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Tendes algum desejo que apezar de
vosso esforço não conseguis realizar?
Sois infeliz em vossa familia ou em
comercio? Precisaes descobrir alguma
cousa que vos presccupa? Fazer voltar
para vossa companhia alguém que se
tenha separado? Curar vicio de bebida,
jogo, sensualismo ou alguma moléstia?
Destruir algum malefício? Recuperar
algum objecto que vos tenham rouba-
do? Alcançar bom emprego ou nego-
do? Fazer casamento vantajoso? Re-
vigorar a forca? Augmentar a vista
ou memória? Adivinhar números da
sorte? Attrahir abundância de dinheiro?
Empregae os Accumuladores Mentaes
Ns. 5 e 6. Nada têm de feitiçaria ou
contrario á religião. E' uma descoberta
da influencia occulta da própria von-
tade 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
Accumuladores,

Todo o dinheiro que se gasta com
os Accumuladores recupera-se logo
com grande lucro 1 Numerosos attes-
tados favoráveis estão nos nossos 30
magazines. Sempre deram resultado e
são por nós vendidos desde ha quinze
annos! Contra factos não ha argu-
mentosl Um accumulador sósinho da
resultado; mas os dois, (n. 5 e 6(
quando estão reunidos em poder da
mesma pessoa, servem também para
hypnotisar ou magnetisar, curar so
com a mão ou em distancia, emfim,
são muitojmais eficazes para qualquer
fim. PREÇO DE CADA UM, 33f|)00.

Se não puder comprar já os Acca-
muladores, compre o «Hvpnotismo A-
fortunante» com o qual obtereis muitas
cousas, e que custa apenas 10$000.

Os pedidos de fora devem ser en-
viados com as importâncias em vale
postal ou carta d'e valor registrada

Federal. -— Grátis o Magazine.
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" Palavras e Uanfagens"
Palavras, leva-as o vento! Elias, de per

si, nada valem quando o que se pretende e' ali-
mentar o favor do publico. Para isso, o que se
exige são especialmente "vantagens" -- vantagens
longamente estudadas e que afinal, repetidamente
creadas, multiplicadas e offerecidas ao publico,
acabam por convencel-o de que se pensa real-
mente nelle e no seu interesse.

E' uma iilusão acreditar que se pode, com
meras palavras, embair constantemente a credua-
lidade da írcguezia, e quem quizer conquistal-a,'
solida e duradouramente, tem que compensar
o favor do publico por vantagens que elle palpe
com» se fossnm coisas tangíveis e materiaes.

r

iv.iS

I = Bons sortimentos
II = Preços conscienciosos

'' ' iIII = Artigos modernos
IV = Garantias de seriedade

Com estas quatro chaves é que se abre o caminho
para a preferencia do publico. E foi porque adoptamos
com firmeza as normas que ellas resumem, sem nos,
afastarmos um millimetro do programma que ellas
implicam, que conquistamos, no nosso ramo, a maior
freguezia de todo o Brasil.

"VANTAGENS E NAO PALAVRAS
EIS O QUE OFFERECE AO PUBLICO O -

•J7
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CAUSA-VOS
HORROR?
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— Sim, sois vós mesma. Tendes hor-
ror a essas espinhas, a essas manchas?
Porque, si já vos aconselhei o medica-
mento único a que podeis dever a restau-
ração da vossa cutis; si já vos disse qual é
a natureza do vosso mal, e persistis em
usar remédios que mais vos irritam a pelle?

E' inútil o que fazeis: ide pelo cami-
nho seguro, usando o Eugynol —

que 
"combate as cau-

eas, fazendo cessar os effeitos"

8 A' venda em todas as pharmacias e
drogarias desta cidade. Vidro, 3$00G;
peio Correio, 3$5U).

O LOPES

^ Tapeçarias.
Moveis e todos os Artigos para

ornamentar salas eomprados dire-
ctaménte nas principaes fabricas
de Paris. Londres, Allemanha,
Itália e Suissa,
Tudo bom e barato na Casa especial

d'estes Artigos
Cortinas, Reposteiros, Tapetes,

Esteiras e Oleados
RUA DA QUITANDA, 30

ARTHUR LEITÃO, armador e estofador
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E quem dá a fortuna mais rápida nas Lote-
rias e offerece maiores vantagens ao publico.

Rua do Ouvidor,1S51 - Rua da Quitanda TO (Canto Ouvidor)-
P^aJ^in?e!í*0 de Mar^° ^^ ¦ Filial; Rua 1B de 'Movem-
bro S50, ». Paulo. - OUVIDOR N. 181.
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|\ESENHA-SE, evidentemente, uma

grande reacção contra os exces-
sos de licenciosidade a que têm

attingido, de alguhs annos para cá,
as representações cinematographicas.

A exploração dos films passionaes,
a que se entregam, em uma concor-
rencia desorientada e infeliz, todas as
grandes fabricas européas e america-
nas, descambou para o terreno das
mais perniciosas concessões em mate-
ria de decoro e de respoito aos justos
melindres dos que não eomprehendem
a necessidade de confundir a arte de
representar com a exhibição mais ou
menos por_ographica.

O cinematographo poderia e pode
ser grandemente educador e instru-
ctivo, não só atravez dos films histo-
ricos ou naturaes, como também dos
films do gênero mais conhecido por
mimo-drama, e cujo entrecho não se
afaste nunca dos objectivos que en-
cerrem lições moraes. Tanto é assim
que na Europa, nos Estados Unidos
e mesmo na Argentina já ó commum
o aproveitamento do cinematographo
nas escolas, o que tem dado os me-
.Lhores resultados. Entre nós, porem,as emprezas que exploram esse ramo
de divertimento, estimuladas pelas pre-ferencias de um publico do qual o
gosto é cada vez mais morbidamente
desorientado, quasi que só exhibem,
hoje, os films passionaes, com uma
grande ostentação de gestos, attitudes
e enredos em que campeia a mais
desenfreada luxuria.
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Os abusos; a esse respeito, chega-
ram a tal ponto, que a necessidade
de uma reacção immediata se impoz,
indeclinável. E o que até ha pouco
tempo eram apenas tímidos protestos,
ganha as proporções de salutar e op-
portuno movimento em prol da rege-
neração dos flrns, convertidos, tão
freqüentemente, em instrumentos de
perversão moral. O que ainda agora
se verificou com a estréa de um film
nacional foi simplesmente deplorável.

Em uma iniciativa dessa ordem,
surgida do Brazil, era de esperar que
fosse aproveitado um assumpto ge-
nuinamente brazileiro. Pois não foi isso
o que aconteceu. O auctor do entrecho,
por signal um escriptor de nome, teve
o máo gosto de copiar uma das banali-
dades tão em voga nas fabricas italianas
e francezas de films e sorprehendeu o
publico com uma obra duplamente
lamentável, quer como motivo emo-
cional, quer como traço da nossa socie-
dade. Fez um romance ou drama
cinematographico em que o que mais
se nota é a preoccupação dissolvente
de excitar os sentidos e de proporcionar
espectaculos dos quaes a moralidade
foi, innegavelmente, banida.

Si é desse modo que se pretende
crear no Rio a industria cynematogra-
phica, seria para desejar que não
cuidassem disso...

A occasião é excellente ] para uma
tentativa no sentido de installar, no
Brazil, essa promissora industria. Mas,
para isso, é mister que se reaja contra
a influencia perturbadora dos films
passionaes europeus]que, estamos cer-
tos, são, como muita coisa nociva ex-
portada do outro lado do Atlântico,
feitos, express, poarTAmerique...

M. R.
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Em defeza da mulher 2
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3s Tssáaág lestíbrar alguns
s^.uasestoE ££^®&mâ®& MeSro-me a lí%~
wÍMmm fc sltera Frrhsre*. ecijo maior
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f*»feg çe $?e*nal ^jrie srü/9 trepidam em
^rí^r em alias wmzeã m defeitos da
mulher, jb^»dtom0 negra seeolegxo do
emx®eéímgmt@*. a$ suas mais santas e
elm%.ãáM q %alídade&!—

Cchbo esquecer os mmores vultos às,
Mnemím%~ m mnü&rfasie& poetas e es-
críffójrreg que taem sempre p-al^Tras
elog£o.m$ para a grandeza d^alma da
mulher?

TJ fxemm lembrar K-empre que Paulo
Ifentegaz^a^ eeíebre jpsyehélogo
j&éXmxw^ esfamkm a -mulher dzr&me
muie mmmf e míú nos attriboe so-
incite: maldaãm, hyp.õcrízíás9 falmda-

Um dístíneto metor franeez que mo-
âmijtxamíe nmu o pseudonymo de X
âes&reprenão a 'Arte de ser rico" acha
o ne a rmúhet é ama coadjaTante po-
mxímmvam para o prompto êxito de
qualquer ideal do homem. Ella gabe
kzer prodígios de economia, nada lhe
parece ímitíl, e com rara habilidade
disfarça a permría de sen lar. dando-
lha pelo ajseío e cuidado, uma appa-
renoia de fartura. Ej isto que diz o
Brjn X e naturalmente é isso que os
menon entendidos chamam hypocrizia.

Seria muito chie que uma esposa
rnartyrmada, poi exemplo, desse ao
mundo o fcrí$te espectaculo de soa dor;
e é apparentando uma ventura que ja-
mais gozou, para não rebaixar o mau

eÁM&giji ç^e ella se ionaa em Isi:
fTohzMjtz: §3igída e ÍMirnstiz..'Em cim eKtâüsíMSS fcüm im ienap-:
-fie©n "prriTada q&£ deis .hfrmfíBs en;
qoeeid@£ e©Bi i^ass ^©if©5 e ecor
jBÍaSj a lE^ior parte emm eazado^. ii
denota ciar&rseiitJB qiae a il^ .; ri-ri i.
é sempre a pérsOTiíic&çâa d& müm
fmiílídhde e de^perdícm.

?3>

*_,. 010.0 1SX ^r Ul r _ - wd. * r. ©ÔEt;

$ex^ ír^^dL ,. São me dl-

toda acusação desap=e=-a*c«sa. e misic:
bHo ignorar do que é capaz ^As do-
eiiças da vontade" onde Ribot. hí;s
descreve os typos o.em&*í*M de suas
propen^oes natora^e?-. e o ezeit© ecffi-
trarío" q^e ea^zsm essas ereatoras qne
r*/7o querem aquiifa qm fazem. Ás mu-
Ikeres. já pela sua consiroeeão mais
sensiTeh já pelo quinhão mais pesado
qse lhe cabe na santa missão da pro-
criação, e outros factorea em eonse-
quencia do sexo, irão mais cruelmente
sujeitas a est-a enfermidade, e aqoelles
ãceosadores sem reâeetir, e sem pro*
curar pormenores qne tornam algumas
mulheres caprichosas e excêntricas,
Tão lo^ro ao seu predilecto rim: Me-
lindrar, offender, sensibilisar — sem
escolha dest^a ou daanella qoe o ma-
guon. — á todas, em geral.

Perez Escrich. o divino conhecedor
da alz:a íemir-ina. nos conta os seus
desvios, mas em suas bellissimas pa-
lavras, tiansparece sempre como res-
ponsavel moral de suas quedas: o no-
nem. Porque a mulher... é mulher, e
compete ao homem que a amar, como
o mais forte, o sagrado dever de res-
peitai-a; e não incutir jamais em seD
virginal coração o germen da maldade!

Longe de mim a idéia de tornar-rae
paladina das mulheres que retroce -m
no caminho da verdade e do de' er,
porque ainda que a custa dos mai res
martyrióB, em troca da perda de nossos
mais gratos sonhos desfeitos; deve íos
seguir com a fronte altivamente er-
guida e alma socegada e pura ate at-
tingir nosso calvário, se tanto for pre-
cizo: mas não posso deixar de d?zér
que muitas, muitíssimas, mulheres ar-
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JORNAL DAS MOÇAS

rastam no lama os últimos laivos de
honra e pejo, por cauza do homem!
Quantas vezes; despertando do fatal
e apavorante somno da loucura, depois
de lançar sua virtude nos braços im-
puros de um homem extranho, a es-
posa amarguradamente derrama lagri-
mas sem fim que lhe queimam as faces
maculadas, mas seu mal é sem reme-
dio e sem perdão!. .. No entanto bas-
taria talvez um assomo de nobreza ria
parte de seu seductor, ou um único
gesto amigo, do esposo indifferente,
para detel a a tempo nas bordas do
abysmo! Outras vezes é a ripidez des-
cabida, ou a excessiva ?indulgência de
um pai, ou ainda os maus principios
de educação, que levam uma mulher,
quando mal despontam as flores per-
fumadas da mocidade, á manchar in-
conscientemente a alvura deslumbrante
de sua coroa de donzella. Perez Es-
crich, nos mostra um bello exemplo
em sua obra sublime e dilecta: "A per-
dicão da mulher".

>

E' mil vezes preferível escrever bem
da mulher; é sempre uma maneira
elevada de estimular a virtude, porque
áquellas que merecem os elogios pro-
clamados, ficarão gratas a seu desço-
nhecido admirador, e as que total-
mente não fizerem jús a esta admira-
cão, se esforçarão por vir merecel-a.

Como é bello este postal que li ha
tempos, não me lembro onde: uQuando
se diz mulher, diz-se toda. sublime
poesia do lar! Falia um coração de
filha, canta um coração de esposa e
chora uma alma de mãe! Não esque-
çamos que este pensamento é de um
representante do sexo forte. Mas é que
elle ao escrever com referencias a mu-
lher, tinha provavelmente diante de
seus olhos a dulcissima visão de uma
velhinha, que ¦ em sua mocidade ensi-
naralhe a dar os primeiros passos e
a balbuciar as primeiras palavras, ou
talvez a terna e grata presença de uma
joven e casta esposa, amamentando
em seu seio, o fructo de um grande
e santo affecto. *

Algumas vezes é uma penna inspi-
rada que tenta offender-nos, mas as
paixões matam lhe toda belleza do es-
tylo, porque ella, se deixou guiar pela
mão sombria do despeito; claro está
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Senhorita Giselia Santiago, filha do nosso
agente"snr. Adolpho Santiago-Aracajú.

entretanto, que quem escreve tendo
junto de si o horrendo phantasma do
ódio, não poderá jamais produzir pa-
ginas bemditas que proporcione agra-
davel e harmonioso effeito ao qual de
sobra faz jús o sympathico "Jornal
das Moças".

O despeito não justificarem^habi-
lita um homem, a pintar todas as
mulheres sem excepção, na tela mes-
quinha de sua má fé, e não lhe as-
siste o direito e a auctoridade de jul-
gar uma cauza delicada e complexa
que só uma apuradissima sensibilidade
pode comprehender!... Esta campanha
antipathica e inglória contra nosso
sexo, que foge ás mais simples linhas
da cortezia, ó rematadamente impro-
pria e.absurda.

Santuza ;
13-10-916

EXF»I3DII_31VTr-E :

( ANNO. ... Rs. 18$000
Assinaturas 

| semestre . , 10$000
Redacção e Administração "AgenciaCosmos"-Rua

Sete de Setembro 44 - Telephone 5801 Central
Caixa postal 421

Não serão restituido originaes enviados á Redaceão
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Suiomar Qolores
Ào Dr. José de Albuquerque

. OFFERECE
EDUARDO F. MARTINS
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SUPPLICA

Á Santinha

Talvez que soffro e meu soffrer, querida,
É casto filho de um amor sagrado
Que me acompanha assim, qual triste íado,
Ê me definha mansamente a vida.

Sinto que envolto n'uma atroz ferida
Meu peito arqueja quasi inanimado
E na treva da vida — abandonado,
Eu choro uma esperança já perdida. . .

Vejo que os dias meus se estão findando,
Por isso, humilde, te supplico,: quando
Soltar meu peito os derradeiros ais ;

Que em paga desse amor tão despresado
Junto a meu corpo inerte e enregelado
Rezes por alma de quem dorme em paz !

Rio, 1916
A. da Silveira Bulcão.

AZUL E VERDE
4

Eu amo o céo azul tão límpido, ostentando
De estrellas marchetado, a lua scintilar,
E risonha o contemplo, enlevado, deixando,
Minh'alma livre e manso em sonhos divagar

Adoro o verde mar imperioso, embalando
No seu seio de espuma os raios do luar.
Ha na constante voz das ondas, a chorar,
Um soluço tão triste ! um queixume tão brando

Entrou-me um dia n'alma, a luz inesperada
De um olhar que inconsciente tornou-se
E foi, da minha vida, a illusão mais amada!

Não sei si elle era azul ou tinha a cor do mar
Mas amo o céo de luz e adoro o mar profundo,
Porque ambos têm um quer que seja desse olhar!.

Yára de Almeida.

OFERTA g^IMFLE^

A ti, que nesta sórdida existência,
De Amor o sentimento podes ter,
Que sabes, quer na forma, quer na essência,
Os meus versos sentir e comprehender;

A ti, que lhes palpitas na cadência,
A elles, que palpitam no teu sêr,
Consagro do meu estro a effervescencia,
Em holocausto, queimo o meu. viver.

Para endeosar-te, entôo estes meus cantos ;
Para exalçar-te todos os encantos
Ao tempo augusto, onde preside a Arte!

Acceita-os pois : são teus, tu delles és.
Rcgal-os venho a teus mimosos pés,
Já que mais nada tenho para dar-te.

