tive a felicidade d«
conhecer-te senti-me venturosa, por pos
suir uma sincera amiguinha.

Agenora

A' Cecy
Plaque esses presentimentos, essas in

certezas, todos esses sonhos chimericos de
possiveis rivaes, se, na pureza dèsl?alma
que tanto te adora, só a ti meu coração per-
tence... ?

Carlinhos Lessa

Ao Antônio Magalhães?
Os teus olhos verdes, são duas esirellas

que illuminam as trevas do meu coração
que te pertence querido !

JLi • • •

Ao Humberto de S^uza Martins
Um ente fingido como tü, não merece ser

amado.
L.

Ao joven Archiminio S. L.
A vingança é a melhor arma que guardo

no meu 
°coração.certa de que um dia pode-

rei usal-a.
Theda Bara

Ao Archiminio
Nunca pensei que no teu coração pudesse

existir esta palavra «hypocrisia».
Theda Bara

A' meiga Laura F. Mesquita
A saudade é a tristonha companheira

deste coração nas tristes horas que me re-
cordo dos tempos felizes que passamos
juntas.

Tua
Theda Bara

A' quem me comprehende
Longe, tão longe que estou oh ! querido,

ainda não me esqueci dos teus lindos olhos
verdes, e nunca mais esquecerei o meu pri
meiro amor.

Nunca pensei que o meu coração pudessa
sentir este sentimento.

Amo-te muito, é impossível esquecer:te !
Theda Bara

•
A' minha mãe

Quando me lembro de ti o meu coração
fica numa profunda melancolia, por me
deixares sem os ternos carinhos de uma
boa mãe.

E. S.

A' meu pae
Não ha nada mais sublime no mundo qu*

não seja a amizade e carinhos de um bor
e estremoso pae.

E • o •
28—9-

Ao caro collega Victor Nunes Filho
A mulher é um ente tão ingrato que nuiv

ca sabe merecer o amor que lhe dedicamos
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Feliz de quem comprehendel-a antes de
lhe consagrar etse sentimento, deverá tra-
tal a com o frio desprezo, e encarala como
estatua a representar a «ingratdão das ai-
mas». .Alberto Pinho

A' Mlle. Margarida Fontes
Não imaginas como me sento feliz quando

estive ao teu lado.
Tiv^ ensejo de confessar que te amava;

pois seria tão feliz !... E' tão sublime amar
quando somos sinceramente correspondi-
dos pelo ente aquém dedicamos este eleva-
do affecto-Amor.Emfim,deixei-te...mas,com
o coração envolto na dor da melancolia que
permanecerá até quando tiver a ventura de
ser correspondido no sentimento que te
dedico.

Alberto D. de Pinho

A* distineta amiguinha
Dalila d'Almeida.

A amizade: palavra sublime; nascida de
Deus.

Ingratidão: serpe venenosa, filha de ba-
tanaz.

A' ingrata amiga D. P. M. A.
Não devemos n'unca olvidar uma amisade,

sem que primeiro tenhamos segura provas
de que não comettemos um crime, matando
de despreso o ente amado.

Uma infeliz.
S. Carvalho.

Ao joven Acadêmico
M^ntrose M. Jorge de Souza.

A consciência vinga sempre, ainda que
tardiamente: não devemos, pois, provocar a
sua ira, ferindo injustamente os innocentes.

Quando o despreso nos attinge injusta-
mente, devemos persistir em provar a nossa
innocencia, que será o prêmio do nosso bom
proceder. Uma desprezada.

VERSÃO
Philes, mais avarenta que amorosa
Um bello dia, sem corar de pejo
Ao loiro amante um pegureiro — exige
Trinta carneiros por um simples beijo
E* no dia seguinte, eis o contraste
Ainda muito cedo, o pegureiro,
Da enamorada e paliida pastora
Quer trinta beijos por um só carneiro
Mais um dia se passa. De amorosa
Plvles não vence o indomito desejo
Que a desespera e, ao loiro amante entrega
Todo o rebanho por um simples beijo!...

Archimimo Lapagesse.
•

A7 meiga Celeste P. Figueiredo.
Teu rostinho que out^ora era sempre ale^

gre, hoje noto n?elle uma profunda tristeza,
Ja tei qual o motivo. Foi a ausência de

quem amavas.

Tens razão, mas deves fazer o possível de
esquecer e procurar uma distracção.

Não ha neste munio quem não Foffra.
Olha Jesus quanto soffreu para nos salvar, e
hoje como é adorado por todos !

Lembraste que tens uma boa, amiga para
consolar-te.

Tenha resignação !!!...
Da amiga certa.*

Carmen Moura.

A dilecta Agenora Fiúza.
Assim como as flores abrem as suas peta-

Ias para receber o orvalho da no'te, quero
que abras o teu coração para n'e'le deposi-
tar eternamente o meu sincero amor.

