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Averàch das gigantescas mangueiras seculares no Jardim Botânico-do Rio de Janeiro
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.1 ^Vo próximo numero, que será distribuído

no dia P de Junho, começaremos a pu-

blicar o bellissimo e mimoso romance

Mr ¦ ¦

4w- J7mo~ie
de Charles folley.
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Ex-contramestres das Casas "fiaunier" e "Nascimento"

Rua do Ouvidor, 103*^^
Sobre a Joalheria Oscar Machado
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Vendas em grosso e a varejo -— Preços reduzidos

Água da Colônia L. QUARRÉ I
A melhor Água da Colônia fabricada no Rio de Janeiro d

Em litros, meios litros e vidros — Sabão em barra

GRANDE VARIEDADE DE LICORES:
Ànizette, Cacáo, Benedictinos, Chartreuse, Pipp\ *-í;

ment e Cognac, Loções para cabello, §
Pós de arroz, Extractos e Sabonetes finos.\
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ÍORNAh DAS MOÇAS
revista QumzHrinii muUSTRflDfl ( òfé : c |

/a EXPEDIENTE
JORXAI. J3A» MOÇAS

Revista quinzenal, i"u9trada
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PAGAMENTO ADIANTADO

9$00Ó
5$000

importâncias das asslpaturas podern, se;^ «mdltlto
a registrada, vale postal ou ordem para casa commer

1 
"^correspondência deve ser. dirWda <provisória-

para a Avenida Rio Branco, 180 (Otficinas), endere
• .F. A. Pereira.

TORNAI DAS MOÇAS
¦h varias revistas illustradás, que têm

, b** surgido em nosso meio, em quasi sua
'^SUlidade, ou constituem simples álbuns

^InotOgraphias e de modas ou revistas

\terarias, com accentuada feição mundana

.humorística, nunca, porém, se preoc-
¦*MÜ como'convém, com o cultivo de
è#it. de nossas gentis patrícias em ou-

,íríos ramos dos conhecimentos humanos.
. E' essa a tarefa a que se impõe o

yrnal das Moças.
Cultivar, illustrandd, e ao mesmo tem-

" 
I deleitando o espirito encantador da mu-

|r brasileira, a quem é dedicada esta

- evista, será o seu, sinao único escopo,
: elo menos a sua mais viva e mais ardem
leirox preoccupaçao. . .

Levar ao lar das famílias patrícias,
Im da graça e do bom humor que em-

¦ Égam, da musica e canto que embalam,
íY ris brincos e contos infantis que deleitam,

,^M moda que agrada, do romance que cies-

m as visões tristes da existência, da_ nota
^•mundana que satisfaz, a curiosidade insot-

Tida, os conhecimentos úteis que instruem,
» I certamente a mais bella feição da im-

ac brensa que procura viver do favor publico.
fD ° Nesse nosso louvável objectivp nao te-

5pos poupado nem mediremos sacrifício»,

razão por que acreditamos possa o Jornal
das Mocas agradar geralmente, visto como

sai-o-e com esse único fim, attendendo an-

tes°à sua impeccavel feitura material que
é de apurado gosto artístico, a começar

pela sua capa.
Esperamos a indispensável preferencia

de nossas gentis patrícias para o êxito

completo do nosso empreliendimento.

de assignatura.

Arceitamos prazeirosamente a collaboração das leitoras

do Jornal das Moça*. Não nos comprometemos, porem,
a devolver originaes nao publicados.

-*

M M©Mu n
NNUNClAM os jornaes que em breve
aportarão a essas risonhas plagas de
Guanabara uma companhia lynca ita-
liana, uma dramática hespanhola, de
Maria Guerrero e André Brulé, o fino
e elegante artista da Franca—das bel-

'ias 
mulheres e das bellas plumas...