1915
Antônio Abreu.

- A' Luiz Murat "J&w®

Fulana, a flor mais bella da roseira
De almas que viça em minha vizinhança,
Vive sempre feliz, serena avança
Numa senda de rosas verdadeira.
i

Filha do céo, talvez, talvez herdeira
De bens supremos, de sorrir não cansa:
Nunca a deixou a minima esperança,
Nem a turbou a lagiima primeira!

Por tudo deixa os dotes seus dispersos :
Empresta vida, luz, belleza aos veisos
Dos poetas. . . e qurm ter fé não ha-de

Que assim, com tal ventura e tal magia,
Por certo a um outro vate inspiraria
O grande poema da felicidade ? !

Santos, 191(3.
Camillo Gomes

rrEU OLHAR

Quando contemplo á noite, o céo brilhante
Eu vejo em cada estrella que irradia,
A mesma luz do teu olhar constante,
— Luz refulgente que meus passos guia.

•
E nunca vi olhar tão fascinante,
Tao cheio de ternura e de poesia
Como esse olhar que vive a todo instante,
Matando-me de crença e de alegria.

Olhar que brilha mais que o sol nascente,
Olhar que attrahe ao tempo que seduz,
Olhar que adoro apaixonadamente.

E quem me dera, escuta, em noite escura,
Morrer gosando a seducção de luz
Do teu olhar de mystica doçura !

Bahia

Walkyria Fragoso Lopes
"DUVIDA"

Se existe no céu um Deus
Que fez toda a natureza,
Que deu tão rara belleza
Aos castanhos olhos teus. . .

Se ha nos anjos dos céus
A mais perfeita pureza,
Na flor delicadeza,
Tristeza nos versos meus. ..

Se esse Deus, Divino Ser,
Deu a vida ás avesinhas,
Cor e perfumes á flor. . .

Como me deixa soffrer,
Não abranda as dores minhas,
Não torna meu teu amor ? ! .

Bello-Horizonte, 4 de Outubro de 1916
Zinia Orsini de Lacerda»
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°YA(;inas Infantis

DESCOBERTA DA AMERICA
I,a gloire des grande hommes se doit

toujours mesure-i íiux moyeus dont ils
se sont servir pour Vacquerir-

IjA R O (:I1E VOUCAU LD.

Entre os memoráveis íactos que tanto
snccesso alcançaram no esplendor da edade
moderna refalgem desiumbrantemente nas
heróicas paginas da Historia Universal as
celebres descobertas maiitimas, realizadas
no século XV.

Numerosas victorias alcançaram nesse
o-lorioso século os audazes portugnezes que
dobrando o cabo Não, a mandado do in-
íante D. Henrique, filho de D. João I,
navegavam por mares desconhecidos.

Depois da morte do infante D. Henri-
que, em cujo pensar já brilhava a gran-
diosa idéa de procurar o caminho das
índias, os portuguezes, nunca arrefeci-
dos, continuaram a sua empreza, e a
mandado de D. João II, Bartholomeu
Dias dobrou o cabo da Boa Esperança
que fica ao sul da África.

No meio dos grandes vultos que, no
continuo succeder dos séculos. p«4a fe-
cundação da somma dos progressos, o
deslumbri mento do gênero humano, o en-
grandecimento das sciencias, das artes
e da philosophia, permanecem eternos na
nossa memória, salienta-se a magestosa
imagem de Christovam Colombo que,
igualmente exaltando a virtude, comba-
tendo o erro e illuminando a ignorância
no plácido somno da eternidade, resplan-
dece como uma estreita de primeira gran-
deza entre as constellações do lucidissi-
mo da historia da universalidade.

Emquanto corria o século XV no es-
plendor de maravilhosas descobertas,
orientado pela divina inspiração do seu
talento, e cheio de esperanças, levanta-
va-se o humilde vulto de'Christovam Co-
lombo heróico navegante genovez, filho
de uma pobre familia de navegadores,
afim de solicitar da sua pátria a protec-
ção necessária para a realisação do grande
sonho que só a sabedoria de Deus po-
deria tel-o inspirado, apontando-lhe um
Ilimitado futuro de glorias.

Esse heroe dirigindo-se ao rei da Itália,
sua pátria querida, viu tristemente recu-
sados os oferecimentos que lhe fizera de
achar um novo caminho para as índias, na-
vegando continuamente para o Occidente.
Christovam Colombo que In via estudado
geographia náutica e mathematica, e que
não ignorava que a Terra era redonda, sabia
que navegando continuamente para o Occi-
dente, não somente ter-se-ia ao Oriente, co-
mo encontraria as terras apontadas pela

tradição com o nome de Atlantida, e que se
achavom perdidas na immensidade dos
mares.
Não menos infeliz da vida do que as grandes
almas talhadas pela mão sabia da Provi-
dencia para com as suas maravilhosas obras
deslumbrar o mundo inteiro, Christovam
Colombo, semi-morto de fome, nas suas th-
versas viagem a paizes da Europa, afim de
alcançara desejada protecção,atravessou uma

quadra de grandes desgostos, contraneda-
des e insultos, chegando mssmo a ser qua-
lificado um demente, não so pelo rei de

Bm CONDEIXA (Portugal)

^——~—n-i nqaa 
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AWia Adelaide e ttaria da Conceição ttatheus, filhas do

nosso amigo Augusto Aatheus.

Portugal como pelos homens que se julga-
vam mais sábios.

Mas sempre fiel á sua J crença divina,
sempre" firme najsua resolução, depois de
um extraordinário cansaço e de uma des-
conforme relutância, esse grande homem,
indo pela segunda vez á Hespanha revelar
o seu magno sonho, conseguia da cathol"ca
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rainha Isabel a protecção desejada, e a
bordo de uma frota composta dos navios:
-Santa Maria**. «Pinta» e «Nina» partiu a
8 de Agosto de 1492 do porto de Paios em
caminho do Occidente. realizando com a
descoberta do Novo Continente em 12 de
Outubro de 1J$2 a mais milagrosa das mi-
laerosas deseobenas do século XV.

Vicente de Jori—Capital

A noticia do Novo Continente, que, em
honra a Américo Arespucio, o seu primeiro
escriptor, tomou o nome de America,, gloria
essa que só cabia ao navegador italiano,
com a extrema satisfação de Fernando e
Isabel, reis da. Hespanha e a tristeza do rei
de Portugal por não ter acceitado os of-
íerecimentos de Colombo, foi espalhada
na Europa pelo seu descobridor.

Depois dessa maravilhosa descoberta e
dos tormentos por que passara durante a
sua viagem, perseguido pela inveja Chris-
tovani Colombo, com aquella resignação
somente observada nos espiritos verdadei-
ramente superiores, começou a rasgar um
horisonte sem fim no mundo dos suplicios.

E em conseqüência das injustas e gravis-
si mas culpas que contra elle surgiram, açor-
reutado o cheios de maus tratos, esse grande
homem chegando pela terceira vez, em via-
gem da America, na Europa, e encontrando
morta a religiosa rainha Isabel, sua santa
protectora que tanto se gloriou com a sua
descoberta e padeceu com os seus tormentos,
deshumanamente maltratado pelo rei da
Hespanha e pelos grandes d'aquelle tempo

que pretenderam até roubar as suas glorias,
no meio dos mais excruciantes martyrios, e
pjohibido de fazer viagens para a America
expirou no ingrato sole do continente eu-
ropeu.

E a gloriosa realisação do sonho de Co-
lombo, divino inspiração de um talento su-
perior, idèa que baixada das Ínfimas cama-
das sociaes só poderia resplandecer na
imaginação de um homem tal como Colombo
na historia da descoberta da America, que
como a Venus de Cithera, surgira das ai-
vacentas espumas do mar, constitue uma
das mais maravilhosas impressões para os
habitantes do nosso planeta.

Lage de Muriahé — lí)16,
Maria Martins

M)KAS PRECIOSAS
A' caridosa e meiga Maainha

Talvez prefiras as esmeraldas que nos
recordam o mar com suas bonanças á beijar
a praia, e suas ondas revoltas debatendo-se
como louco de encontro >-os rochedos, e
pode ser que gostes mais das saphiras que
no seu beílissimo azul arroxeado, é o signal
que distingue os mathematicos Não sei,
porque jamais te perguntei, e v^jn em tuas
jóias muitas pedras preciosas n'uma con-
fusão encantadora e deliciosa. Quem sabe?
talvez gozem de tua predilecção as tur-
quezas — que a superstição antiga dizia ai-
terar sua linda cor conforme as phases
felizes ou desgraçadas de s^u t ossuidor
ou os rubis que no seu roseo intenso * e
assemelha a um sangue ardente. . . Não sei
ao certo, porque nunca te perguntei, e julgo
mesmo que te agradem mais os topazios,
as opalas, ou as amethistas. Eu, porém, pre-
firo as pérolas e os diamantes. Sabes
porque ?

Sempre que meus olhos se fitam em um
diamante que a mão do artista facetando-o
no próprio pó deu-lhe um deslumbramento
admirável, fazendo-o attingir ao máximo da
belleza e do brilho, vem-me logo á mento
o scintillar mais intendo e ofíuscante de
teus lindos olhos negros !. ..

A pérola, modesta como a violeta, pura
como casta donzella, cautelosamente se oc-
culta no fundo do o< eano receiosa que lhe
desvendem a belleza sem par e indescriptivel,
que nos lembra assim como uma Deusa for-
mosissima, deslumbrante, esculptural, apenas
percebida sob fragmentos de vaporosa gaze,
ou discretamente envolta em diaphano manto
de nuvens!. ..

Não te sei dizer claramente quanta belleza
encantadora e immensa encontro nas po-
rolas; só te direi que prefiro-as, porque ellas
fazem-me pensar na pérola das pérolas;
Teu beílissimo e terno coração !. . .

Saxttza.

OI co Incline na, Perfumado
EU SOU O AMIGO DAS CRIANÇAS,
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Sonhando!...
Para B...

extremidade; os raios do sol ousado, hei-
jando essas armas, refiectem brilhos meta-
licos.

Em sonhos evocava tua imagem adorada!
Embriagava-me na doce illusão... de ainda

ser amada por ti! Sonhei que te achavas a
meu lado .. a brisa freeca e suave... brin-
cava, ao de leve, com os teus bellos cabellos !
Bailava-te nos lábios rubros. . . aquelle
mesmo sorriso enigmático e feiticeiro com
que me sorriste a primeira vez em que
te vi!

Eu contemplava-te com pungente melan-
colia e sentia-me estremecer sob a força
mysteriosa do teu olhar doce e profundo.. .
o qual tem o poder de se raflectir, no mais
intimo da minb'alma ? Mas foi um sonho
somente !

Uma doce e passageira "illusão", cujo rude
despertar... deixou meu sensível coração.,
convencido da triste e irremediável... rea-
lidàde.
10-10-916 f

Bemzinha.IJ]

fí ga!ante~Aaria José filha do coronel^Joaquim J.

da Costa Lima.

UM BATALHÃO EM MARCHA

Quando além, na estrada luminosa, pisando
com orgulho o solo brasileiro vejo surgir um
batalhão, sinto uma ventura inexplicável em
pertencer a essa terra incomparavel.

Os soldados, que são os defensores da
nossa pátria, caminham erectos, altivos e
orgulhosos do sublime cargo que occupam.
Quantas e quantas vezes, expostos ao sol
radioso elles caminham já cançados, com a
espingarda ao hombro e a bayoneta em sua

m—mmmmmm—hwwhpw mi i """ ¦"'
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fl inteligente ítala Barbastefano — Capital

Como é lindo um batalhão em marcha !
A' frente a banda de musica echôa o Hymno

Nacional e toda a multidão põe-se logo de
pé, descobrindo-se respeitosamente.

Um batalhão é dividido em pelotões, cada
um dos quaes vae commandado por um
ofíicial.

E' um quadro bem resplandescente e ri-
sonho o de um batalhão em marcha, pois
nelle temos occasião de admirar*— o que
sempre nos enthusiasma — o emblema sa-
o-rado e seductor do nosso paiz,Aacari ciado
pela*fagueira brisa, erguido ao [centro do
batalhão por um ofíicial.

As.cores do nosso adorado pendão, o qual
não poderia ser mais bello e não rival no
mundo, formam uma trindade divina.

Estão dispostas da maneira seguinte: um
losango amarello em campo verde, tendo no
meio a esphera azul celeste, salpicada fte
estrellas e atravessada por uma zona branca
com a legenda : Ordem e Progresso.

Salve ! , adorada bandeira, emblema . dà
nossa pátria, jóia mais preciosa que pos-
suimos !

O teu retrato que está gravado eterna-
mente em nosso coração de brasileiros, será
perpetuamentei lembrado para que possamos
defender o nosso torrão natal l amàl-o e
defendel-o cumpre a nós todos,! nacionaes,
ainda que a defeza custe a própria vida!

O patriotismo é provado por aquelles que
engrandecem o seu paiz? procurando ins-
truir-se e instruir a sociedade, para que a
pátria seja grande, em todos os pontos.

Grandei em superfície já o è, e bem, entre
as maiores do mundo o nosso amado Brasil;
procuremos fazel-o grande íntellectual e
moralmente. ; '

Eduquemos o nosso corpo, o nosso ce-
rebro e o nosso coração, porque melhor sabe
amar a sua pátria e defendel-a quando ul-
trajada o que é forte, o que é instruido, o
que é bom.

19—2—916.
Amélia Andrada.

(alumna do 6" anno d'uma escola mu-
nicipal)
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O -Jornal cias Mocas" na guerra
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Infantaria australiana em uiagem para o theatro âa guerra, atrauessanào ume
! ; ruas âe Syòney em âirecçao ao ponto òe embarque.

ôa5

.. ¦;.„ .-..



JORNAL DAS MOÇAS

O filornal cios Moços" no guerra
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Exercicio obrigatório do meninos australianos
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Esquadrão de cavallaria Australiana em marcha para o tlieatro da guerra
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Procuranòo a (Tlorte
r^

aÃs rezes a Morte, vale mais que a Vida-,

1.

Pela aldeia, passo a passo, a cavallo,
Caminha um cavalleiro triste e mudo
Olhando com desprezo para tudo
Que está neste momento a rodeal-o.

Mas, de repente, para! Um forte abalo
0 sacode..." E do peito um grito agudo
Foge-lhe ao ver vestida de velludo
Seu ex-amor, que já não quer amal-o.

Então cumprimentando-a assim lhe diz:
"Dize-me por lavor neste momento:

E' certo, que me não queres amar?"

Responde-lhe ella: — "Sim! e sou feliz."
Retruca-lhe o mancebo num lamento:

"Então íaze o favor de me escutar:"

II.

"Esqueceste os afagos que te fiz,
Como a jura de amor daquelle dia
E os beijos que te dei com alegria,
Pensando ser um homem mui feliz!

Puro engano!,.. O destino assim o quiz...
Deixei-me illudir pela hypocrisia
De teu vil coração, que me sorria,
Para hoje padecer, emquanto ris!...

Mais valeria, nunca ter nascido
Do que soffrer tamanha ingratidão
E ser por cima ainda escarnecido...

Por isso lamento o tempo perdido
Em que te amei com tanta devoção...
Para ser hoje assim correspondido!"

III.

"E' verdade o que acabas de dizer...
Responde com desdém a má donzella;
Vai-te embora, senão fecho a janèlla,
Não me queiras causar este prazer." •

— " O teu desdém me faz enlouquecer...
Retruca o cavalleiro á joven bella,
E emquanto o coração não se rebella,
Eu deixo em paz o teu impuro ser."

Então elle o cavallo esporeando,
Sumiu-se pela estrada em grau carreira,
Levantando uma nuvem de poeira...

E o cavallo, coitado, relinchando,
Agora parecia que voava...
Emquanto o cavalleiro assim gritava;

IV.

—uO' Morte! ó Morte! o meu viver é duro,
Como duro é no mundo o padecer,
Por isso, hoje, sou eu que te procuro,
Já que de mim te queres esconder!

Tira-me, ó Morte, deste mundo impuro,
Pois nelle já não posso mais viver,
E leva-me para onde no futuro
Eu tenha mais um pouco de prazer."

E louco assim, corria pela estrada,
Ouando encontrou a Morte -- a negra fada -
Numa curva, montada num cavallo.

— "Pare! — disse ella ao joven cavalleiro
Despeça-se do Mundo bem ligeiro,
Pois delle neste instante vou tiral-o!r

« Lapin » M
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0 "JORNAL DAS MOÇAS" no HOSPITAL HAHNEMANEANNO
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Primeira interuençao àe alta cirurgia praticaàa em uma inàigente internaàa no
Hospital Hahnemaneanno, uenào-se ao centro o Dr- Roàoual àe Freitas, compe-
tente chefe òo seruiço àe cirurgia, o illustre e talentoso Ür. Camillo Bicalho e o

hábil Dr. Qecio Lyra. Em pé os aluirmos e internos òo seruiço àe cirurgia.
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O Symbolo do amor!...
AO MEU ADORADO OSCAR

0 lindo cravo emcarnado «Symbolo
do amor correspondido», que me deste
e que com immenso júbilo recebi, le-
vando-o em seguida aos lábios e nelle
depositando um osculo amoroso, guar-
do como j< ia mui querida no esciinio
do meu peito ardente!... Adoro-o
tanto que sempre, ás occultas para
que não me furtem, longe de qualquer
olhar, beijo prolongadamente amiuda-
das vezes, as pétalas já desbotadas e
emmurchecidas pelo tempo; porem,
conservando ainda de leve, o suave
perfume do amor!