Carmen Moura.

A simpathica Agenor Fiúza.
Fiz das minhas amigas um j\rdim e a uni-

ca flor que falta para completar a ornamen-
t ição és tu.

Carmen Moura.

Respondendo...
A' L/origan de Coty.

Acceito os teus conselhos, queridinha,
porque sei que elles vem du teu coração
para me consolar...

Tens uma alma irmã da minha, eu o vejo,
pelas tuas palavras...

Amis... e eu também amo...
Srffres... e eu também scffro... mas tu,

terás bem cedo a recompensa dos teus soffri-
mentos e eu não terei blv^z nunca... no
entanto, sigo o teu conselho acceito-o\ e
esperarei, como esperei até agora, porém
sem esperanças... vendo surgir sempre
brancos castellos, e vendo desmoronar-se
sempre, °<»mpre, para depois tornar a er-
guel-os! Esperarei como esperei até agora e
como hei de esperar talvez sempre, sem espe-
ranças...

Flora Tosca (a triste).

Ao joven acadêmico Clovis A.
O único crime que possuo é amar-te; po-

derei achar no sagrado tribunal do teu cora-
ção o perdão para este crime ?

Elza.

Ao ingrato Clovis de Azevedo.
Morrer... que importa a uma alma que

soffre envolvida nas maguas do amor ?

Ao Mario Goulart.
Assim, como as constelações guiam os

viajantes no vestígio monótono do destino
os teus lindos olhos guiam-me támbem pelo
caminho florido do amor.

Incógnita.

A quem me comprehende.
O céo não tem castigos para as empreca

ções d'aquelles que se amam.
Cravo roseo.



A's senhoras Professoras
Pedimos aconselhar aos seus

discípulos o uso do

jm\ flESlfcO

leo Indígena Perfumado
Kecommendado como preventivo, e acon-

telhado com resultados positivos para ex-
tincção da caspa e de todos os parasitas do
couro cabelludo. tão freqüentes na infância.
De perfume agradável, e preço baratissimo.

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

DROGARIA LAMAIGNFRE
Rua da Assembléa, 34

___^^—i———— CHUIB I
prestações

casa
Mme.Sara

Entrega-se
na Ia

prestação
Acceitam-se

encoro-
mendas de

colletes
sob medids.

Attende-se a
chamados

pelo Tele-
phone 3462

Norte
Preços

sem compe-
teneia.

Rua Visconde de Uauna, 145-

praça 11 de junho—Rio de Janeiro

OLEO INDÍGENA PERFUMADO
Eu sou indispensável

em iodas as casas

1E
As Pequenas

v-, Pílulas de Reuter
tomadas regularmente,
farão desapparecer os
desarranjos do figado
e do estômago.

E então o paciente,
em lugar de se sentir
abatido, terá animo e
actividade para tudo.
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BEXIGA. RINS. PRÓSTATA E
DRET1RA

A UROFORMINA c^n a Insufficiaiicla
ranal, as cystites, pyeütes, nephrites, pyelo-nephri-

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

as arêas e os cálculos de ácido urice e uratos.
Fr«ve>emtlve> ela uremla • dLmu Infeeçiea

l»t«>stina*s

bcutri-M m fita ti bus pfainuciai i frtgiriis 110 iepuiíi

FRANCISCO GIFFONI & C."
Rua !.-• de Março, 17 — Rio

Agencia CoamêB
^%_^^_ mí:^T- ¦ ' i ¦ ¦ »j Jt - : -j—

?—•••i» tífi' CALVO QUEM QDKÜ
PERDE OS CABELLOS Q9EM QUEH
TEM BABBA FILlâBA Q?£M QÜEfi
TEM GASPA PM QU1

PORQUEOPILOGENIO
Paz nascer novo* cabellos, evita

a queda e estingue a caspa.
UOSd K BARATO

Tindt-u im tedas ai shtrmsflM sejrftimsriM i ¦• étitiits
FRANCISCO OIFFONI «fc Cie*.

RUA !• DB MARÇO tf - Bl# -M
• .« .». I P «»-/¦>

^e ¦*!
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As Senhoras grávidas c as que amamentam de-
vem fazer uso do VINHO mQ-
GEItflCO que, como diz o seu

nome, é um vinho que dá vida. Só assim, ficarão
fortes e terão o leite augmentado e melhorado para
robustecer também os filhos.

é o melhor dos tônico*
conhecidos até o presente,

portanto, o mais utii aos
convalescentes a todas as pessoas fracas e as amas de
leite. Vide a bulla.—Encontra-se nas boa* Pharmaciaa * P
Drogarias e no Deposito Geral
Francisco Giffom 4k Comp.

Rua Primeiro de Março N. 17
MO JDJK JA.ltjdmo

0 Vinho Biogenico |

yf- * "^P?
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