E' a nota de alegria, de uma
suave espectativa de belleza para todos
os que já estavam cangados da insis-
tencia imprudente deste verão, que so
agora, parece, se resolveu a ir embora,

,, tanto tempo já era remisso, timbrando

que andava em não despegar do asphalto das ruas os

seus oesados pés de chumbo.
Felizmente, cuido, já se apresta para a sua viagem

He fogo iá está disposto a partir para o seu Sanara de

volúpia onde possa" descançar á vontade, se retempe-

TZ' energia" perdidas em tanto »£!gg
aguçar as suas flexas de chamma, para dahi algum; mezes

tornar, doirado e forte, numa nova e fatal accometüda,
á sua eterna faina.. .. •, or,nnnr;M em

Verao.1 Verão! Say.onám, que ja se annun a em

tudo, no ambiente, em torno, no ar de ouro fapdq,

no riso claro das coisas, na graça voluptuosa dos a

dins, onde os cysnes, de olhos de príncipe de conto azul,
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quasi morrem de tristeza, a chegada do Outomno, com
todo o seu cortejo imperial e fabuloso de grandes naves
pesadas de luz, de auri-flammas pallidas, de princèzas
desfolhando folhas mortas, de archanjos transparentes
derramando, ao passar, urnas de cinzas frias...

Maio vem desfolhando as rosas dos caminhos...
Maio tem o aspecto de um peregrino de legendas, de
grandes olhos adolentados e suaves como dois jardins
orientaes. Sintc-o que ahi chega na luz desses claros
dias transparentes, na musica dessas manhãs harmo-
niosas, trescalando a magnolia e languidas como abys-
mos, pendentes do ar, sonoros, para onde se diria que
sobem, por encantadas escadas aéreas, todas as forças
nascentes e renovadas da alma da vida, da nossa alma,
uma suave e lenta ascenção silenciosa e demorada de
volúpia.

E' Maio ! Sinto-o que ahi chega, por este céo que
transborda de nectar, como uma grande taça, por estas
arvores que se illuminam, por esta luz que tem arre-
pios de êxtase, como uma carne castíssima e branca.

Sinto-o na transparência luminosa e quasi palpa-
vel das Horas, que passam, lentamente, espalhando po-
eiras de ouro e ouros humidos de aurora, sob o azul,
que étodo um hymno de alegria divina.

Sinto-o que vem de longe, de muito longe, da ignota
nostalgia branca das paisagens marinhas e das cidades
mortas; ouço-lhe os passos leves, no velludo das es-
tradas, que o Outomno vem juncando de cinza e
e rosas morrentes. . .

Sinto-o na harmonia desse ambiente claro, que
nos envolve e acarecia, em arrepios prolongados, deli-
ciosamente, como um immenso manto diaphano, que
se derrama lentamente, aéreo e leve, em transparen-
cias de ouro e sol e azul e aroma, tecido pelas longas
mãos de Circe, maravilhosas da Belleza.

Sinto-o nesse frescor quasi vegetal que se infiltra
e se insinua na alma, tonta de êxtase, na palpitação do
sangue das pa.sagens, no silencio da seiva, que corre
nos velhos troncos que rejuvenecem. .. Sinto-o em
todas as forças interiores e renovadas da vida, que brilham,
que se emmaranham, que se desenrolam, como teias le-
vissimas, que sobem numa musica, de linhas e de
curvas sonoras numa melodia' de grandes azas que pai-
pitam, para o céu, para o azul, para a luz, para a
«manha casta» do infinito.. .

E com a harmonia dessas manhãs outomnaes e
dessas tardes dolentes de Maio, quanto sonho e quanta
belleza que aguardamos :

Guerrero com o que ha de mais definitivo no
theatro da Hespanha cavalheiresca; a companhia ita-
liana com operas de Wagner, no repertório e André
Brulé, que vae ser o successo da estação nos promet-
tendo trazei o que ha de mais recente nos palcos fran-
zezes : comédias finas, peças ligeiras, dramalhões respei-
taveis que se ouvem com grande agrado, porque, por
peioras que sejam, são parisienses e sempre têm, numa
ou noutra passagem, a nos prender a attenção, um
dialogo brilhante, uma bella attitude, uma linda phrase
ou a graça esquiva de uma aigrette—que é uma pétala
do alvo lyrio de França.

Não só a espectativa destas noitadas magníficas
de arte, que Junho nos reserva, trouxe esse Outomno
suave que por ahi anda a desfolhar as arvores e a
tapetar os caminhos de flores que vão morrendo aos
poucos, na sua lenta agonia resignada.

Não só essa vaga tristeza, que ha na feição ado-
lentada das coisas, nas praias, no mar, nos montes a
perder-se ao longe, como somnambulos, tristeza que é
uma grande alegria, nessas tardes de velhos poentes
loiros, tombando em silencio, que quasi fazem chorar; não
só essa tristeza lenta de maravilha e de legenda nos vem
trazendo o Outomno, mas um modo novo de ver a
belleza da vida, a belleza do mundo, um aspecto, de
um sabor inédito, ou que se renova de anno a anno,
de acolher a Alegria e a Tristeza, como duas irmãs
gêmeas, com um mesmo olhar, com um mesmo sorriso,
com um suave e ingênuo sorriso perenne, a pender dos
lábios, como um grande lyrio...