...«E o branco?»... perguntarástalvez, o que fiz! Este que symboliza
«Inclinação affectuosa», e que recebi
xnuito depois, guardei e conservarei

também, (assim como, outros e outros
mais que fores dando) como recorda-
cão de uma amizade pura inextingui-
vel, como ó puro o amor e o perfume
das flores, no mesmo escrinio unidos
ao outro, como unidos estão, os nossos
corações sinceros, pelos elos inque-
brantaveis do mais puro e santo
«Amor»!. ..

ZlTINHA
10-9-916 — Aldeia Campista

A
Homiepatliicos Videntes

A todos os que soífrem de qualquer
moléstia, esta sociedade beneficente
fornece GRATUITAMENTE diagnos-
ticos da moléstia. Só mandar o nome,
edade, residência e profissão. Caixa
Postal 1.027 — Rio de Janeiro.^Sello
para a resposta.
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filme, Hilâa, esposa òo 5nr. lrineu
(Doreira òa Silua, negociante âesta

praça.

PRIMAVERA

A' TI AXJO QUERIDO

Primavera!
Rompendo as eburneas nuvens que

toldavam o céo, um carro alvo como
os raios de um doce luar de Dezembro,
conduzido por dois cysnes bellissimos,
appareceu, trazendo em seu interior a
deusa Flora cercada de todas as es-
pecies de flores! Oh! Flora apparecia
e com ella a ambicionada e sorridente
Primavera!

Primavera, oh! doce e encantadora
estação, como te amo e venero!

Poetas! Saudai a; eil-a que se ma-
nifesta, promettendo-nos nma época de
flores, scrrisos e amores! Contemplai
os campos, e então vereis o quanto é
arrebatadora! Em que quadras, ó Po-
etas, vereis as manhãs tão lindas como
são as da Primavera? Quando, o sol,
o bello astro dia, beija mais meiga-
mente as águas do que neste trimestre
querido? Ah! no ephemero reinado de
Flora, as manhãs têm a belleza fasci-
nante que só ao talentoso Vabe é per-
mittido decantar! O sol, nesta aprazi-
vel quadra mais bello e meigo se a-
presenta! E as tardes não têm a me-
lancolia, esta impressão triste, mas
sim, um quasi nada de merencoreo
que nos recorda um passado ditoso,

mas esta lembrança parece nos trazer
á alma algo de consolo, o que não
acontece nas outras estações! _

As noites; ah! as noites primavens
como eu as idolatro. Nunca se me ap.
parece o céo tão seductor, nunca as
estrellas brilham mais bellas, jamais a
triste Selene se encontra mais inspi-
radora do que na estação das Flor* s!

Primavera, doce Primavera, como
não te hei de amar si me trouxeste
em teu delicado seio^ um amor puro e
santo como o dos anjos, lá na mansüo
celeste!

Ah! Primavera, vives no meu cora-
ção e jamais poder-te-ei olvidar, pois
assim fazendo esquecer-me-ei do meu
único amor! Pois, como deves lembrar,
foi numa das tuas noites que conheci
aquelle que amo e amarei eternamente!

Oh! Flora adorada, quantas remi-
scencias trago daquella noite, em que
céo se encontrava envolto num manto
azul lindissimo, no qual as estrellas
brilhavam bellamente; e recordo-me
também da inspiradora Selene que pa-
recia compartilhar da minha felicidade,
das auras fagueiras que vinham em-

pregnadas de olores beijar-me as fa-ces!
Ah! que doce effluvio se desprendia

das corollas das flores!
Que serenidade havia nos astros, que

meigos cânticos ensaiavam os anjos
naquella noite primaveril, na noite em
que nasceu o meu único amor!

Primavera, eu te saudo pela tua
anhelada chegada!

Matiza os campos, e dai-lhes a mos-
ma poesia que transmittistes ao meu
amor!

Luci A

M m
Hygiene da pelle do ros

Tratamento das Espinhas, Empinge-is e
Verrugas, Destruição dos

signaes e pellos do rosto. Hygiene doÊi
Cabellos

Dr, Vioii-^ teilíiQ

Rua da Alfândega, 95 - i° andar
,. DAS 2 ÁS 4,
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0 "Jornal das Moças" na Festa de Caridade, na Quinta da Boa Vista
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As^graciosas vendedoras de doces e flores

Na Quinta da Boa lista fl HOHfl CREPUSCÜbflH
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Outro grupo de gentis meninas, vendendo
flores e doces

A tarde morre 1
O nosso poderoso astro Rei declina no

horizonte e deita sobre as bellas florestas
os seus últimos raios de luz.

Os espinheiros silvestres desatam as suas
bellas e aromaticas flores; as majestosas
palmeiras abrem as suas palmas mais novas
para receberem no seu cálice verde Espe-
rança, as primeiras gottas de orvaiho en-
viadas por Jesus.

Os animaes procuram as suas pousadas,
-mquanto as aves soltam os seus cânticos
loces e saudosos, como um concerto grave,

a saudarem opor do sol.
Emfirn! é a hora solemne e mysteriosa

->.m que todo o universo se ajoelha levando
ds.suas preces aos pés do Redemptor.

E' a Ave- VI ária .
De repente os sons melancólicos de um '

clarinette, quebraram o respeitoso concerto
da tarde. E' a noite 1

Mlle. Quita de Souza.
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A impiedosa chuva continuou durante^a

semana que se findou a impedir a realisação
de muitas festas e diversões.

Dois ou três dias bellos de sol apenas
tiveram os cariocas e esses dias foram
gozados e aproveitados com especial prazer 1

Havia no semblante das senhorinhas e
dos jovens e do mundo elegante a irradiante
satisfação produzida pelos grandiosos efíeitos
da luz solar.

Os cariocas, principalmente as mulheres,
adoram o sol, o céo limpido e bem azul, a
athmosphera livre e calma, para que possam
divisar as montanhas distantes e os pe-
quenos montes que lindamente circulam e
aformoseiam a nossa admirável capital.

Não obstante o máo tempo, foram reali-
sadas as festas seguintes:

A estação de regatas foi encerrada sob
os auspicios de que o Sport náutico toma
proporções extraordinárias entre nós.

A festa foi encantadora, e organisada pelo
Boqueirão do Passeio, que alcançou o maior
successo que se pôde pensar com o pro-
gramina apresentado, a cordialidade e a
fraternidade existentes entre os clubs que
se fizeram representar e toda a assistência.

Foi uma festa de luxo e de bom gosto e
cheia de encantos.

Altas autoridades e representantes ofíi-
ciaes compareceram, estando repleto de con-
vidados o Pavilhão Central.

As danças animadas e concorridas in-
vadiram todas as barcas, onde as ele-
gantes senhorinhas cariocas de « toilettes »
alvas se entregavam ao agradável sport de
Terpsichóre.

Por toda parte musica, flores e alegria,
como se naquelle recanto da GuanalDara
fosse o paraizo.

A parte mais importante e notável nesta
epocha de resurgimento foi a formatura dos
reservistas do Boqueirão em continência ao
Sr. Almirante Alexandrino de Alencar, Mi-
nistro da Marinha.

Essa festa deixou uma saudade* indelével
nos corações das^pessoas que delia fizeram
parte. —: —

A corrida do Derbv-Club foi pouco con-
coirida e animada, talvez devido ás festas
da Penha e das regatas e a chuva.

Apesar do pequeno numero de turfmens o
movimento das apostas pouco diminuiu. Os
pareôs foram disputados com lisura e as
peripécias para o alcance das victorias en-
thusiasmaram o publico.

Os amigos e admiradores do illustre*Dr.
Carlos Chagas offereceram no dia 21^ no
restaurante Assyrio, um banquete de 70
talheres, em commemoração ao brilhante
successo de sua missão como representante
do Brazil no Congresso Medico Argentino.

O baile da Cruz Vermelha Ingleza, no
Casino, foi uma festa elegante.

Os nomes mais evidentes do mundo ofücial
e diplomático e os representantes dos paizes
alliados domiciliados nesta capital compa-
receram, abrilhantando e elevando altamente
a importância da festa.

A corrida de barcos automóveis organisada
pelo Automóvel Club e realisada na enseada
do Flamengo foi quasi despercebida pelos
sjiortmen e pelos jornalistas.

a

No dia 19, no salão de banquetes da con-
feitaria"Paschoal, foi realisado o jantar da
turma de bacharelandos de 1916 dá Facul-
dade de Direito desta Capital.

O jantar correu na mais intima cordiali-
dade e foram diversos eloqüentes discursos,
os quaes foram erguidos pelos Srs. João
Silveira Mello, Cid Campos, Arnaldo Araripo
e G-astão Mendonça.

Diversas conferências foram realisadas
na semana passada, sob diversos themas.
Tomamos nota das seguintes:

A do Alex. Perry, pedagogo e jornalista
peruano, sobre a "formação do caracter da
criança"; a do professor Oscar de Souza,
sobre assumptos therapeuticos; a do Dr.
Olympio da Fonseca, sobre "o ensino me-
dico no Brazil"; a do Sr. capitão-tenento
Manoel José de Faria e Silva, sobre uassum-
ptos militares e patriotismo"; e do"Sr. J.
Demoraes, secretario da Liga Fluminense
contra o Analphabetismo, sobre ui'amilia,
escola e pátria." —:—

Em beneficio do Curato de Santa Cruz foi
realisado na segunda-feira, 16, um concerto,
em que se fizeram ouvir os applaudidos"virtuoses" Paulina d'Ambrosio, Nascimento
Filho e Charley Sachmand.

No salão nobre do "Jornal do Commerckr',
o professor Salgado do Carmo realisou no
dia 19 uma audição de guitarra portugueza,
acompanhada pelos violinistas Armando Du-
que e Constantino Silverio.

O programma selecto e escolhido foi
executado brilhantemente.

•
Por motivo de seu anniversario natalicio,

no dia 18, o capitão Gastão Ferreira Baptista,
negociante nesta praça, offereceu em sua
residência uma "soirée" dançante ás pessoas
de suas relações sociaes.

Ao anniversariante foi feita uma maniíes-
tação de apreço, sendo nessa occasião oííe-
recido-lhe pelo Sr. João Thompson, em nome
da firma F. Baptista &'C, uma "corbeille"
de flores. As danças, sempre concorridas e
animadas, prolongaram-se até alta madru-
gada. —:—

Commemorando o 5' anniversario de sua
fundação, a Sociedade Musical Recreio dos
Artistas, apresentou aos seus associados
uma importante festa, sob um programmaescolhido a capricho.

'¦¦;
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Depois do concerto, que esteve brilhanto
e executado admiiavelmente, foram ini-
ciadas as danças, que animadíssimas e
constantes conduziram a festa até aos pri-
Hieiros clarões da alvorada.

O serviço de "buííet" esteve irreprehen-
sivel.

Festejando o anniversario natalicio de sua
filha a senhorita Irenith, o capitão Pedro
Pereira Rangel e sua Exma. esposa D. Irene
Pereira Rangel oífereceram ás amiguinhas
de sua filha uma encantadora festa, em
sua residência no Bangú.

A anniversariante foi muito cumprimen-
tada e recebeu diversos presentes.

Consorciaram-se no sabbado, 21, as se-
^uintes senhoritas e os seguintes senhores:
Dr. Altamiro Ribeiro com a senhorita Olga
Cirul, em S. João d'El-Rey ; Sr. Sebastião
Bezerra com a senhorita Zulmira Maria da
Conceição; Arnaldo de Souza Pilho com a
senhorita Gloria do Amaral.

Com a senhorita Zaira Pereira, filha do
Sr. João Felippe Pereira, contratou casa-
mento o Dr. Mauricio Silva, funcciouario do
Ministério da Yiação.

__ • „

O Sr. Olympio da Silva Gomes, sócio da
firma Silva Gomes & C, desta praça, con-
tratou casamento com a senhorita Aurora
Bittencourt, filha da viuva Olivia Simas
Bittencourt.

O distincto joven Arthur Cony, funccio-
nario do Thesouro Nacional, contratou ca-
samento com a senhorita Carmen Bueno
Barbosa, filha do Sr. Bueno Barbosa.

O Sr. Carlos Augusto de Albuquerque,
funccionario da Estrada de Ferro Central
do Brazil, contratou casamento com a se-
nhorita Rosa Alice Labecca.

OSr. Júlio Borell, funccionario da Assem-
bléa Legislativa do Estado do Rio e Exma.
esposa D. Amélia Ramos Borell, tem o seu
lar em festa pelo nascimento de seu filhinho
Júlio.

«
René é o nome que na pia baptismal

receberá o galante menino que veio por em
alegrias perennes o lar do Sr. Euclydes
Ralder, litterato e guarda-livros, e de sua
esposa D. Elvira Rocha Ralder, domiciliados
em Petropolis.

Está em festas o lar do sr. Dr. Heitor
Beltrão, secretario da edição vespertina do
Jornal do Commercio, e de sua Exma. esposa
pelo nascimento de seu filhinho Hélio Mar-
cos. . '

Fez annos no dia 19 a distineta senhora
D. Thereza Agobar de Oliveira, esposa do
general Olympio Agobar de Oliveira.

¦

Fez annos no dia 19 a professora publica
fluminense D. Adelaide Lobo de Azevedo
Castro.

•
A elegante senhorita Ziná Moraes, filha

do Dr. Epaminondas de Moraes, fez annos
no dia 19.

*
Fez annos no dia 19 a senhorita Aracy

Marcondes Pereira Senna, filha do sr. ca-
pitão Francisco da Rocha Pereira Senna,
chefe de secçâo das Obras Publicas.

— *..,,
m

A. galante senhorita Idéa, filha do nosso
eollega de imprensa Gastão 1 ybiriçá, fez
annos no dia 20.

•
A intelligente ^professora publica Rosa

Monteiro de Barros fez annos no dia 20.

0 No dia 21 passou o anniversario natali-
cio do Dr. Dulphe Pinheiro Machado, dire-
ctor do serviço de povoamento do solo.

' •
Fez annos no dia 22 a senhorita Alayde

Santos Guimarães,^filha do sr. Santos Gui-
marães.

Fez annos no dia 23 a senhorita Clotilde
Pinto Sampaio, filha do sr. Pinto Sampaio

A senhorita Carmen Cabral, filha da Viu-
va Maria de Mendonça Cabral, fez annos
no dia 23.

•

A senhorita Esther Marques, filha do Sr
Tenente Euripedes Marques, offerecerá hoje
as suas amiguinhas uma elegante «soirée»,
por motivo de seu anniversario natalicio.

O sr. Abner Mendes da Silva festeja hoje
as suas bodas de prata com a sua Exma.
esposa D. Etelvina Mendes da Silva.

Faz annos hoje a Exma. Sra. Simpliciana
da Silva Ramos, digníssima esposa do Sr.
Arnaldo da Silva Ramos, empregado no
commercio.

Faz annos hoje o interessante Osório,
filho do dr. Annibal Varges, distincto clini-
co nesta capital.

Fez annos no dia 28 a senhorita Ma-
rietta, dilecta filha do Sr. Onofre Pereira
Santos, empregado do commercio.

O Sr. Alberico Xavier de Mattos festejará
no dia 29 o anniversario natalicio de suas
filhas gêmeas Alayde e Dinorah.

S? Contrataram casamento nesta capital mlle.
Zulmira Rabello Barbosa e o Sr. Anuindo
Barbosa, filho do Sr. Armindo de Souza
Barbosa, sócio da firma Duarte & Barbosa
desta praça.



JORNAL DAS MOÇAS

BANCO ROYAL
RECENTEMENTE INAUGURADO

Fi melhor casa no gênero e a que mais vantagens

offerece aos seus clientes.
F) 50RTE firmou contracto com o BODCO ROYRL

e, só serão premiaâos os bilhetes òe loteria que forem
compraòos alli.

Procure saber àos seus planos peoinao informações
ao Banco Royal:

Trauessa õe 5. Francisco N. 26
TELEPHONE N. 592!) Central

VICTOR PARAMES

mBELLEIREIRO
Faz-se qualquer postiço «Io
arte, com cabellos ca idos

Penteado no salão 3$000
( Manicure ) Tratamento

das unhasv 3§>000
Massagens vibratorias,ap-

plicação 1$000
Tintura em cabeça 20S000
Lavagens de cabeça a.. 2$000
IPei-íYiiiAarirtJS íinas [pólosmelhores preços

Salão exclusivamente para se-
nhoras. Casa A l^Ioiva, 36,
Rua Rodrigo Silva, 36, antiga Ou-
rives, entre Assembléa e Sete de
Setembro. Telephode 1037, Cent.

DORA
PO' BE ARROZ; ADORATEL

?*«o

2 &>

LATA $$OOÜ

Ser Bella Creme de Belleza "Oriental", único som
rival, para manter a epiderme em perfeii.0
estado de hygiene e belleza e pelas

suas qualidades emolientes e refrigerantes e embranquece e
assetina a cutis, dando-lhe a transparência da juventude. Na Q
gorduroso, é o melhor para massagens e faz adherir o pó r-0
arroz, tornando-o completamente invisivel, 3$000; pelo Corroo,
3$500. Yende-se nas perfumarias e pharmacias. Deposito: Pr-
fumaria Lopes, Uruguayana, 44, Rio. Mediante um sello de \\\Q
réis, enviamos o catalogo de Conselhos de Belleza-

\£fH-«ÁSuS£»
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O "Jornal das Moças" na regata
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encerramento da estação náutica. — Vários aspectos da bella festa no dia 16 do corrente.
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Ave, Pátria !
E' essa a

consciência e
leiro.

Pela nossa

divisa em voga á bocca, na
no coração de todo o brasi-

querida Pátria toda a nossa
ener >a, toda a nossa vontade, embora cal-
cando aos pés os interesses secundários,
embora sacrificando a vida.

Tudo pela nossa Pátria unida e forte !
E outra não tem sido a direcção dos nos-

sos governantes, nem do nosso povo, real-
çando sobre todos a nossa mocidade que,
alegre, espontânea e devotadamente se tem
desempenhado do compromisso tomado do
preparo militar para a defeza da Pátria es-
tremecida

A mocidade luzida, forte e educada, o
voluntariado elegante e distincto dos 7°.,
8°. e 9°. regimentos, prestou o juramento á
bandeira, com consciência de seu dever pe-
rante a sociedade e a Pátria, com a noção
nitida do nobre e elevado acto que se rea-
lisou, em publico, no domingo 15, no Campo
de São Christovão.

Do coração do voluntário, á occasião em
que estendia a mão para o solemne com-
promisso, sensibilisado, commovido |e cheio
de fé, a divisa—Ave, Pátria! deslizou como
um suspiro de esperança pelo futuro do
Brasil, unido e forte, indo esse suspiro de
patriotismo invadir suavemente e quasi im-
perceptível o ouvido da assistência, que
também embevecida e cheia de civismobal-
buciava—Ave, Pátria!

As tocantes ceremonias de juramento e
de continência á bandeira deixaram no es-
pirito publico a certeza consciente de que
ó real o patriotismo d'aquella mocidade em
flor e de que ella tinha plenos conhecimen-
tos de seus deveres, como bons cidadãos e
brasileiros de que se compunha tão florido
ramalhete.

E a mulher brasileira—alli tão bem re-
presentada, pois, nas archibancadas imiu-
meras senhoras e senhoritas abrilhantavam
a festa, applaudindo írenéticamente, com
patiiotismo e enthusiasmo aquelles actos
nobres e tocantes e o hymno nacional que
os voluntários satisfatoriamente entoaram—
concebeu com nitidez a convicção de que
ella tem o dever de educar a nova prole
incultindo-lhe o dever civico e [o amor a
pátria, para que possa o Brasil futuramente
estar na vanguarda da paz.

O Brasil se prepara e se esforça para
viver em plena paz.

A recepção brilhante, amistosa e de apre-
ço que foi feita ao illustre chanceller bra-
sileiro Dr. Lauro Muller, foi a maior de-
monstração da popularidade de S. Ex. e do
valor de sua obra pacifista e de seus ele-
vados serviços prestados a Pátria.

O corpo diplomático, as altas autoridades
do paiz, clubs, associações e sociedades,
emfim, representantes de todas as classes
sociaes compareceram ao desembarque de
S. Ex. Um artistico bronze, bella obra de
arte representando a Historia, do esculptor
Henri G-lav, foi oíterecido a S. Ex.

E' esse bronze uma linda figura de mu-
lher escrevendo em um livro, em cujas pa-
ginas foi gravado o seguinte trecho do dis-
curso proferido pelo Sr. Dr. Lauro Muller,
no recinto do Club Militar :

«Neste momento tão grave para o mundo,
temos procurado garantir, segundo as tra-
diçoes da nossa Historia, dentro das lições
de direito internacional que aprendemos no
convívio universal, o respeito dos tratados
que assignámos e que ató hoje não rasga-
mos, procurando a união de todos os ho-
mens, fazendo com que fiquem sobre o
oceano os ódios e que a paz reine sobre a
America». —'•—

Pelo Brasil uni Io e forte, pela paz e bar-
monia entre os povos de nossos Estados,
foi assignado o accordo entre os Estados
do Paraná e Santa Catharina, para solução
da questão de limites.

O acto nobre e digno do presidente do
Estado do Paraná, assumindo a responsa-
bilidade integral de solucionar a questão
que vinha de ha muito prejudicando a vida
normal desses dois Estados importantissi'
mos, occasionando-lhes prejuízos incalcula-
veis, travando-lhes o progresso e arreba-
tando vidas de seus próprios filhos, foi a
mais importante pedra collocada no seio do
resurgimento moral, civico e patriótico posto
agora á Baila.

O illustre presidente do Estado da Pa-
raná, Dr. Affonso Alves Camargo, marcará
a sua passagem pela presidência de seu
Estado com essa obra de philantropia, ei-
vismo e patriotismo acima de qualquer ana-
lyze, deixando traçado o seu maior desejo,
toda a sua ambição de ver o Brasil sempre
unido e forte.

titrc DOIS 10 íflC Devido á
Itu """* falta abso-

luta de espaço deixamos de
publicar hoje o bello romance
"Entre Dois Amores", da nossa
distineta collab orador a Marga-
rida Duval.

Pr* BK Kn wSsSkT \B ms w! R a I A ^H Bfl



JORNAL DAS MOÇAS

'a '<•'¦

Ht

Mmes. Pereira e Pimenta - Capital

Um facto indigno e acremente commenta-
do e que muito entristeceu a nossa socie-
dade foi passado em Paula Mattos, onde
uma mulher cheia de resignação e honesti-
dade e em defeza da honra da pessoa que
lhe proporcionara uma vida relativamente
confortável, poz termo a existência por se
ver perseguida de um individuo que a ten-
tara conquistar*

•

Para concluir as notas da semana, con-
vem lembrar as nossas leitoras a necessi-
dade de educação sobre todos os assumptos
dignos, civicos e patrióticos e, principal-
mente o dever de compromisso em factos e
actos orficiaes, ás crianças e aos nossos jo-

o vens. Se não fora a facilidade condemnavel
,| com que se attesta, se reconhece e se as-
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signa actos de alta importância social ou
ofncial, não teria havido o lamentável re-
conhecimento de um morto que ainda estava
vivo !

Esse engano, descuido ou falta de escru-
pulo no cumprimento de dever deu causa a
que o resuscitado (o homem veio dado como
morto) viesse immediatamente provar, até
á sociedade, que estava vivo, que o morto
era outra pessoa, e que muito se facilita
com os actos sérios e ofriciaes em- nosso
paiz.

COMreiEHCiAS

(Senhorita Iracema M. dos Santos - Capital

A colônia syria desta capital, recebendo
em seu seio um grupo de rapazes que ter-
minaram recentemente o seu curso nas Uni-
versidades de Beyurth e de Paris, está
tomando um impulso bem apreciável, ten-
dente a melhorar as suas condições intel-
lectuaes e artisticas, com a promoção con-
tinua de festas litterarias e de 'arte.

Ainda agora o Dr. Lustosa de Aragão, a
convite da mesma colônia syrio-libaneza,
fará uma conferência no Club G-ymnastico
Portuguez, sob o thema — A Syria e os seus
filhos, n'uma festa litteraria, que ali terá
logar no dia 5 de novembro próximo, ás
15 horas.

LOMBRIGAS
São expellidas sem irritação e sem pe-
rigo com o I^umbricida Vegetal.

Remédio do Dr. Antunes
Vende-se em todas as drogarias e pharmacias--Rio

Fabrica de chapeos de senhoras e creanças

SEMPRE ULTIMAS NOVIDADES EM MODELOS
Importada clireeta. Reforma,

lava e timje. Preços baratissimos
TELEP. 2179, CENTRAL

— RUfl 7 bE SETE/ABRO, 163 —

( Em frente ao ParcRoyal)
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SenhoritaDalilaPalrnyra Moreira de Almeida
Profes.sura - Est. Amazonas

Loucm
Alma infeliz! quem foi que te fez louca!?

— Talvez um beijo dado em tua bocca.
Numa noite do musicas serenas.7'

E' triste, bem triste a sua historia.
A' tardinha, quando o sol desappa-

rece na gruta do poente fimbriado de
ouro e, sob a copa do. arvoredo, a ei-
garra, num estridular tristonho, saúda
a hora nostálgica do dia que morre,
ella, com o olhar perdido no azul do
infinito, conta as estrellas fugitivas quevão apparecendo no espaço. Noite alta,
quando a terra dorme velada pelo si-
lencio profundo das horas mortas, ella
vagueia pela praia; contando ás vagas
as queixas do seu coração amortecido.

A5s vezes, num gargalhar vibrante,
arranca as vestes, solta os cabellos
d'ouro e corre espavorida pela estrada
em fora, semi-mia. olhar afogueado,
lábios contrahidos, e vao cahir ao
longe; pés ensangüentados, exhausta
e arquejante.

Nâo se sabe o tempo que duram
estas allucinações, mas, quando des-
apparecem, deslizam pelas suas faces
descoradas, lagrimas serenas e fica
scismando numa attitude doloroza, a-

ee< num
cho;a de
aterrorí-

cariciando, entre os dedos arroxeudos
as pétalas mimosas de uma floi/.inha
do campo.

Outras vezes, manda ao
riso convulsivo, uma prece
desespero: depois ergue-se
sada, foge espantando os passa, inhos
com gritos lancinantes e vae se es*'
conder na fenda de um rochedo entre
as grandes penedias.

Durante o dia, erra pelas planícies,
alegre como uma criança pequenina
perseguindo bandos de borboletas a-
zues, e, a noite, extendida nas folhas
seccas que atapetam os caminhos,
brinca descuidada com os pyrilampos
incertos que vêm clareiar os ninhos
oceultos nas moitas de silvêdo.

De quando em vez, ouve-se um canto
desafinado fazendo coro com o piar
funereo do mocho foragido — é ella
que canta! depois se escuta um so-
luçar plangente, fazendo contraste com
o rugir do mar encapellado — é ella
que chora, murmurando baixinho um
nome querido!

Quem poderá desvendar o segredo
dessa pobre louca ? Quem saberá con-
tar a historia- infeliz desse coração
endurecido ?

Talvez a traição mesquinha de um
perjuro, depois de uma noite de pro-
messas fementidas.

Como tú, oh! pobre louca, o meu
coração vagueia incerto pelo mundo
em fora, cantando aqui uma tristeza,
sorrindo alli uma saudade, confiando
a historia, do seu amor dorido ao céo,
á terra e ao mar. E como um misero
peregrino, vae seguindo, seguindo sem-
pre, rindo e soluçando, o pobre, o
triste, o desgraçado louco!

Laura Amalia Lopes.
Bahia — 916

*** No «Braz Lauria*, Goneahv
79, (entre Ouvidor e Rosário) ha
jornaes illustrados magnificos.

As moças são alli attendidas con:
gentileza e por pessoas que entend;
dos melhores figurinos de Londres,
e Itália.

Alem dos figurinos, ha no ^Braz
também.uma infinidade de jornaes ei
magnificos e os mais conhecidos, a
baratissimos.

Dias
mpre

.ande
bem

rança

uria»
iopéus
,»reços
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Seiihoiitas da cidade de Itagú em visita ao Club S. Borgense O
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Notas Cheafraes
FMienix — O Theatro Pequeno tem

proporcionado ao publico agradáveis espe-
ctaculos, cujos programinas têm sido esco-
lhidos e preparados com esmerado gosto e
bastante seleccionados.

Além das "matinées" communs com inter-
médios litterarios, tem sido alli levadas a
effeito rs amatinées" infantis destinadas ás
crianças das escolas publicas.

O Theatro Pequeno é actualmente o ponto
de reunião, á tarde, das pessoas mais no-
bres da nossa elite social. Os Alliados é a
comedia vaudeville com que foi iniciada a
semana.

Republica — Patina Mèris, a illu-
sionista admirável e elegante continua a
manter as constantes enchentes, que muito
têm elevado o Republica. Esta semana a
Companhia Caramba-Scognamiglio iniciou a
sua temporada com a empreza do Bal
Tabarin.

São José — O Pistolão, Manobras
de Amor e O Carimbamba têm sido as pe-
ças levadas em scena no elegante theatro
S. José. Está em ensaios ''A Rédea Solta."

Oi liem as — Programmas variados e
de assumptos palpitantes passam na tela
do Pathé, Avenida, íris e Ideal.

Inesquecível amiga
Leonor A. de Souza

Exhausta de esperar noticias tuas
resolvi relatar minhas amarguras poreste querido jornal.

Querida Leonor, és muito joven, e.
creio que ainda não padeceste a ter-
rivel dor da ingratidão, como eu estou
padecendo. Por isso é que procedesdesta maneira para martyrisar ainda
mais este pobre coração soffredor!

Ha muito tempo que deveria escre-
ver-te mas o terrivel destino me é
sempre adverso!

Considero-te como amiga/ e a bem

dizer, amo-te, como os Anjos amam a
Deus, e vejo que não és assim para
commigo, que apenas me consideras
uma ex-collega.

Lembra-te, prezada Leonor, que os
melhores dias da nossa infância, foram
os que vivemos unidas como as pétalas
de uma rosa. Hoje, com toda certeza,
tens outra amiga a quem deste mais
prefeiencia. Não faz mal, apezar de
despresada, e de não te recordares
mais de mim,, sou sempre a mesma, e
continuo a ser tfia leal amiga...

Minha vida asseme-lha-se a uma ro-
seira, que outr'ora era linda, cheia de
rosas, fenecendo depois, devido ao ar-
dente calor e a não ter uma gotta
d'agua que pudesse matar a seccura
do solo. Suas folhas cahiram deixando
apenas as varas com os espinhos!...

Por não ter os carinhos da querida
amiga, vivo amargurada, esperando
que Deus mande um anjo para conso-
lar-me, dando-me a esperança de bre-
vemente ver a amiga tão ingrata.

Talvez a luz dos teus olhos não il-
lumine essas linhas que vêm exprimir
o quanto soffro em ser desprezada
por ti! ,*v., 

"ir

Vou terminar, pois não posso mais
escrever, porque sinto a mão bem tre-
mula, e as lagrimas a banharem-me
os olhos.

Meu torturado coração, gottejante
de amarguras chora, pela cruel ingra-
tidão de uma amiga que amo e amarei
até Deus levar-me para o meu derra-
deiro leito!

Adeus Leonor! Adeus!
,/; Carmen Moura

l^ttzri^te
LimPR fHETRES

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

E' o melhor e nao é o mais caro
fl&HERENTE, AEblCINflL E ftülTO PERFUttflbO

Caixa -POO - Pelo Correio :*£í200
Vende-se em todas as Perfumarias, Pharmacias e no Deposito:

PERFUMARIA LOPES-Rua.Uruguayana, #-RioMediante 100 rs. de sello, enviamos o catalogo de — CONSELHOS DE BELLtZfl



Fragmentos da alma

Mentiram-te, minha amiga, quando
disseram que eu te odiava. Mentiram-te!

A amisade, por mais que seja aba-
lada, não se transforma em ódio. O
teu desdém fez-me soffrer horrível-
mente, porque veio quando eu não
podia chorar. Si eu chorasse, soffreria
menos. Tu me mataste o coração, mas
eu não te maldigo; amei-te demais,
para não poder odiar-te, mas a magua
que me invadiu o peito foi enorme-
mente cruel! Si tu soubesses!...

A tua indifferença feriu-me tão pro-
fundamente, que não pude comprehen-
der como meu coração supportou esse
golpe! E isso, depois que tudo eu sa-
critiquei por ti! Meu socego, meu co-
ração, minha alegria, minha vida!...

Mas eu não te odeio, não! Menti-
ram-te! Eu não sei como se pode
mentir assim!...

Tu eras o meu único pensamento,
porque as tuas idéas eram as minhas;
meu único amor, porque eu só amava
o que tu amavas; minha única alegria,
porque eu só sorria si tu sorrisses e
foste a única tristeza que verdadei-
ramente me assaltou, porque tiraste
toda a alegria de minh'alma!

Mas, por Deus, não penses que te
odeio! Mentiram-te!

Quando me fallaste agora, a tua voz
doce e maviosa, suave como um sus-
piro perdido na immensidade, penetrou
em meu peito gelado, como o raio de
sói que aquece a planta pela -manhã,
e esse balsamo fez-me derramar uma
lagrima tremula e pequenina, a ultima,
talvez, que me restava verter, porque
tu me arrancaste todas! Tu não a per-
cebeste, não, porque eu ainda tive for-
ças para sorrir, com um sorriso que te
devia partir a alma, porque era soluço,

JORNAL DAS MOÇAS

pranto, magua e resignação ao mesmo
tempo!

Mas não te odeio; acredita!
Amei-te tanto, minha amiga! Tu

foste a única corda que possuia a lyra
de minh'alma e que estalou porque a
vibrei cem demasiada força! Os frag-
mentos dessa corda assim quebrada,
feriram meu coração que chorou san-
gue! Duvidas? E' que o meu grande
soffrimento crystalisou essas gottas
vermelhas, que sahiram, em fôrma de
lagrimas, pelos olhos!

. Eu te amo ainda. Mentiram-te, mi-
nha amiga, quando disseram que eu.
te odiava. Mentiram-te! Eu não sei
como se pôde mentir assim!...

YAra de Almeida

COLREriDO FL0RE5
Inverno ! Os campos completamente ver-

des, estão cobertos de orvalho. O grande
déspota em breve desponta, dissipando a
cerrada neblina que occulta o limpido fir-
mamento.