Parece accessivel ao tacto, parece que freme aos
nossos sentidos, que tocamos, com as nossas mãos, a
Belleza, essa Belleza que é sempre fugitiva e incerta,
que é sempre invisivel, que sempre foge á nossa sede
como uma água mystica que se não vê, mas de
que se sente e se ouve o rumor, silencioso e longin-
quo a correr, lento e infinito, por urnas de ouro e en-
tre pedras cor de aurora, preciosíssimas. . .

E tudo por essas tardes musicaes de Outomno é
mais suave, é mais puro, é mais lento ; é dolente o
riso das coisas, a calma do Azul é mais divina e todo
o céo, como immenso manto de purpura escarlate, a
que mal se tocasse com os lábios, é macio como um
beijo.

De todos os lados apparecem novas feições, novas
physionomias, novos aspectos ; dir-se-ia que é a Pri-
mavera, si não fora essa vaga tristeza que ha em tudo,
tanto elle renova, resuscita e transforma a face da
Natureza, esse Outomno, quasi doloroso, tanto elle é
bello, de fundo de velhas tapeçarias flamengas...

Nos bars, nos cafés, nas ruas, nas praças, nos
jardins, é mais supportavel a turba que se diverte, que
sua, que perambúla, que delira por política...

Vota-se-lhe até uma espécie de respeito religioso,
tem-se desejo de confraternizar, de dizer-lhe coisas bellas,
que ella não entenda, é claro, mas a que, curvada ao
Destino, sorria beatificamente. . .

Ó Outomno sempre foi para mim a estação do
sonho e da alegria suave, sem desmedidos lances de
riso, máo grado essa vaga tristeza, de grandes olhos
de ametysta, que lá anda, silenciosa, sobre crepúsculos,
desfolhando rosas e espalhando cinzas frias, na sombra...

Apraz-me, horas inteiras, parado a uma esquina,
como toda a gente, sentir a alegria da Rua e o rumor
das physisnomias que vão passando. . . Algumas vezes
lá me vou eu, em meio á turba, descançando o olhar,
aqui ou além, no encosto de velludo do uma espadua,
na graça de um corpo ondeante e leve, no esplendor
de dois grandes olhos pretos, perdidos dos meus; outras,
detenho-me a uma vitrine, geralmente de jóias; eu
sempre tive a mania de olhar as vitrines de joalheria;
amo as pedras preciosas com um amor quasi doentio.

Pelas lojas, pelas sorveteiias, por toda a parte,
bellas algumas, feias quasi todas, num biíihaha feérico,
as mulheres passam sorrindo, tagarelando. E umas lem-
bram orchideas raras, outras enormes pássaros aquati-
cos, brancos e elegantíssimos... Umas parecem vesti-
das de teias de aranha, outras de toalhas de banho, outras
mal vestem o collo branco com um tecido tenuissimo,
que desperta desejos de se rasgar demoradamente, como
se desvela o mysterio de uma corolla. Esta que passou
é uma cigarra, tão leve é o seu corpo e transparente

i.
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o thule pardo, que lhe pende dos braços á feição de
azas; aquella outra — coitadinha ! — é um tucano...
E em geral todas são mais bellas por essas tardes de
Maio, deste Maio silencioso que ahi chega, pisando
sobre velludo, despencando arvores, desfolhando as rosas
dos caminhos, como um príncipe de legendas, de velhis-
simas legendas doiradas, de grandes olhos de ametysta...

Maio — 914.
Helius Flavio.

TROCADILHO

Em uma casa de chá c cera

Entra um freguez muito afobado e
dirige-se ao caixeiro :

O senhor pôde vender-me meia cara
de cera ?

Meu caro senhor, infelizmente não
posso satisfazer o seu pedido, aqui nós não
vendemos cera de meia cara, só temos caras
inteiras. Mas si o doutor nao precisa para
hoje, posso mandar partir-lhe a cara.

O fr.ógiiez enfiou com o trocadilho.