As vegetações estão cobertas de gottinhas
de orvalho, que reflectem ao sol parecendo
diamantes.

Nestas frigidas manhãs, uma encantadora
menina, a galante Yvonne passeia pelas
alamedas de seu vasto jardim, colhendo
mimosas flores.

Flores ! São ellas os seus maiores diver-
timentos, pois Yvonne ama essa sublime
criação da Natura. Um pequeno cesto que
ella carrega, enche-se rapidamente de flores.
E essa criança volta alegre, satisfeita, le-
vando o mais bello ramilhete para sua mamãe,
que sente o maior prazer em adornar com
elie o quarto de "sua meiga íilhinlia. E Yvonne
apesar do frio matutino, agasalha-se sim-
plesmente com uma mantilha e dirige-se
todas as manhãs para sua colheita favo-
rita!...

Ella ama as flores !... •
Setembro —1916.

Mlle Belleza de Jesus Garcia,

COLLEGIO RAMPI WILLIAMS
Pára meninas — Fundado em 1893 — Inlernalo - Semi-internafo e Ext&rnato - só meninos Anos até 10 annos de idade

Rua Voluntários da Pátria 66 — Botafogo Dlrectora. EMILIA RAMPI WILLIAMS

Ha cursos especiaes para moças. Preparam-se alumnos para todas as Faculdades, inclusive
candidatos para o Instituto Nacional de Musica

Prospectos no ©urso Freycmet, rua do Ouvidor lo7 — no Grão
Turco, rua do Ouvidor 9ó e no estabelecimento. Telephone 1233 Sul
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Perfis de normalistas
XIV

O perfil que hoje estampamos pertence a
Mlle. C. L. o que vae causar sensação na
roda das suas amiguinhas intimas e mesmo
collegas.

Devíamos estampal-o em primeiro logar,
atiendendo ao gênio vidente de que Mlle. é
dotada, o que se não allia ao seu physico
tão favorecido pela natureza, todavia como
só agora nos chegou ás mãos, registramol-o
com evidente júbilo.

Possuidora de um espirito vivaz e alegre,
Mlle. captiva á todos: porém logo vem á scena
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Senhorita Celina Amaral - Capital

o maldito geniosinho, e... desfazem-se as
boas opiniões como tênues espiraes de fumo!

Na vadiagem bate o <-record» e já apre-
ciamol-a atirando uma « Álgebra » a dois
metros de distancia, com os lábios trêmulos,
maldizendo o autor de tal "peste".

Muito dada á cerimonias religiosas, Mlle.
esquecendo que a ira é um peccado mortal,
assiste todos os domingos a missa das 10
horas, levando á matriz uma enorme con-
currencia de mancebos que porfiam em con-
quistar-lhe o travesso e volúvel coração-
sinho.. . (é de justiça, confessar que Mlle. C.
L. e uma "flirtrnan" coosumada!)

No emtanto, apreciando muito um tiroteio
de amabilidades, quando dirigido á sua
pessoa, não deixa de franzir os sobr'olhos,
e mostrar-se "seriamente" indignada com
os que a importunam Mlle. O. L. é primeira
annista e reside á rua D. N. n'uma conhe-
cidissima estação suburbana.

Deixamos aqui também os seus traços
physionomicos :

Altura regular. O rosto um tanto com-
pridD é illuminado por dois olhos negros e
vivíssimos, franjados de ebano ; cabellos
egualmente negros e ondeados. Bocca re-
guiar, de lábios finos e magníficos ; nariz
aquiüino. Além disso, uma grande "mouche"
escura, na parte inferior do queixo, dá a
Mlle. a graça especial de que tanto se or-

gulha. E' seu " enfant-gatée" um joven
loirinho mettido a poeta, que toda a noite
queda-se a mirar "estreitas1' como se dellas
espere rimas de... oiro e crystal!

Naturalmente. Mlle. C. L. vae irritar-se e
apostrophar-me duramente, por essas in-
discripções, mas... que fazer ?

Ouvir com resignação as suas " amabili-
dades " e... continuar a cumprir o meu dever,
esboçando todos .os perfis que pilhar !

E em remate, como conselho não custa
dinheiro, não ponha tanto pós de arroz no
nariz porque um dia pôde morrer "asphy-

xiada", e tome uma chavena de chá, de meia
em meia hora.

E' um excellente calmante, e assim talvüz
Mlle. fique curada de uma vez para sempre,
da terrivel mania de experimentar a força
das suas kl leves" mãosinhas na pelle do
alheio.. .

"Pancada de amor não doe" aos namorados,
nos simples conhecidos doe, e muitíssimo !

Tyranna. '"

Correspondência
Manoel Ribeiro da Silva — A "Esperança"

necessita alguns retoques.
La Plac — Soneto de sua lavra, senhorita,

não temos sobre a mesa.
Albertina M— Recebemos o seu retratinho

e vamos publical-o
Álvaro Kophe — Não serve a " Partida jj

Arlindo Cardoso Aconselhamos-lhe mo-
dificar a chave do seu soneto "Sonhando".

Iamar Adir — O seu «Conselho» não está
bom.

Carlos Ferrão — O seu soneto, cujo titulo
ignoramos, não serve para o nosso jornal.

Almir Dominr/nes — O seu soneto " Fata-
lidade " não está bom. Observe melhor as
regras exigidas nos alexandrinos.

Flora Tosca — Não temos trabalho algum
da senhorita.

Labiby Mácli — Os seus trabalhos foraní
recebidos e vão ser publicados em princi-
pios de Novembro. A senhorita fica intimada
a mandar a photographia promettida, o mais
depressa possivel. Se não lhe faremos uma
sorpreza.

Arlindo Amaral — Não temos excepção.
Todos são collaboradores desde que nos
remettam trabalhos dignos de publicidade

Horacio Câmara — Modifique a 4a quadra
de sua poesia "Em torno do passado".

Victor Santos— Admirável sua poesia 
"So

nho de Oiro", porém achamos convenient
o amigo modificar o final do quarto verse
Não concorda ?

Pedro P. Reis, Annibal Segundo, Silv
Castro, Pierre Luz, Luiz' Amorim, S. Ca
margo de Castro e D. Anderette, acceito
seus trabalhos.

Jurema Olivia — Recebemos sim e está iv
segundo caso que allude. Por um descuia
nosso não foi avisada na oceasião oppor
tuna.

AVISO — Não acceitaremos trabalhos con.
iniciaes.
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Voluntários da Marinha que"formaram no' dia 12 do corrente. São todos sócios dos
Clubs de Regatas d'esta Capital.

U0LUB1L1DRDE5
Ao contrario} do que;suppunha a"se-

mana passada, as minhas idéas sobre
o amor continuam sendo as mesmas,
o meu modo do pensar em nada tem
sido alterado.

i Continuo descrendo da sinceridade
do olhar mais meigo, dos juramentos
feitos pela boquinha mais graciosa, dos
carinhos e meiguices que a mãosinha
mais gentil possa fazer, das palavras
mais sentidamente pronunciadas, le-
vando mesmo a minha audácia de des-
crente a ponto de duvidar da mais
bella lagrima que possa sulcar o mais
gracioso rosto de mulher.

Mas esta minha duvida, mesmo des-
crença da existência do amor, não
deixa de ter sua base, sem o que nâo
me seria possivel sustentar estas opi-
niões descabidas á primeira vista.

Deixo-me invadir sempre pelos me-
lhores sentimentos, quando se me de-
para um casal joven e muito unido, pas-
seando sua felicidade na longa exten-
çâo d'uma praia branca, banhados pela
luz alvissima d'uma lua magestosa,entre
juras e promessas d'um amor eterno e
das mais bellas Promessas.

Quizéra também sentir esse prazer,
vibrar das emoções surdas que sente
um coração que ama; tremer ao con-
tacto suavíssimo d'uma mãosinha que
nos acaricia, crer na luz mortiça de
dois olhos que -fitos nos meus arran-
cassem-me de vez este véo de duvidas
e incertezas, desvendando-me o ver-

- dadeiro caminho da felicidade.
Hoje, sinto* falta do que quer que

seja, que inda não posso comprehen-
der; tenho medo, mesmo receio de não
poder sobrepujar o vazio que sinto
dentro em mim; temo ser obrigado a
crer no que sempre duvidei: na exis-
tencia real d'um sentimento puro, com-
pletamente isento de mentiras, con-
venções e fingimentos.

E não é que sem querer deixei en-
trever uma pontinha do meu intimo?
Mas que querem? No fundo todos so-
mos assim. Procuramos nos enganar
incutindo no nosso espirito a duvida
e a incerteza, do mesmo modo que a-
limentamos esperanças quando a ver-
dade se nos mostra tal qual é...

Victoeio Caldas



O ExrjQ. Sr. Victorino de Souza Bacellar,
conhecido e estimado negociante em Rio
Negro, Estado do Paraná, ivuma carta ao
nosso amigo Sr. D. 

"Wi^ando Engelke assim
se refere ao ISIS VITALIN :

... «Vou lhe contar de um milagre ope-
rado pelo medicamento que se denomina
ISIS VITALIN, o qual é fabricado no Salto
e tem deposito no Indayal, município de
Blumenau. Eis o caso :

Gosando de boa saúde, como sempre, ti-
nha entretanto ás vezes alguma tortura,
isto sem duvida devido a meu constante
trabalho de escriptorio, mas no anno .pas-
sado no dia 25 de Agosto fui accornmettido
de grande tontura, sendo aparado e con-
duzido á cama; tomei muitos medicamentos
e fui tratado durante 3 mezes sem resultado
algum para mim, que soffria dores atrozes
em toda a cabeça e especialmente na região
frontal. No quarto mez, um amigo indi-
cou-me o ISIS VITALIN visto ter sabido do
proveito, que.produz esse medicamento para
enfermidades de cabeça, mandei logo com-
prar um vidro e comecei a usal-o, de
accôrdo com a prescripç.ão no vidro. Graças
a Deus e a esse maravilhoso remédio, do
terceiro dia de uso em diante fui sentindo
grande allivio a tantos soffrimentos ! e
confesso que quando terminei o primeiro
vidro eu já me julgava resuscitado ! aquelles
dias atrozes já se haviam dissipado, a tor-
tura desapparecido, de forma, que no dia
25 de Dezembro deixei a cama onde perma-
neci quatro longos mezes.

Estou continuando a tornar o maravi-
lhoso remédio, com o que sinto-me cada
dia melhor, mais forte e mais disposto...-

Subscrevo-me com estima de sempre.
Amigo e Obrdo. (Assignado) Victorino de

Souza Bacellar.
— »:« —

A nosso pedido o conhecido industrial
Sr. Gottlieb Reif, dignissimo director da
Companhia Fabrica de Papel de ítajahy,
nos deu licença para publicar a seguinte
carta :

Firma.
ISIS.

BLUMENAU.
Ha nove mezes, durante a minha doença,

os amigos me enviaram um frasco do seu
preparado ISIS VITALIN com o pedido de
em pregai-o centra minha fraqueza geral,
falta de respiração e membros inchados.
Fiz uso do preparado e poucos dias após
senti consideráveis melhoras. Suspendi en-
tão o uso do ISIS VITALIN por 4 semanas
e logo senti um decrescimento das minhas
forças.

Por causa disto recomecei a tomar o
ISIS VITALIN e hoje estou completamente

curado, posso trabalhar corno um joven^.e
com o effeito do preparado estou tão satià-
feito que julgo meu dever participar-lhes. •

Do Amigo Crdo. e Obrdo.
(Assignado) Gotliebe Reif. *

0 Exmo. Snr. August Stock, conhecido e
estimado industrial em Joinville (Estado
de Santa Cantarina) assim nos escreve :

«Desde muito tempo soffri de grande ner-
vosidade, que me impossibilitou no serviço
da minha fabrica. Experimentei muitos me-
dicamentos sem resultados. Obedecendo o
conselho do meu medico comecei a tomar o
ISIS VITALIN, que me curou em poço tem-
po. Hoje acho-me completamente restabele-
cido.

O «Isis Vitalin», diluido em água assuca-
rada dá uma limonada de sabor agradabi-
lissimo que, no verão, constitue um excel-
lente refrigerante, desenvolvendo uma acção
tônica sobre o systhema nervoso e por isso,
toda a minha familia usa o .«Isis Vitalin».

O «Isis Vitalin» ó de alta concentração ;
de um'frasco obtive 60 a '65 limonadas,
sendo portanto muito barato, e pode ser
usado por todos.

O emprego do «Isis Vitalin» é ainda
muito recommendavel, porque fortalece o
organismo e vivifica os nervos.

Aproveito a orcasião para apresentar-lhes
os meus sinceros agradecimentos.

Com estima e consideração,
Sou de VV. SS.

Att°. amigo e obr°.
(Assignado) Aügüst Stock

Do IUmo. Snr. Pnarmaceutico Manoel
Deodoro de Carvalho, conhecido proprieta-
rio da Pharmacia Minerva, em São Fran-
cisco do Sul, recebemos a seguinte carta :

«E' com immensa satisfação que scienti-
fico a VV. SS. que, tendo eu aconselhado
a diversas pessoas o uso do preparado do
laboratório de VV. SS., denominado ISIS
VITALIN, como regenerador da força vital
e como tônico por excellencia; os resulta-
dos obtidos pelas mesmas pessoas foram
tão benéficos, que todos me vieram trazer
os seus reconhecimentos pela feliz indica-
ção que lhes havia feito.

Tenho também offerecido a innumeros
freguezes o «Isis Vitalin» dissolvido em
água assucarada como refrigerante, send.<<
pelo seu sabor agradável e acompanhada
de sua acção medicamentosa, preferivel n
qualquer limonada em uso commum.

Podendo fazer desta o que bem lhes in-
teressar,

Subscrevo-me com alta estima e conside-
ração

De VV. SS.
Att°. Amigo e Cr0.

(Ass.) Manoel Deodoro de Carvalho
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Lindos Olhos

Não pensem as nossas distinctas leitoras
que vamos dizer alguma cousa interessante
acerca de uns ''Lindos Olhos", não.

Vimos apenas recommendar uma «Schot-
tisch» muito chie que recebemos hoje com
esse titulo. E' composição da nossa intelli-
gente collaboradora Djanira Pirrna e está
á venda ha casa Bevilacqua.

Eram dois jovens namorados. Ella de cor
morena, pailida, cabellos ondeados, olhos
grandes e pretos, bocea pequenina, sempre
rosada semelhante a uma romã, deixando,
de vez em quando, escapar um sorriso que
fazia transparecer a grande dor que se
achava oceulta no âmago do coração.

Elle rapaz sympathico, de cabellos cor de
azeviche, tez morena, mas desses, que"pren-
dem o mais insensivel coração de mulher.

Laura teve a infelicidade de conhecel-o ;
sentiu balouçarem as cordas mais sensiveis
de seu coração; era o amor que assim se
manifestava.

Ella amava-o ardentemente.
Viviam aquellas creaturas como dois bons a-

migos. Laura, menina ciumenta, não admittia
que o seu «bijou» olhasse para outra moça e
se elle cumprimentasse, alguma u made-
moiselle" na rua, que dizia ser sua ami-
guinha, era o bastante para Laura ficar
taciturna, sem proferir uma só phrase.

Paulo era um rapaz volúvel ao extremo
e desconhecia todo o affecto puro e immor-
redouro que Laura nutria por elle; mesmo
porque ella softria e nada dizia, pois amava
também o capricho.

Certo dia foi demasiado o ciúme de Laura,
que Paulo aborreceu-se e como não se achava
apoderado daquelle sentimento santo (amor)
arruíou-se.

Quebraram-se os elos amorosos.
Laura, desde esta época, vive soffrendo a

dor cruciante da ingratidão e jura não amar
a mais ninguém, porque para ella só existe
o seu querido Paulinho, o causador de seus
d'as amargurados. Elle actualmfmte vive
satisfeito, talvez fazendo outra soffrer o queella soffre e não mais se lembra da pobreLaurinha, que recordando os seus dias fe-
lizes de outr'ora, sentindo quem sabe, a
repercussão dos seus juramentos fingidos ;estará atirada á mercê das suas tristezas,
deixando rolar pela face pailida, longas e
dolorosas!lagrimas, contemplando o retrato
de seu infiel namorado com esperanças, queelle um dia, arrependido de ter cravado no
coração da mulher que o amou sinceramente,
a setta aguda da ingratidão, venha implo-
rar-lhe o perdão como Magdalena rogou a
Jesus.

Ella procederá ao contrario de Jesus!
dizendo: eu te amo, sim! não nego! mas tu
não te trocas pelo puro amor e sim por

11 Py 2 Deverá fazer uma visita á
Ma jWY» Cassa OIittra9 porquetem sempre novidades em Fructas frescas,
Conservas, Sorvetes e refrescos, é o pontodo reunião da elite carioca.

Avenida Rio Branco 108, B. NOYA & C.

grandes thesouros, eu não os possuo ! sou
uma miserável! tenho como única riqueza
o amor Divino ! vae-te ! procure a riqueza
homem perjuro!.. . foge para bem longe !. . .
para os paramos longiquos, não. mais te
quero ver !. .. sou muito pobre!. . . vae-te!. . ."Estrella translúcida."

Rio, 23 de Setembro de 1916.

ffl] m E-I2
Rua S. Christovão Próximo á rua Francisco Eugênio

A apresentação deste dá direito a uma
entrada grátis- hoje, terça-feira, 31 no

CINEttfl VENUS

A' TODAS AS MÃES EXTKEMOSAS
Aconselhamos paia seus filhos

o emprego do
Oleo Indígena Perfumado

•''^mmm\ ^BSSBBB$r'1'>J'' ' ^^íB^?*^^^*^ V& í¦:3^HBBB»a9iwSâiB& *^'''

1BUBttBÊsx3k<>'' íji^-*^j.^''.';."-«a35«BnSi.í5S''!'
.J|H li • . ;^nraB|9Bw

tE ly.fi,lSÍW ¦WfSmES:' '¦ '-fim BtSgraSJfflHPtaBiafe^v1

jwSSa!SÍaSSy^C^ '^'?>>' ¦- . ^^SSmfÊÊmÊmmmWB^mÊÊm^ÊÊi BÈFhJí
BÍÍHBBmbbMÍbbV ' ' ' ~'',--iJ ¦'¦' ' ãSmmmWÊ^Èm^^SmmmSBW^BSmmmmmMwP'^Hwbbv^''- ''hmIbHHFmfBfMMmmitir^zWBKi^&S \t •¦ - '^^^^BBMBSSaBI 

IbbWW?b1W^Pw

^hHbMsèi^'^ ' \f

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

Usando o oleo indígena perfumado, alisa
os cabellos, mata por completo a caspa,
lendias, parasitas e todos os, insectos do
couro cabelludo. Evita a quéda"e faz crescer
o cabello, podendo ser usado em todas as
"toilettes" de bom gosts, peloT^seu perfume
e por todas as virtudes. A' venda em todas
as pharmaciaSj drogarias, perfumarias e
barbe árias.

Depósitos em Nictheroy: \%$\Í\\\ 3. P. ÜG HlQS,
rua Visconde do Rio Branco n. 413 e no
Deposito Geral: \\\\m \WÍ\\Ím.

34, Rua da Assembléa, 34
Vidro 21000 — Pelo Correio 3$200 : -
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Elixiròas Gamas
acção enérgica e segara nas moléstias próprias
menstraaçào, dificuldades e eólicas uterinas,
pensão tardia, dores nos ovarios, catharros uterinos, etc
modiíici e corrige o estado norvoso das senhoras, actuando também sobre os intestino,
recrularisando suas funcçôes. Deposito.

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

das senhoras, nas irregularidades de
hemorragias durante a menstruação, sus-

O Elixir dn'8 Danum

Si!

PÍLULAS DO
AQUEÇAS

Gazes, Indigesfões, Calor na cabeça
Soffri tanto de prisão de ventre e esto-

mago, que pensava morrer ca<la ¦dia. De-
pois ile qualquer refeição ricava" com o
rosto e a cabeça a escaldar temendo a
cada momento unia apbplèxíà: "Só eva-
cuava com lavagens e fortes purgantes;
tinha torneiras, dores no coração, indi-
gestnes, enxaquecas, emfim uma vida
martyr.isada. Graças a Deus posso hoje
do intimo do coração confessar e agra-
decer as «Pilulas do Abbade Moss», estar
curado radicalmente e viver feliz. Fiquei
livre de todos os meus incommodos, posso
comer de tudo, tendo as funcçües intes-
tinaes regulares e trabalho com vontade
e prazer: e tudo consegui unicamente
com as «Pilulas do Abbade Moss».

Graciano de Araújo Cavalcante
Rua Canabarro, n. 4-9

24 de Março de 1918.
Em todas as PJiarmacias e Drogarias

AGENTES GERAES:
SIIiTA, GOMES & COMP.

Rio de Janeiro

ABBADE MOSS

I

í
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SAPATAMA SMABT
="^

Grande Fabrica e Deposito de Calçados Finos

ACCEITAM SE ENCOMMENDAS
GARANTIXDO-SE

PERFEIÇÃO E BREVIDADE.

4 9

Estação do Rocha

OIO* &
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0: "Jornal das Moças" na Sociedade Musical e Recreativa 
"dos Artistas
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Rspecto geral õa reunião intima realisaâa no âia 14 âo corrente.
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Por occasião da ultima festa nau-
tica do "Boqueirão", diversas senhori-
tas da nossa melhor sociedade usavam
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debaixo dos braços e os lados da frente,
dando ao busto a sua elegância encan-
tadora e natural.

A nosso ver, esse ultimo modelo á
de facto de maravilhosa esthetica e;
em breve; dominará a preferencia de
nossas lindas patrícias que sabem tra-
jar-se com apurado alinho.

h.
Os chapéos devem ser adoptados de

accordo com os vestuários.
^i^if*^*^^ Continuam a predominar o "Cano-
~v " tier" e os chapéos de abas largas

cobertos de seda, enfeitados com "ai-
grettes" ou plumas.

Os chapéos apropriados ao verão são
os de abas largas de gaze ou palha• guarnecidos de flores ou de pequenas
fantazias.

Un òelicaoo moàelo

com garbo e elegância o moderno cor
sage.

O corsage, que entra agora em voga
e que é a ultima palavra do bom gosto,
é bem ajustado, talhado por adestra-
das mãos de mestres, marcando a cava

*" Jmm\ Wr ¦ .- ¦

Chie chapeo ultima creaçaa

Um chapeo para uerao com abas largas

Estão sendo adoptados de prefe-
rencia os chapéos de gaze apenas enfei-
tados com uma grande rosa sob a
aoa.

Dentre muitos modelos escolhemos
os mais distinetos para orientação de
nossas leitoras.

As toilettes para passeio obedecem
ainda os estylos em uso, havendo
apenas variações de gosto; estando as"crenolines" firmes no domínio do bom
tom, havendo tendência para a dimi-
nuição de seu volume, porém perrna-necem ainda curtas.

As saias compridas, que são as mais
discretas e distinetas, não perderamo seu prestigio, pois, como anterior-
mente, são adoptadas em todos os actos
ou cerimonias officiaes.
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— Vestido de soirée de sarja cor de rosa, bordados de soutachee blusa de linhô,': 
o-' ;. :- 5,1 w o A . v\ ÃtfV... '

2 nr Chapeodejsetin branco e preto com veu. L ,

,,, , ,'. ,i 3 — Chapeo de íuto]com aba e crepe branco.

Vestido de Crinoline branca com franjas de seda azul. Com este vestido usa-se semprt
chapeo branco.

4 .. . I . ....... -i * ...... .... .<!
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A cor da moda é o verde.
O verde é a cor da esperança!
E como é doce alimentar-se a espe-
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Linòa blusa òe crepon

rança concebida de realisação duvi-
dosa!...

O luto está bastante modificado e
já perdeu aquelle aspecto pesado e
triste de outr'ora.

Na realidade, apesar do luto tra|
duzir o sentimento e demonstrar que
quem o usa abstem-se dos folguedos
sociaes, elle pode ser usado com ele-
gancia discreta e mais agradável.

Além dos enfeites brancos adapta-,
dos ao luto, as fazendas das toilettes
são leves e vistosas.

Temos visto muitas senhoras e se-
nhoritas assim vestidas.
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Um linâo chapeo com plumas

Um moàelo âe chapeo òe uelluôo

Almofada para sofá com applicações de veliude e pano
As applicações de pano ou velludo com

bordado não são novidades; mas sendo essas
applicaçües de velludo pintadas já deixa de
ser uma vulgaridade.

O effeito é muito bonito, e assim se faz
uma almofada artistica com pouco trabalho.

O velludo a empregar será azul pallido;
á transparência "colloeando-lhe 

por detraz o
dezenho feito a tinta sobre papel vegetal, e
assentando sobre uma vidraça, passa-s^ o
dezenho com um lápis bem aparado. Depois
com tintas d'oleo cor de violeta dão-se-lhe
uns laivos no sentido dos veos da flor; este
trabalho requer bom gosto.Depois faz-se uma gomma de farinha e
colla-se, pelo avesso ao velludo um papel
não muito forte. Depois de seca a gomma,
recortam-se as Üores. O papel posto pelo
avesso serve para impedir que o velludOf
desíie.
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Escola de Corte gj Mme. relles Ribeiro

cionauo

cortar sob medida e com os rnappas em 2o

vestidos meios confec-
Ensina com perfeição a

licções. Pratica por tempo indeterminado.
Uoli.es garantidos. Acceitam-se fazendas para
idos. Aulas de chapéos. Av. Rio Branco 137 - Odko.v, Peçam 4° andar

A almofada é um pano bom, de lã, de
cor beije. As folhas são da mesma quali-
de pano, mas verde. Também se lhe colla
papel, como ao velludo, e recortam-se. Com
um ponto de espaço a espaço seguram-se

pela borda as diiierentes applicações nos
logares competentes: o desenho deve já,
estar de todo passado, com papel chimico
escuro, para o pano que faz a almofada.

Com úlorlosse da cor da appli cação que
agora se deseje bordar, empregando dois fios,
se contorna essa applicação dando uns pon-
tos de comprimento differente uns dos ou-
tros, mas bem juntos. Para a folhagem se-
gue-se o mesmo processo.

/Os pés são bordados a cheio, porque são
grossos.

Enche-se a almofada com sumauma e en-
íeita-se com um cordão da mesma cor.

Pano para almofada e preparos para o
bordado 6SO00.

Pintar as flores de velludo, collar o papele recortar, 1S500 ri-is.

VI D A L O N
'"'S 

Contra as ÜYSPEPSIAS, 1ÍAÚ HA-
litos e Enjôos das senhoras
grávidas. Em todas as pharmacias.

¦BSgai

RRREPEHQimEHTO...
A's LEITORAS DO «JOK>'AL DAS MOÇAS»

Emmaranhado por obscuras e confu-
sas psychologias, a mulher pareceu-me
sempre a perfídia, a traição mordente,
com estriadas, sphirjgicas azas negras
de tentação fatal, com os seus cari-
nhos e os seus beijos que me ungiam,
a alma, os olhos, a bocca e o coração,
de fél, numa appariçãu flammejante,
rnysteriosa de Yago...

Sublimes, graves como missionários'
do Ideal, seremos' como apóstolos,
cheios do sensibilisante mysticismo de
uma Nossa Senhora da Meiguice, mer-
guinados no m}Tsterio, vagueiando no
Sonho, diluindo-se em lagrimas, uns
olhos de Amor, de Consolo, de Pie-
dade, errantes do Azul e da Tréva,
quintessenciaram-me os nervos, requin-
taram tanto e tanto o meu sentir, que
eu tenho, agora, commigo o horror
da culpa de ter clamado, numa lingua-
gem blasphematória, contra a mulher!

BELÉQ,

Escola Underwood

Só alli so aprende a escrever com os
dez dedos, sem olhar o teclado (sys-
tema americano) em pouco tempo a

10S e a 15S mensaes
CURSO ESPECIAL PARA SENHORAS

108 - Avenida Rio Branco - 108
TELE1'11<)NE ãT XORTE

V à

E
K':í'

t

I
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Canção matinal

¦

Quanta luz, quanta grandeza
Nesse espaço immaculado !
No esplendor da Natureza
Fulge o Sol quente e dourado !

Quando a sorridente Aurora
Beija o cálice da rosa,
O rubor surge e lhe enflora
Produzindo-a mais viçosa !

0 sussurro vem da aragem
Que segreda a v da em flor,
E sob o verde da folhagem
Dorme e sonha o santo amor!

Saltitante a passarada
Junto á fonte de crystal,
Canta versos, inspirada
Na luz pura e matinal!

Porque existe essa grandeza
Nesse espaço idolatrado ?
Só porque da Natureza
Vem o Amor — sonho dourado !

Jurema Olivia.

REMORSO
0 Snr. tenha a bondade de esperar, ella

manda dizer que não tarda. (E o criado,
cumprimentando com respeito, desappareceu
por detraz das lindas cortinas de velludo.

Boa noite, senhor.
Minha senhora, seja bem-vinda.
Que deâeja ? ! Novos negócios, novas

torturas ?...
Oh ! não, não, nada disso ; vim ver-te,

ver-te, apenas, Regina, pois não achas isso
natural ?

Que diz ?
Digo que compete a mim vigiar-te,

interessar-me por tudo quanto te succede.
Sempre as mesmas palavras, a ferir-me

o coração. Que mais tenho com o senhor?
Dissipou-me todo o ardor dos sonhos d'ouro
que me embalavam a imaginação de moça
feliz... Por sua causa perdi o que ha de
bom na vida — alegria, felicidade, tudo !

Amo-te, amo-te ainda !
Senhor, lembre-se, que agora, tudo nos

separa; — que me arrancou o coração, quemeu pae está morto a dois passos de nós,
por demasiados desgostos, talvez...

Como è cruel, Regina ! Meu Deus, quedor a minha !
A culpa foi sua... porque teimou em

voltar ! Nunca o amei, nunca !Bem sei, infelizmente, mas. .. agora. ..Agora...
• Sim; agora.Que pretende ?

Que me ame o bastante para des-
pozar-me.

Ah! ah! ah!... (ella riu nervosa)Jmas,
logo reflectida e altiva — E' impossivel
amar-se a quem nos rouba, a quem nos
atraiçoa vilmente, a quem, emfim, lenta,
e friamente, nos mata um pae querido pela
j.erda total de uma fortuna,.

Amo-te, Regina, ainda assim! O meu
grande amor desculpa e despreza os teus
insultos...

Basta, Senhor! retire-se, vá embora, o
seu amor ultraja-me! antes me odiasse!

Quero partir socegado, não mais com
a tua sympathia, mas, com o teu perdão.
Fui culpado, por mera, louca ambição, mas,
não sou perverso, nem cobarde, e, arrepen-
dido, deponho a teus pés todo ofpeso do
meu nefando crime ! Semelhante humilhação,
bem merece um olhar de compaixão'! Per-
dão, agora, perdão !

Não posso, é impossivel perdoal-o.Pelo meu soffrer, mulher impiedosa !
QuMmporta a mim, isso !
Então, pelo teu próprio pae, para que

esteja em Paz !
Só por elle, calculadamente invocado,

neste logar e hora, (disse a custo), é que
ouso perdoal-o !

( Como só esperasse que dos mimosos la-
bios, cahisse a mágica palavra, o moço,
cambaleando de tristeza, sahiu da sala, sem
nada mais ver, ou ouvir. Ella, muito pallida
e angustiada, com o coração a bater op-
presso, tornou á câmara fúnebre, ajoelhou-se
aos pés do mori^o, muito tremula, a mur-
murar:

« Jesils, rogae por nós peccadores ! Meu
pae, meu pae, foi por ti que menti, pois bem
sabes quanto te amo e sofíro esta sepa-
ração !

E, duplamente pezarosa, sem consolo, não
mais resistindo, desabafou em altos so-
luços...
1916. Violeta

ALFAIATARIA
DE

M. PEREIRA MARTINS
EOUPAS SOB MEDIDA

Rua T de Setembro, 5*4L
RIO DE JANEIRO

ERZIGHAM
Espeeitieò dos Cabellos

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

c outras moléstias do couro caLelludo.
Agente conservador da côr negra dos «abelloSj tor-

nando-os macios e brilhantes

Depositários: Oliveira, Jorge & C
Rua Assembléa, 57

CASA CIRIO — Rua do Ouvidor
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Senhorita Edelvira - filha do~Qorunei do exercito

Sr, Antônio da Rocha Pereira

Eu perguntei...
numa noite de Maio, ao velho Bastião,

que fora escravo de meus pães, e, que com-
migo viera viver, quando me casei:

Tu te lembras, Bastião, daquella crea-
tura suave, gracil e generosa que iôra, em
toda a minha vida a chave daquelle poema
de amor: d'aqueíle amor de anceios, de sons
violaceos e de arrufos passageiros ?

. . . mas inúteis, eram todos os esforços
feitos, no intuito de lazer com que o H as-
tião falasse... Sentei-me, em uma cadeira,
ao seu lado, e. como que impulsionado vio-
lentamente pela saudade cVaquelle amor
finado em Maio; d'aquella que passara sobre
a minha vida, voando, como uma paina,
para alcançar o Além... eu, murmurava,
em surdina... cousas passadas...

Lembra-te, Bastião!
Ella vive ainda em minh'alma como mi-

nh'alma. . . Nada variou também, a impressão
do que foi Bom, Suave, não encontra nada
que a escureça... Ella era Boa, Suave...

A' tarde, quando o sino plange, descan-
çadamente, as Ave-Marias, numa doce ca-
dencia de uns repiques religiosos, pare-
ce-me, sinto ainda, como outr'ora, a sua mão
branca de cal a tocar-me com caricia :

Reza!. ..
E eu rezava! Com Ella e para Ella...

Meu peccado !. . . Deus me perdoe !. . . Mas,
si Nossa Senhora era sua padroeira a minha
era Ella. . .

Quando o vento me invade o lar, como
o corvo de Edgar Póe ou uma estrophe de
um verso de Samain, e faz mover de leve
os chrystaes de lustres doirados, pendentes
do tecto, eu penso nas suas gargalhadas
grotescas mas bem-sonantes, quando tu,
Bastião, lhe oiterecias uma espécie de culto
de um sacrifício egypcio, curvando-te em

cômicas silhuetas, na sua frente, cons >m.
mando com a rapidez dos ventos os : ny
mandatos. . .

Tu te lembras, Bastião?—Eu se: ia
de ti e da sua gargalhada que.era um.si-vo
simule de um preludio d'harpas, n'um
riu in Excèlsis de um Natal no .Céo ou
choque de taças de chrystal azul com
lices doirados. . .