EM NICTHEROY

gm pé í fluzentlnô flelva.e «lania m. Vianna. Sentadas : Isabel
e flntonietta IWiguelette Vlanr.a

OU

Os últimos momentos de Napoleão
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¦ , M Santa Helena- todas as vezes que o tempo permittia,
r^ Napoleão sahia, fosse em carruagem fosse a cavallo,
| a e, como elle bem depressa tivesse percorrido o estreito~"^^Ç^)espaço 

que lhe haviam consignado, gostava mui-"" tas vezes de explorar os pormenores. Assim, de*
pois de ter feito o seu diário (porque uma das suas occupações
favoritas era a redacção de suas memórias) passava algumas
horas a ler ou a estudar o inglez, tomava os seus vestidos, e
sahia depois, acompanhado do general Bertrand,do sr. Las-Casas,
ou do general Gourgond. •

Estas excursões eram
todas dirigidas ao valle
visinho: de volta passa-
vam habitualmente pela
casa do general Bertrarid,
ou então, ao contrario,
começavam por este lado
e desciam o valle. Expio-,
ravam assim a visinhánça
visitando as poucas habi-
tações que ahi haviam :
todas eram pobres e mi-
seraveis. Os caminhos
estavam algumas vezes
impraticáveis ; porém,
quanto peiores eram esses
caminhos, e mais difficul-
dade havia a vencer, tanto
mais Napoleão parecia gostar de1 semelhantes excursões; era
isto para elle um simulacro de lioerdade. ,

A cousa única a que não podia habituar-se, era o enccntro
das sentinellas inglezás, collocadas de espaço em espaço, para
observal-o. Nas suas excursões habituaes adoptou emfim uma
estação regular no meio do valle.

Um dia que elle fez uma nova excursão ao meio de roche-
dos selvagens descobriu uma pobre casinha, cuja porta abriu;
entrou em um pequeno jardim todo esmaltado de flores de gero-
nios, que uma moça regava. Esta moça era morena e fresca
como as suas flores ; tinha olhos azues de uma expressão de
bondade tão graciosa, que Napoleão ficou arrebatado.

Como vos chamaes ? perguntou-lhe.Henriqueta, respondeu ella.
Mas, o vosso ncme de familia ?
Brow.
Pareceis amar muito as flores.
E' todo meu recurso.
Como assim ?
Todos os dias vou á cidade levar estes geranios, e vivo

dos três ou quatro pcnce que me dão em troco dos meus
ramalhetes.

E vosso pae, e vossa mãe, que fazem então?
Ai de mim ! Já não os tenho mais, respondeu a pobre-

sirthà com profunda emoção.
Nem um parente!Um único parente não tenho ; sou inteiramente desço-

nhecida nesta ilha. Ha três annos, meu pae, antigo official
inferior do exercito inglez e minha mãe partiram para Londres
e trouxeram-me para ir juntar-me, diziam elles, a parentes
que tinham na índia, e que deviam ajudai-os a fazer fortuna.
Nós não éramos ricos: meus pães passaram por todos os trabalhos
do mundo, afim de juntarem a somma necessária para fazer
esta longa viagem.

Porém, pobre de mim ! Elles não deviam chegar ao fim :
meu pae morreu durante a viagem, e quando nosso navio arri-
bou á ilha, minha infeliz mãe soffreu tanto que ahi nos dei-
xaram. Ella esteve bastante tempo doente, e já não tínhamos
recursos, quando, para dar um pouco de alíivio á nossa miséria,
lembrei-me de vender flores. Um negociante da cidade que, como
vós, interrogou-me; sobre a nossa situação, condoeu-se de nós ;
deu-nos esta cabana, onde minha mãe restabeleceu-se um pouco,

,±
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e ahi vivemos, durante dois annos, do produçto deste pequeno
Ja'dlHà um anno, minha boa mãe, que teve uma recahida, obteve
de Deus um termo aos seus soffrimentos. Recommendou-me ella
bue tivesse coragem, e vós, o vedes Senhor, eu lhe obedeço.

1 
A mora depois de ter falado desta maneira desfez-se em

pranto Durante esta curta narração, o rosto de Napoleao se

tinha visivelmente commovido. Palavras sem connexao sahiram
de sua bocca, depois disse mais distinctamente:' 

- Pobre menina! que fizeste a Deus para seres aqui aban-
donada miseravelmente ! Singular semelhança do destino ! Como
\. „n.. nfló'tem mais pátria nem família... J.a nao tem mae ; e
eu, Cila nciu LCUI ..!.«•" 

eu .. perdi meu filho : .•„,-." 
E pronunciando estas palavras, um suspiro tanto mais pe-

nivel quanto mais tempo havia sido concentrado escapou-se do

peito do imperador; elle occultou a cabeça/entre as mãos, e

grossas lagrimns deslisaram-se dos seus olhos.
Sim o homem que a perda do mais bello throno do mundo

tinha achado calmo e resignado, chorou á lembrança de seu filho.
Porém para logo, chamando a si toda a sua firmesa, disse a moça :

Quero levar uma lembrança de minha visita, colhei vossas
mais lindas flores e fazei-rne um ramalhete.

Henriqueta lançou sem demora mãos a obra, e quando Ma-
poleão deu-lhe em trcco cinco peças de ouro^ exclamou :

Ah ' grande Deus! senhor, porque nao viestes mais cedo;
talvez nada tivesse faltado á minha rníáe e ella não morresse!

Bem, bem! minha filha, eis o que sao os bons sentimentos;
eu voltarei a ver-vos. .

Então olhando com pejo para as cinco peças de ouro, Hen-
riqueta replicou:

Mas, senhor nunca poderei dar-vos bastante flores para
uma tão grande somrríâ. _

Não vos dê isso cuidado, respondeu Napoleao, sorrindo :
eu tornarei a procural-as. E deixou-a. Logo que se ajuntou aos
companheiros de viagem, contou-lhes a sua descoberta. Parecia
feliz em ter achado uma desgraça para consolar; e, desde este
instante a joven Henriquetaaugmentou a nomenclatura especial
de Longwood: chamou-se a Nymphã de Santa Helena. Porque
em sua intimidade, Napoleao tinha o costume de baptisar inseri-
sivelmente tudo quanto o cercava : assim a parte _da ilha que
elle percorria em seus passeios, não se chamava senão o Valle do
Silencio. O Sr. de Malcoln, em cuja casa morava em Briars,
chegando á Santa Helena, era o amphytrião. O major seu visinho,
de seis pés de altura, chamava-se o Gigante. Sir Jorge Co-
ckburn era designado pelo nome de Sr. almirante, quando _o
imperador estava alegre, mas se tinha a queixar-se delle, nao
era mais do que o tubarão.

Alguns dias depois desta visita, Napoleao, ao vestir-se,
disse que queria tornar a ver sua pupilla, e apresental-a aos
seus fieis. Acharam a moça em casa : ella tinha sabido, no inter-
vallo de tempo decorrido, o nome de seu bemfeitor; e viva-
mente commovida, não de sua grandeza passada, mas das suas
desgraças recentes, fez ao seu illustre hospede, o melhor que
pôde, as honras de sua pobre cabana, e substituiu ao pouco
valor de sua hospitalidade a graça com que a poz em pratica;
apresentou figos, flores do seu jardim e água do ribeiro do valle,
que nascia no seu mesmo jardim.

Senhor, disse ella a Napoleao, vós o vedes, eu vos
esperava. Desgraçadamente não fui bastante a tempo prevenida
de vossa visita, senão ter-vos-ia obsequiado com o thesouro
que me haveis dado.

E eu teria ralhado por semelhantes cerimonias, replicou
o imperador. Quando vier ver-vos, não quero outra cousa
mais do que vossa água que é excellente. E' com esta jiondi-
ção que me tomareis a ver. Além disso, eu não sou senão um
antigo soldado como vosso pai, e o soldado não tem sempre a
disposição figos e água ; entendo disso alguma cousa.

Desde esse dia, nunca Napoleao seguiu em seus passeios
esta direcção, sem parar alguns instantes diante da cabana de
Henriqueta; esta corria á porta, offerecia-lhe um magnífico
ramalhete, uma taça d'agua do Ribeiro, e depois de responder
graciosamente ás duas ou três phrases que se lhe dirigiam, o
imperador siudava-a e continuava o seu caminho, conversando
sempre com os que o acompanhavam sobre o excellente cara-
cter, espirito e educação da joven ingleza.

Ne anno seguinte, Napoleao começou a sentir os primeiros
symptomas da, moléstia a que devia sucumbir mais tarde. Hen-
riqueta, não vendo mais o seu bemfeitor, vem todos os dias a
Longwood informar-se de sua saúde ; e depois de entregar o
ramalhete a um dos criados da casa, tornava bem tristemente
para a sua. Um dia, comtudo, em que ella estava sentada em seu

jardim, ouviu o rodar de uma carruagem. Atravessou a estrada
e achou-se em frente de Napoleao. Logo que ella o encarou o
rosto deste tomou uma expressão de tristeza.