V-.'j

Lembra-te, Bastião !
Lembra-te d'aquelle lyrio branco c<

as suas mãos de cinzas de marfins indianos,
com que a presenteaste, no dia de seu
anniversario ?...

Ella jurou leval-o, no seio. ao tkeatro....
. antes, porém, poLo n'uma taça -rosea, em

cima da meza... A luz cor de topazios ema-
nada dos lustres pendentes do tècto, auri-
licava-lhe as pétalas e a sua sombra es-
parramava-se, tragicamente, sobre o bleado
verde-mar, como a siiliuèüe de um choupo,
boia, scysmatica, n'uma agua-morta. ao
luar... Eu senti o aspecto mudo, mas buco-
lico d'aquelle quadro e fiz-lhe um poema...
Um poema a um lyrio branco sob um luar
de prata-velha, esparramando, tragicamente,
a sua sombra, no chão, não é muito com-
mum...

Eiz-lhe um poema... 
"Mostrei-lhe, e, ella

sorriu-lhe com aquelle sorriso transparente
com que costumava sorrir as ílores que co-
lkia de manhã no meu jardim.

Eu íil-o... Mas era teu o meu poema...
Tu m'o dictaste, e eu escrevi...

. . . mas era teu o meu poema...
Lembra-te, Bastião! Nós estamos em

Maio. ...
"... e quem morre em Maio (respondeu-me

finalmente, o Bastião) é levado aos céos,
n'um. êxtase* cercado de liores brancas,
velludosas, transparentes como as neblinas
das manhãs dTnvemo... quem morre em
Maio não tem peccados... Na mesma noite
apparece mais uma estrella no azul do céo
azul como a sua saudade, quando a noite
negra, como a dor que vos acerba o co-
ração, começa a descambar..."

Eu sorria... porque me recordava que
o Bastião iá me havia dito a mesma cousa
no dia em que ella morrera, e, no clia se-
guinte ao da sua morte, jurava-me, insistia
para que eu acreditasse, que elle ; üavia
visto uma estrella mais bem lapidada, mais
scintillante que as outras, na noite de sua
morte e que era Ella...

E eu ria...
...emquanto pelas faces negras o euru-

gadas do velho Bastião," rolavam d ti <- hi-
primas crvstailiiias como as gottas up oi-

Sr

valho eu proseguiu a interpelal-o:
Lembra-te, Bastião !

MCMXVI.

•'':

m

Victok Santos.
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A' minha querida Marinetti
A tua amizale, é para mim uma aurora riso-

nha da primavera, porque em ti encontro os ver-
dadeiros affagos e as legitimas confissões de um
peito amigo.

Olivia
______ »

Inesquecível M. Lopes
0 teu coração é o cofre sagrado onde deposito

os meus segredos, e a minh'alma representa o
Deus, porque sabe usar da justiça que mereces.

Olivia
,*

A' quem couber
A hypocrisia é o sentimento mesquinho que

mentirosamente procura illudir os bons corações.

A' quem eu sei
A vingança é o ideal dos perversos despeita-

dos.
—:—

A' Santinha
O ciumé é o ferrenho espinho que punge e di-

lacera o coração de quem ama com sinceridade.
I • _____ ,

A' Fleur d'Oranger
O amor é a hissola luminosa cujo ponteiro re-

í tilinio é variável entre a felicidade e a desdita.
A. da Silveira Bulcão

me confunde, têm o encanto das cousas myste-
riosas.

Conservemos, desconhecidos um do outro, o en-
canto desse mysterio ; pois, é tão prosaico o real
do deséncantamento...

Beijo-vos as mãos, respeitoso e agradecido.
Cláudio

_______ • __

Ao inesquecível Luiz P.
Acostumada a vêr-te a todos os instantes, hoje

soffro as amarguras de uma cruel separação.
Tua Másinha

___________ • ^^^^_ ¦

Ao Magricellinha
Aquelle que ama e não tem carteza, se é cor-

respondido na sua affeição, vive immerso n'um
mar de soffrimento e cruelmente açoutado pelosespinhos da duvida.

A Magricellinha

, Ao sympathico Magricellinha
A saudade e uma corrente que mesmo atravèz

do oceano liga dois corações.
A Magricella

Actualmente o que chamamos amor, é apenas
um monturo de mentiras e deslealdades.

U. E.

Noite de luar, como és bella ! Mas quanta
saudade me trazes ! Saudade, sim, porque relem-
bro, mergulhada em pro'unda tristeza, os instan-
tes felizes que passei junto do ente amado, o qual
hoje me apparece, na recordação do tempo pas-
sado,como uma visão fugaz e dolente... !:li

Ü. E.
_____ •

A' alguém
A esperança é o soffrimento mais intenso e cru-

ciant- que pode dilacerar lentamente um coração,
que pela primeira vez amou acrysoladamente.

Alfredo Goulart Alves

Ao Valente Júnior
Dizes que o homem e grande no Amor e no

Ódio.. >r,..4
Perdoa, mas eu duvido... O coração masculino

•• grande no Fingimento e na Ingratidão. E' mui-
to raro encontrar-se o verdadeiro Amor no cora-
Cão do homem, ao passo que no da mulher se
encontra com freqüência. A Sinceridade, essa gén-*í e mimosa flôisinha, cujo perfume suave e doce
*íos delicia o coração, é pelo homem desconheci-
da; ao passo que a mulher a cultiva com o maior
desvelo e carinho.

Iamar Olga Adir

A' Norma
Os vossos bellos escriptos phantasistas a mimdedicados, por uma gentileza que profundamente

Qu ndo soffremos verdadeiramente, nao éncon-
tramos palavras para exprimir a dôr que nos op-
prime a alma.

U. E.

O amor verdadeiro jamais se extingue : é como
a scintillação constante das estrellas.

U. E.
 • _____ *

A' ella
De todos os sentimentos excelsos, de todos os

dotes que a Natureza te offertou, o que mais apre-
cio e o que mais te fica bem é o dà Caridade.

Alfredo Goulart Alves

A' Ti
A falsidade, é e será a única arma que pode-rás abraçar para ferires os corações immaculados,

mas o desprezo apparecendo nas opportunidades,
fará fenecer todos os teus anhelos...

Alfredo Goulart Alves

Ao A. S. Bulcão
O amor é uma esperança,
A esperança é uma iilusão ;
Em amor (hoje é usança)
O coração é balança.
A consciência balcão.

Niteroy.
F. M.
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ACROSTICO
C: omo triste ave sem par ;>

ssim vivo a sós gemendo,
p£ enegando o meu destino,

amentando e padecendo.
meu coração desatino
ó pulsa para te amar.

Vanda Salgueiro
Belmonte, Outubro 3.91,6.

A' Lilan
Si quizeres dominar o coração de quem amas

nada lhe occultes por menor que seja. Só a fran-

queza alliada a uma grande lealdade, poderá con-
seguir o que não obterias com dissimulações, que,
em amor, são sempre acompanhadas da cruel in-
certeza.,......

(Gentil Kean)

O ciúme muito embora surja com o amor, ra-
ramente finaliza seus dias com este...

(Gentil Kean)

E' bem verdade que pelo amor nem sempre
conseguimos a felicidade que desejamos, comtudo,
por seu intermédio nella pensamos continuamente
e a antevemos tal qual a quizeramos.

(Gentil Kean)

A' amiguinha Lilinda
Assim como a meiga flor encanta a {primavera,

tú Carlinda, com as tuas lindas palavras encantas
meu coração.

Agenora

A' inesquecível Argentina Soares
Meu coração é o túmulo onde encerrei a nossa

sincera amizade.
Agenora Fiúza

Ao meu nunca esquecido Oscar
Assim como no céo, a merencorea e meiga Lu-

cina procura occultar-se por entre as nuvens, da
contemplação mundana, assim no imo do meu co-
ração procuro occultar de todos que me cercam,
o meu grande amor por ti e a paixão que me de-
vora e cresta, que levarei á sepultura !... Trago
impresso no meu coração com lettras de fogo,
este nome adorado—Oscar.
6_10_016. ., •

Zitinha
: ; • . 

-(-
A' inesquecível Zelia P. de Souza

Não penses que estás nas trevas do esqueci-
mento. A distancia que nos separa não é tão gran-
de que possa fazer esquecer o amor de uma ami-
ga sincera.

Tenha fé no Redemptor que brevemente esta-
remos unidas.

Da sempre amiga
Carmen Moura

f • n i.
FLORES MURCHAS <.

A' Aracy Bastos
Botões de rosas que encerram nas pétalas avel-

ludadas uma recordação saudosa ! Deixem-me con-
templal-os nas horas nostálgicas de minh'alma
descrente ! Deixem que eu aspire o suave perfume
que ainda exalam, gosando assim o feliz enleio
de um passado que já vai longe. Quando perce-

berem torrentes de lagrimas desfisarem sobre 'foi.

nhas faces pallidas para em. seguida orvalharem
suas pétalas já escurecidas pelo tempo, mas ainda
formosas, não me interroguem nem critiquem da
minha dôr. ^

EURYDICE KALLTJT
Cascadura.

Ao talentoso Francisco Ricardo
O teu coração é um escrinio de ouro, onde es-

tão depositadas as pedras mais raras e mais pre-
ciosas do Universo; a Bondade e a Generosidade.

Iamar Olga Adir

M nda agora pensando em ti queridaw into o férreo espinho da"saudade
^ trozmente ferir-me o coração !
^ ma noite sem luz é minha vida...
r ompe a espessa treva que me invade
> calmando-me a dôr desta paixão.

Renato O. Ferreira

Eddie.-.
Nome doce e suave que ao pronunciar-se faz

imaginar um celestial coro, em que anjos e ar-
chanjos com sua voz divina entoam os cânticos
celestes.

A. F.

A' minha mãe
Só a ti querida mamãe dedico o meu puro e

santo amor.
Agenora

Ao meigo irmão José Fiúza
Em meu coração encerro com todo o carinho

o nosso amor fraternal.
Agenora

A' Santa
O tempo é o grande mestre que mansamente

ceifa as illusoes da vida.

A' Estephania
A amisade sincera é um sentimento benigno

como a brisa e puro como o orvalho da auror* .
•

A' Flcur d'Oranger
O ciúme é o cancro que ulcera e devora o co-

ração de quem ama sinceramente,
A. da Silveira Bulcao

A' Laurita B. Pereira, minha encantadora pn-
minha.
O teu semblante lindo e pensativo é o espelho

da tua alma bondosa e meiga.
Iamar Olga Adis

A' boa tia Amélia Rodrigues de Carvalho
A verdadeira amizade é. uma florzinha muito

bella, mas muito difficil de se encontrar Tão .de-
licada flor só é culti/ada pelos corações meigos
bons como o seu.

Iamar Olga Adir

A' Alice Vasconcellos
Uma verdadeira esposa, é o thesouro ;^1S s&'

grado que o homem pode possuir. Feliz d aqu
Ia que tem um marido sincero e.dedicadc

fe.í?

r-

tv.

Djanira Vasconce ,los



JORNAL DAS MOÇAS

.Ao Mathias (n. 2)
A mulher que encontrar abrigo no teu coração

poderá considerar-se ditosa. Esse é sufficiente-
mente forte e generoso, e só a poderá conduzir á
estrada da etherea felicidade.

Laura Vianna

A' querida Djanira J. Ferreira
Derramar lagrimas só quando o ente que ado-

ramos vai dormir eternamente. E' inútil derramar
por uma pessoa que vive somente para martyrisar
o coração das mulheres.

Não chores inutilmente querida Djanira, não
lastimes a tua sorte.

E's bem feliz. >
Lembra-te do arrependimento ;de Maria Ma-

gdalena aos pès do Redemptor !
Não ha neste mundo quem não tenha um re-

morso do que faz.
A esperança abrirá suas azas sobre o teu futu-

ro! ! !
Da sincera amiga

CàRMEN

A' quem me sabe comprehender
As tuas palavras tão sinceras, os teus carinhos

e bondade, me dão forças precizas para supportar
os revezes da minha desveriturada vida !... Só
no teu coração amigo encontrei o doce lenitivo
para a minlralma descrente que só procurava a
ingrata «Parca» que fugia como <<Lucifer» da
cruz, como único balsamo que termina os soffri-
mentos penosos da vida!...

7—10—916.
ZlTINHA

Ao meu aclorado Oscar
Amo e amarei sempre a ti,

encontrei o verdadeiro affecto!
amor, me sabes comprehender !

7-10—916.

porque só em ti
Só tu meu doce

ZlTINHA

Ao meu querido Tenarou
A maior alegria de minh'alma seria possuir a

tua sincera amizade...
EoRYDICE

A' A. F. Oliveira
\> lgumas vezes—ao cahir da tarde amena—
Ç iviso ao longe pelo vasto mar afora,
í* lguem que com seu lenço todo branco acena,
H à de tão longe, para o ente que tanto adora.
9 ela minh'alma sempre despresada e triste,M nteira dor aguda roubando-me a vida :
v à é feliz quem è amado,—pois resiste
^ lancinante e cruel hora de uma partida.

Zinho

Ao ingrato Luizito
Apezar de estar longe de ti nunca poderei es-

quecer-te, apezar de teres já esquecido de mim,
porem, tenho ainda esperança de um dia ser lem-vrada por ti que te amo tanto.

UMA DESPREZADA

Ao ingrato 25—9—21—12—1—20— j9—15—B
15-8—12—5—22.
Nunca pensei que havias dé ferir-me com a

mais negra da Ingratidão, eu que sempre te votei
um amor puro e sincero, e não sabes recòmpen-
sar o amor d'esta que soffre por tua causa.-Nun-
ca pude imaginar que eras tão ingrato !

Não podes calcular como fico triste quando me
olhas com desprezo, não sei qual o motivo; d'esta
tuá Ingratidão !

Eu que tanto te adoro, e só a ti meu coração
pertencerá.

Uma desprezada
» 

CONFISSÃO
A' E. T.

E porque não partir ? Embora chorando,
Seria melhor.

A dor é sempre assim, maior quando, j
A distancia é menor

Parte sem demora, não lhe digas para onde:
Eu te acompanharei

Não se morre de amor ; fala, responde.
Eu te animarei

Que queres que te diga, na dôr que me consome,
Entre as lagrimas que vês !

Se só por Elie vivo, murmurando o nonie
Que tanto mal me fez !

Não me chames de louca, mas, ao acaso partindo,
Não o verei jamais. ..

Aqui tenho a esperança de ver o olhar lindo
Que tanto mal me faz.

De que serve partir levando o tormento,
Levando o soffrer !

De que serve partir, levando o pensamento
que é d'Elie até morrer !

L. C.
._ .

Ao amiguinho Máximo
Assim como de um singelo botão surge muitas

vezes bellissima flor, assim a sympathia e ami-
zade pode transformar-se em intenso amor.

ARLETTE

Ao Souza Martins
Como te chamar de anjo, se julgo os homens

uns demônios ?
Saudades da... *

Indifferente
12—10—916.

Ao Valente Júnior
Pensa um pouco, e verás que o ciúme não é

uma prova de inferioridade como dizes, mas sim ;
aprova inconcussavel de uma verdadeira affeição.
Quem não tem ciúmes não ama...

Iamar Olga Adir

Aos collegas da secção
O mundo é o amphitheatro onde o homem re-

presenta a comedia da vida.

A guerra é a hydra famelica que apavora a
humanidade.

A' quem amo
Amo-te de todo o coração e tü não sabes re-compensar este amor. Julguei ser amada por ti

P°i"em, agora vejo que tudo era hypocrisia.
Uma desprezada

A' quem couber
O desprezo é a melhor recompensa que pode-

mos dar ás pessoas paupérrimas de bons senti-
mentos.

A. da Silveira BulcIo
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Ao joven Antônio A. B.

Amei... durante longo tempo naveguei no bo-

nánçoso mar da esperança ; tendo por barco a—

iUusâo-e por leme a fé. Em plena viagem fui
«urprehendida pelo tufão—o desengano-e aire-

messada á ilha da-Tristeza. O meu barco de eu-

contro á rocha-a r*âUdadé—despedaçou-se ; o

leme desappareceu... quasi só mesta escura ilha,

tenho como companheira o phantasma da saúda-

de que lentamente me vae levando para longe,

muito longe... e eu nem sequer lhe pergunto para
onde me leva, pois sei que ella me respondera :

para onde se vai e nao mais se volta!...
A Dama Franca

Neves.

A" querida Stella
Deduzindo as tuas amáveis reflexões ao meu

estado d'alma, alegro me pois, e compenetrada
estou de haver encontrado em ti a sincera ami-
zade de uma amiguinha constante e leal.

Laura Vianna

IDEAL
Nós dois, sosinhos, rindo, venturosos,
— Mortos fcde amor e mortos de cansaço —
Iremos caminhando passo á passo,
Como um casal de pombos que, amorosos,
Em viagem de nupcias pelo espaço,
Enchesse o azul de beijos luminosos...
Bem juntinhos. nós dois, ambos ditosos...
Prisioneiros, os dois, de um doce abraço...
Juras ouvindo do teu lábio amante...
E aDÒs a volta á nossa alcova em flor,
Minha alma e a tua, alegres, venturosas,
Irão, como rolinhas amorosas,
Arrulhando canções... canções de amor...