—Achas-me bem mudado, não é assim, minha menina?
Disse-lhe elle docemente.

— Sim, senhor, é verdade mas agora vossa magestade vae-
restabelecer-se completamente.

-- Duvido ! disse o imperador sacudindo a cabeça com ar
de incredulidade. Todavia, hoje bem o vedes, quiz fazer-vos
uma visita.

Desceu com effeito de sua carruagem e apoiado ao braço
do grande marechal ganhou a cabana. Quando se sentou:
dae-me um copo cPagua uo ribeiro, minha L.ll d

LI
11 enriqueta,

isso talvez mitigue o fogo que me devora... aqui assim... disse
elle elevando ambas as mãos do peito. A moça apressou-se a
obedecer. Apenas Napoleao bebeu, seu rosto de contrahido que
estava, tornou-se sereno. Obrigado ! obrigado minha querida
filha ! disse-lhe, com bondade, esta água alliviou um pouco meus
soffrimentos. Si eu tivesse bebido mais cedo, talvez!...
acrescentou elle levantando os olhos para o céo, porém, agora
já é demasiado tarde...

Então, replicou Henriqueta, affectando dar alegria ao seu
rosto, quanto sou feliz por vos parecer boa esta água! Eu vos
levarei todos os dias! ella vos curará.

Não! Minha cara menina, seria inútil, não me engano;
é esta a ultima visita que vos faço, eu o sinto. Ha aqui uma
dor surda que me mata. (e o imperador designava a ilharga) ;
mas já que não vos tornarei a ver quero deixar-vos uma lem-
branca minha, Que posso eu dar-vos?

A' estas palavras, a moça não pôde mais conter-se e,
desfazendo-se em lagrimas, cahiu aos pés do imperador dizendo :

A vossa benção, senhor.
Napoleao levantou-se e abençoou Henriqueta com a gra-

vidade que dá a fé porque sempre teve as crenças que consti-
tue um homem honrado : assim morreu como christo e guardou
sempre todo respeito a sua mãe.

Desde este dia Henriqueta não faltou em ir religiosamente
a Longwood. Levava água do ribeiro e sempre seu ramalhete
mais também voltava sempre mais triste, porque cada dia trazia
noticias mais assustadoras da saúde do imperador.

No começo de maio de 1821, em que o sol estava mais bri-
lhante que de costume e que mais alegre Henriqueta se dirigia
a Longwood ahi chegou ella com aquella esperança infantil que
lhe dava uma secreta confiança na água do ribeiro do seu jar-
dim. Tinham-lhe dito no dia anterior que o imperador passava
melhor, e sua imaginação reconhecida havia criado immediata-
mente um prodígio e este prodígio era a cura de Napoleao.

Ella chega... Mas infeliz! quanto a realidade estava
longe de seus sonhos ! Acha todo mundo consternado. Desta
vez temendo pela vida de seu bemfeitor e querendo tornar a
velo ainda uma vez, dizer-lhe um ultimo adeus, pede para ser
admittida a sua presença. Insta, supplica em vão a principio ;
mas finalmente suas lagrimas têm tanto poder que ella e in-
troduzida na câmara. „

Era este o momento solemne em que Napoleao em seu
leito de dôr, rodeado de seus fieis, depois de longa prostração,
se levantara sobre a cama e pedira que lhe collocassem diante
de seus olhos o busto de seu filho e que lhe abrissem a janella
que estava do lado da França; depois tendo dirigido adeuses
tocantes a esta cara pátria, o delírio apoderou-se de sua cabeça,
seus membros entesaram-se pelas convulsões, os olhos torna-
ram-se fixos e ouviram-se ainda de sua bocca estas palavras
inarticuladas : França!... meu filho! e nada mais. Napoleao
tinha deixado de viver.

A estas palavras, a este quadro, as flores^que a joven
menina vinha offerecer escapam-se de suas mãos tremulas;
ella mesma cae de joelhos ; depois, fazendo um esforço, pro-
cura agarrar a mão que Napoleao tem fora da cama, sem
duvida para nella repousar seus lábios... mas immediatamente
sua cabeça inclina-se, sua bocca perde -a côr, suas palpebras
tornam-se pesadas, e ella cae docemente ao pe do leito como
suecumbindo a um somno irresistível...

Henriqueta não tornou a despertar.
SA1NT-H1LA1RE
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CANÇÃO DAS GOTTAS
(Gpegopio IWaftinez Siewa)

gABEIS que dizem as gottas dágua, ao resvalar pausadamente* 
por entre as infractuosidades de granito em guirlandas

de lagrmas ?
Cantam e dizem :
Somos pequenas, nada valemos; não produzimos gigantesco

esforço nem titanico labor. Mas, cahindo uma após outra, na
intermina successão de dias, annos e séculos, logramos certa-
mente minar a rocha e despenha'-a no oceano...

Somos a Constância !

Sabeis que dizem as gottas dágua que, dispostas em arco
magestoso, acariciam com um sorriso de mil cores a terra
agitada e apavorada pela tormenta?

Cantam e dizem :
— Somos pequenas, ninguém nos teme. Mas ao descobrir-

mo-nos á sua -passagem, o raio de sol branco, incolor que
arrasta atravez dos espaços a monotonia de sua marcha
estupenda, faz descer ao nosso seio os immensos thesouros de
sua prismática maravilha e derrama pelas ondas diaphanas do
verão aéreo o collar deslumbrante de suas pedrarias.

Somos o Gênio !

Sabeis que dizem as gottas da água, agitando-se em louca
desordenada ronda fantástica no seio de fervente caldeira,

a chocar-se a cada instante de encontro ás paredes de seu
cárcere metallico?

Cantam e dizem :
Somos pequenas. Mas, animadas por essa estranha

febre que nos impulsiona, para bem do homem, suppriremos o
tempo e a distancia ; mercê de nosso auxilio, perfurará elle os
montes, transporá os abysmos, desusará 

"pelas águas como
ligeira brisa! Emprestaremos azas ao seu corpo, força invenci-
vel ao seu trabalho e luz ás suas trevas !

Somos a Força!

Sabeis que dizem as gottas da água, quando, soberbas,
descem em alluvião e cascatas do cimo dos montes para tombarem,
indomitas, no leito dos rios com seus niveos recamos de espuma,
e se elevam sobre as orlas do mar como tromba asspíadora ?

Cantam è dizem :
Somos pequenas.. . Mas, unidas por sympathia irresis-

tivel, com o nosso colgante artístico, cacho de pérolas, e afiada
agulha de alabastro, decoramos, com riquíssimos arabescos de
irisados crystaes as abobadas do mysterioso palácio que nas
profundas entranhas da terra edificaram as fadas !

Somos a Arte!

Sabeis que dizem as gottas de água, a desfazerem se, tre-
mulas, em ondas de ternura, de angustia e de dôr, pelas pai-
pebras da humanidade^que sente?

Estas não cantam, ficam em silencio. Mas] dizem, em sua
muda linguagem, com seu eloqüente e incomprehendido mutismo..

Somos a Alma!
RIBAR
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Si aonde se mata um homem
Pôr uma cruz, é preceito,
Tu deves trazer, Maria,
Um cemitério no peito.

Iguala. 4b M>@r4^4@m

Minha filha, escolhi um bom marido
para você,

Obrigada, mama, mas o vestido de ca-
samento, espero que me deixarás escolher...
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Teus olhos —contas escuras.
Sao duas Ave-Marias
Do rozario cie amarguras
Que eu rezo todos os dias.

rup© ^i© f\iiyin^in)©s

Fui me confessai' ao Carmo,
Confessei que estava amando !
Deram-me por penitencia
Que fosse continuando.

w
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Remorso presagio

ONTEM á noite pude dar-lhe um beijo,
Pude abraçal-a com ternura infinda.
Ella córou... mas eu não tive pejo
De lhe roubar essa caricia linda !

Quiz mitigar a febre de um desejo
Que a mocidade pensa que nilo finda ;
Porém agora com remorso vejo
Que a não devia ter beijado ainda !...

Por um beijo mil vezes recusado
Manchei-a num momento apaixonado,
E um beijo vai-se... quasi se não sente!

Prazer maldito, como um sonho dura.
...P'ra que tive uma hora de ventura,
Se hei-de ter um remorso eternamente ?!..

I
I

€spinola de jtíendonça.

0

Sereia 2>Mna
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VULTO, a linha, a côr, o olhar e a fala
Tudo n'Ella o esplendor da Divindade atfesta;
Dir-sc-ia que fugiu do ülympo em plenaTesta
Para nos vir mostrar doOlympo a grande gala!