Beléo

A' senhorita Julia Oliveira
E5 bastante penoso dedicar-se a um coração

quando ê por outra pessoa atropelado, não po-
cecde assim amarmos tranquillamente, e sim so-
bresal fartamente.

A. C. Silveira

;e nadando n'um mar de venturas
¦ei todos os meus sacrifícios. Lem-

So para ver
e felicidades •":
bras—te ?

Carmo sina

A' querida Zulmira
Não sejas tão cruel 3 Reconhece primeiro o

coração que tem sido tão dedicado e repleto de
amores,

Carmosina

A* Margarida Fonseca
Amo: ! Rei intrépido dos corações humanos.

«O Triste» .

A' alguém
O teu coração está encoberto por um manto

de gelo : e para que volte ao estado primitivo é
preciso que receba as chammas dardejantes de um
olkar.

«O Triste»

Ao acadêmico Oswaldo Neves Espíndola
E' precizo possuir um coração de pedra, como

o teu, para proceder com tanta crueldade !, . £'
inacreditável que um joven distincto como t , só
para seguir conselhos alheios, sacrifique um corai
ção que te ama tanto !... Podes encontrar elie
za, dinheiro, mas um coração sincero como ó
della,"jamais encontrarás !...

aurelia Machado

A' quem eu ..doro
Cedo, bem cedo a vida me foge ; tarde bem

tarde me juraste amor.
«O Triste»

A' Amiga Nenê Abreu
0 amor sem esperança, é o martyrio extiemo

d'alma ; é a dôr terrivel, inexplicável... incurável,
eterna'

Djanira Vasconcei.los
O RAPAZ PARA SER CHIC

Indo a uma festa no Realengo, notei que o ra-
paz para ser chie preciza ter os seguintes requi-
sitos :

a cabeça e o pescoço do—Salles
os olhos do —Doemo
o nariz do—Lamartine
a bocea do—Armando
os dentes do—Pinho
o queixo do Barrinhos
a cor do—Sócrates
a voz do—Hugo
a peitaria do—Paulino
as mãos do —Vicente
os pés do—A. Magalhães
o porte do—Eugênio e para realçar a formo-

sura os sorrisos do Ricardo.
Bem-te-vi

Realengo, 1916.

Ao A
Os teus lábios foram feitos para dizer canções

de amor.
Rosa de granada

mw m^L.

p BR0NCHF1AL ¦..*

lll^t PJrVHKHAciA Bittencourt^
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,\ A' quem amo

Esperança é o pharol que iliumina as trevas
dá nossa existência. >¦

A' Rodrigues S

O amor puro e sincero não pode ser recom-

Alvina Silvapensado com a ingratidão.

A' Elvirinha Ferreire de Mattos

Amar na incerteza le ter despertado o mesmo
sentimento ao ente piedilecto e sem ter a espe-
rança de alcançar o que almejamos, é viver sem
a protecção de Deus e sentir os martyrios da
nossa ingrata sorte.

Augusto ,
__ 

A' Beatriz R.
Sê sempre boa e modesta, que terás um por-

vir cheio de venturas e felicidades.

A' Alice Pereira
"Bem comprehendo como é triste para um co-

ração que ama separar-se da pessoa amada. Po-
rem é mais triste amar e não ser correspondi-
do quando se ama com sinceridade.

INVAR

A' querida Lupe
A belleza encanta, a sympathia attrahe e a tua

bondade seduz. ' . Carmosina

A' alguém
E' na terna melodia de tua voz que encontro

lenitivo para os meus mais desditosos soffrimen-
¦ tos.

Carmosina

A' «Filhota»
Do teu procedimento, na minha ausência quero

fazer um almanack que intitularei—Ingratidão !

A' Theda Bara
Meu coiação ainda sente o calor do teu olhar

que lhe dá vida e alento para que não desfalleça
n© trilhar espinhoso da saudade !

í!'-1.

A' E. Frazão
E' na ausência que se valoriza o amor.

A' Genny Câmara
Teu coração é um morro de pão d'assucar que,

em torno delle zumbem um bando de abelhas
douradas querendo lhe sujar o nectar diafano.

Augusto Frazão

A' amiguinha Olympia Barbosa
Quando dois corações unidos por um amor

puro e sincero, vivendo na esperança de um dia
ver os" seus desejos realizados, não ha quem pos-
sa desatar este laço, por mais fraco que seja.

O. S V.

A' inesquecível amiga Izabel Barbosa
A esperança é a única consoladora do nosso

coração, é a luz que nos guia na estrada da nossa
vida. Sem seus raios não poderíamos viver.

O. S. V.
^^^ ?„__¦ ^__„

A' sympathica Olinda
O teu coração é um pequeno batei que navega

nas águas do amor.
Carmosina

Ao Dr. Pericles do Amaral
A bondade é um sentimento nobre, que ha

muito tenho notado no vosso sincero coração.

i.Ao joveji acadêmico Milton de Mattos
A tristeza que noto na tua physionomia e em

teu bondozo coração, faz-me desconfiar de que já
passaste momentos felizes na tua existência.

'";.« ' -<''. vi' í
Ao meu bondoso pae

Como é sublime possuir a amizade santa, e os
carinhos, e os affagos, de um ente amoroso, como
é nosso pae.

1 ' : t

As' minhas queridas amiguinhas
O amor, queridinhas, é a flor mais bella que

encontramos nc jardim da nossa mocidade.

Ao «Dr.» João de Souza Barros
Com esta vida de volubilidade que levas, nun-

ca poderás encontrar um coração que te possa
dedicar verdadeira amizade.

Theda Bara

A CURA DA TUBERCULOSE!I!
PULMÕES FRAGOS—PERDE 0 VIGOR?... CUIDADO!!!

Tuberculose, dyspepsia. com fraqueza geral, debilidade nervosa, neurasthenia t
fraqueza genital, anemia, cores pallidas, magreza, pontadas, tosse, dôr no peito, es-
carros brancos e com sangue, cansaço, vertigens, desanimo geral, com febre diana
ou intermitente, flores brancas (corrimentos), são curados com o STENOLINO,
nova descoberta dum sábio suisso, o Dr. Warzen. Milhares de attestados de pessoas
que estavam tísicas, anêmicas, impotentes, neurasthenicas, dyspeticas e com falta de
vigor. Este maravilhoso medicamento encontra-se nas pharmacias e drogarias de l.a
ordem e na'Drogaria Granado & Filhos, rua da Uruguayana, *d -Drogaria Silva Oo-
mes, rua de S. Pedro, 40 e 42- Drogaria Berrini, rua do Hospício, 18 Drogaria Casa
Huber,rua 7 de Setembro, 61, Rio de Janeiro—Vidro, 5$Ò00. Pelo Correio 7$500. Re-
ceitado diariamente pelas notabilidades médicas desta capital.

AQENGIA COSMOS
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Ao acadêmico de mediciua A. M. \ .
Se os olhos são, (como dizem), o espelho

da alma e a linguagem muda do coração,
com certeza já viste reflectida nos meus a
imagem d'aquelle a quem amo, e na sua
linguagem muda já comprehendeste a in-
tensidade do meu primeiro amor, (que a ti
dedico).

Rio,'lQ-lU-816.
JJulieta C.

#

Ao joven Waldemar Gomes
Existirá no mundo alguém mais feliz do

que eu ? Não ! não porque apezar de esta-
res longe, sinto-te perto de mim; e diante
de meus olhos tenho a tua pequenina pho-
tographia, aquelle retratinho que me deste
com a dedicatória (á minha irmã Nisa).

Tenho-o, e guardal-o-ei eternamente para
servir de balsarno e alliviar o meu soffrer!...

WALDEMIRA GONÇALVES NINZ
>

Ao José da Costa
Esquecer-te ? Como é possível esquecer-

se um ente que nos dedica tão verdadeiro
amor!...

O amor sincero não se paga com o es-
quecimento...

JANDYEA

Ao joven René (moço loiro)
Conservo cemo lembrança aquelle bilhete

que me escreveste, pedindo que voltasse.
Não voltei: mas conservo-te no pensamento
e sinto nalrna profundo arrependimento. O
tempo não extingue o amor!...

JANDYRA
_.—— • -,,

i

Ao acadêmico Elpidio Freire
Ha dois annos que nutro por si um amor

occulto, mas sincero...
Penha, 20—9—916.

ULTIMAS FAÍSCAS
Por Deus juro que não é amor. Foi ao

som de uma guitarra que senti a chamma
de seus olhos, queimar minlralma. Tudo
passou, porem sinto ainda os últimos ac-
cordes da guitarra... Geme guitarra, geme
que o meu peito em frêmito d'amor chora
a morta illusão.

Hontem foi o dia tão esperado—quando
pensava que elle me felicitasse, me elogias-
se pelo successo tão proclamado, recebi um
frio cumprimento que retribui egualmente.
Mas não importa, partirei, embora de longe
sinta a sensação das timidas notas de uma
guitarra amiga, a quem confiei as minhas
dolorozas tristezas.

Se nã_ partir deixarei de ir ao Club, e
procurarei esquecer os accordes da guitarrasensitiva, porque quando não sinto a gui-tarra em dolentes arpejos sinto desprezo
pelo miserável sentimento que senti nascer,
ridicula e triste fraqueza que com o orgu-
lho de mulher altiva exterminarei. Já não
sinto as chammas ardentes, porem sinto as
cinzas quentes e os olhos queimados pelasultimas faiscas.

GABY

Pobre coração !...
Como sofíres o abandono em que te dei-

xou aquella que um dia te deu esperan-
ças!... Oras, e a tua prece é muda corno é
muda a tua dor : choras, te afogas em • ran-
to ; tudo em vão.

Trocaste os risos pelos ais dorido em
vez de te alegrares, choras, e é tal a tua
magua que as lagrimas que te suffbcam não
me contornam os cilios. Coração, acalma-
te, mostra-te forte! Amaste tão cegamente
que ainda não houve coração que amasse
tanto 1 Ha dois annos que não lhe falas-
ha dois annos que padeces barbaram' ite;
tens tido um viver de martvrios e de an-
gustias, e, para que servem estes padeci-
mentos ? de que serve suffocares em silen-
cio os teus soluços de amor ? Pobre cora-
ção; soffre com resignação e coragem.

ELPIDIO
•_____ a

Resposta á M. X. Z.
O gentil e significativo pensamento que

me offereceste, foi um lenitivo para as
acerbas dores de minha amargurada alma.
E's bem meiga e carinhosa, e sinto que já
existe em meu coração um affecto ardente,
uma amizade pura que me prende a ti!...

Lastimo porem não te conhecer, e nem
ao menos saber o teu nome ! Se dizes nas
tuas «Dores» possuir uma alma triste como
possuo, ter sido victima da ingratidão, e se
o Destino nos deu sorte igual, para que te
occultas tanto ? !...

Declara-me o teu nome para que assim
possamos contar sempre uma á outra as
nossas desventuras... e sejamos amigas éter-
namente. Uniremos pois, o nosso affecto,
para nunca mais se dissolver !...

Esperando que um dia possa gozar o in-
calculavel prazer de beijar-te amistosamente
as mimosas faces, envio-te de longe fervo-
rosos beijinhos, e peço não olvidar a tua
sempre amiguinha

MARIA FERREIKA
Barbacena, 1-1—10—816.

Chapeos para Senhora
MODELOS PARISIENSE;:'

Mme. MAFALDA
TELEHHONE 57*8

i

l:

RUA AROUCHE, 60
S. PAULO
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' : • A' Adalgiza C. '8.

Para que me serve a vida sem o teu
amor?!... ..... . ,,

Gomo poderei viver com a tua indineren-
o tça r !...

Gosava uma existência feliz... vivia entre
risos e alegrias... e hoje ? Vivo sem fé, sem
consolo e sem esperança 1 Só me resta um
ideal : que a morte amiga venha suavisar
os meus sofírimentos, levando-me para jun-
to de um Pae Celeste para viver entre os
anjos cheios de bondade, já que neste mun-
do jamais terei felicidade !.:.

GUSTAVO CARLOS B. S. MAURY

Ao Albertinho
Disseste-me que te havia magoado o co-

ração, chamando-te—ingrato. Sim, hoje re-
conheço o meu erro ; julguei-te mal, per-
doa-me, sim :,

TUA AMELINHA
»

/ *,•,'.; ii ¦- i S1.1 m *~"

A' mui dalicada Lourençá Souto
L irios

R o sas
Aç i u cenas
C , r avós
Viol 6';, tas -•'•/.
Bau n ilhas

c amelias
Dh a lias.

(VIUVINHQ)
........ 

II

A' senhorita Lydia de Oliveira
S audades
a vos
1 ipas
u nquilhos
s anthemos

Cr
Tu
J
Cri
Viole t as
L i os
R o sas.

(TEU VIUVINHO)

A1 Elisa Bruno
Amei porque tinha a convicção de que

seria, como sou, correspondido por esta a
quem eu dei o meu coração.O. MATTOS

DESEJOS...
Ao acadêmico J. Pereira

Eu quizera construir um pequenino batei

de esperanças e crenças mil. Depois desli-
zar, vagar mansamente nesse lago calmo,
serenamente bello, que são os teus meigos
olhos escuros.

Perder^me nas densas trevas dos negros
cabellos, que te embellezam a fronte.

Quizera também o teu ooração para que,
atado ao meu, elle vivesse na mesma com-
munhão de desejos. Como seria bom viver
assim; quanto de agradável e sublime se
apresentaria então, o Universo diante de
nós; não, teria mais aquelle reverso de des-
illusões, que muitas vezes tens experimen-
tado. Enlouqueceriamos nessa apotheosé.

Mas, ó tudo um sonho phantastico ;—sim-
pies desejos, gerados em um cérebro ima-
ginario—adormecido nas illusões da vida.

ADELIA V. RODRIGUES
Ipanema, Outubro de 1816.

Ao meu queridissimo mano Matilot
Feliz da mulher que te escolher para es-

poso, pois em teu coração meigo e bondoso
ella encontrará q maior thezouro que existe
sobre a terra!

STELLA GOSLING

; tf -i A' inesquecivel amiga Corina
Corina!... Vencendo a longn distancia que

nos separa, a minha amizade immorredoura
não afasta de meus olhos a tua meiga ima-
gem. ;;£

STELLA GOSLING

Ao bondoso irmãp Matilot
Em tua alma de filho extremoso e irmão

dedicado, o Redemptor depositou um inex-
gottavel manancial de ternura e bondade!

STELLA GOSLING

Dedicado a senhorita Maria da Glória de
Siqueira.
Amar na.; incerteza de ser correspondido,

é o peor soflrimento para um, coração que
ama com sinceridade.

HEI DE AMAR-TE ATÉ MORRER

Ao Eduardo; <x
Já ha muito não sentia o pulsar de meu

coração, e nem ouvia palavras de carinho,
ou expressões de afiecto, mas, toda aquella
eloqüência, veio-me trazer ps mais sentidos

>mmn

LOTERIA DA CAPITAL FEDERAL ÍU>L

Sxtracçôès diárias sob a fiscalização do Governo Federal
SABBADO 18 DE OUTUBRO M'S 3 HORAS DA TARDE ;o

Os pedidos de bilhetes do interior devem ser acompa-
nhados de mais 500 réis para o porte do Correio, dirigi-
dos aos Agentes Geraes: Nazareth & C., Rua
do Ouvidor, 94~-Caixa 817—Teleg. Lusvel e na Casa F.nos
Guimarães, Eosario 71, esquina do Becco das Çancellas

4$000 em quintos —Caixa 1.273, ¦ •¦ ....,':,' w-i:,•.-.•. 
'w-i 
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CALVO QUEM QUER
11 perde os cabellos quem quer
11 TEM BARBA FALHADA QUEM QUER
U TEM CASPA QUEM QUER

PORQUEOPJLOGENIO
Faz nascer novos cabellos, evita

a queda e cslingue a caspa.
BOM K BARATO

Vende-se em todas as pharmacias e perfumadas e no deposito
FRANCISCO G1FFONI «Sl Cia.

RUA lo DE MARÇO 17 — RIO

Agenci.i Cosmos
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Às Senhoras grávidas e as que amamentam de-
vem fazer uso do VINHO BIO-
G-EIMICO que, como diz o seu

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

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

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

Rua Primeiro de Março N. 17
RIO IDE JANEIRO

O Vinho Biogenico

Agencia Cosmos — Rio
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BEXIGA, RINS, PRÓSTATA E
URETHRA

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

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

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

intestinaes

Encontra-se em todas as boas pharmacias e drogarias e no deposito

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

Agencia Cosmos h

*m

3#€ «- *J



u
» m % ot s ^ ^f ^ F% A ITl F* t

i I

~" ,**^

^^xi*^ \X ^"""i ô]f C^fT^í?-• CicO&i

-:

l*L

•«CWÍí»****4^8*»»!!» -
«ssjjs*****1****»*-

Porque estaes assim tão aborrecida?
Ora já sabes. Depois de almoçar ou jantar e' isso que se

vê. Dores de cabeça, azia, estômago dilatado, emfim, um horror!
E' porque não usaste ainda o V1S3ALQN que cura

em poucos dias todo isso. E' o melhor TÔNICO ESTOMACAL ate' lu-je
conhecido. Tens observado como eu ando agora bem disposto; como
de tudo e a qualquer hora sem sentir nada disso que te aborrece,
Estou fazendo uso exclusivo do Vidalqn.

Faça você o mesmo e verás o resultado immediato.I
¦ ^\ uuârmacr
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