A' sua appariçap illumina-se a sala
Como a um raio de sol se abrasa uma floresta ;
E'que para os salões essa emula de Vesta
Traz a fláhima genial no olhar — turqueza e opala.

A sensação pa^â" com que a todos enlcia
A plástica ideal dessa estranha figura
Que a taes dotes parece extremamente alheia.

Cede agera a emoção excelsáy ardente e pura
Que nos enleva c assombra e transporta á ventura
Quando desprende a voz a Divinal Sereia !

jfurelio de figueiredo.

.000000:

AE pelo ar um sopro de agonia
No silencio da tarde que esmorece,
E julgo ouvir soluços n'uma prece,
A abençoar a Extrema-unção do dia.

Cada nuvem que passa fugidia
Aos meus olhos medrosos ápparece
Monstruoso fantasma que enegrece
A tristeza das coisas, doentia.

Em vão se perde o pensamento quando
Pensa em achar uma razão de ser
Da vida que me vae mortificando.

Em vão procura o meu olhar dorido
As sombras infindáveis do Não-sèr
Nesse paiz do Além desconhecido.

J)omitilla de Carvalho.*

Jyfi/sferío

NACESSO negrume esthetico c vibrante

Esphéula suave, omnipotente e fria,
Da glauca profundez intermina e possante ;

Exicio de luar que paira lacrymanle
Por sobre mim, tristonho, em quérula agonia ;
Enlevo de minh'alma errando na apaihià .
Da luz d'um teu olhar febril c palpitante ;

Eterno devaneio azul d'um Pensamento ;
Crepúsculo da vida, ardente magua enorme
Occulta no Sàçrario alvar do Soffiimento...

Vis3o que o Ser me prende á apotheose informe
Nos elos do teu riso, alcatifado alento

Que mora no meu peito e no Mysterio dorme !..

}{omero pinho.
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Oue geme dentro d'Alma em dúbia lethargia ; 0ooo
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PENSAMENTOS ALHEIOS

0 pó é mais leve que a penna;; a brisa
mais que o pó; a mulher mais qtieabnsa
e mais ligeira, que a mulher não ha nada.,..:

*

Três eousas diííieeis : guardar um se-
oTcrío sofírer com paciência as injurias e
empregar bem o tempo.

0 trabalho é a sentinella da virtude.

Aqúelle que pretender encontrar uma
esposa rica,, nobre, e formosa pretende, em
vez de uma, companheira carinhosa, uma
senhora imperiosa e despotica. ••, ;•".

0 orgulho é próprio dos homens., a
vaidade das mulheres.

*

A modéstia é a moldura do mereci-
mento que o guarnece e realça.

'• ¦ .4?f • '

Podemos reunir todas as virtudes mas ;
não accumular todos os vicios. :!\:d"j

A riqueza dos tolos é o patrimônio dos
velhacos.

0 nascimento desiguala, mas a morte
iguala a todos.

A religião é tão boa companheira na
adversidade como excellente conselheira na
ventura.

Ha enganos que nos deleitam, como
desenganos que nos afhigem.

#

0 trovão é a voz do omnipotente, re-

gando a terra, refrescando o ar, e, com o
fogo electrico, reanimando os reinos animal
e vegetal,

CM- w=\a

uyjborítas P\^rm Afinei!ia NatSv5«Sa«le
e F\arSfta IBei^tesç tç$i4e®té& %m Wictlyeroy

Lógica infantil :
Dize-me, Joanninha, o que é que se

deve fazer em primeiro logar para alcan-i

çar o perdão dos peccados?
E'... é... peccar.

¦>«¦
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ESCOLA DE MUSICA FIGUEIREDO - ROXO

A Escola de Musica Figueirodo-Roxo,
inaugurada nesta Capital no dia 1 do
corrente, tem por fim propagar a te-

clinica moderna do piano, adoptada por to-
dos os grandes virtuosos da Europa e está
sob a provecta direcção das senhoritas Su-
zana, Helena e Sylvia de Figueiredo, três
nomes muito conhecidos no nosso meio
musical, como professoras de piano de
reconhecido mérito, e cia senhorita Celina
Jfcoxo, cuja photographia ornamenta a nossa
capa, e que fez brilhantes estudos na Europa.

Além cias aulas de piano, a Escola
manterá também cursos de canto, vio-
lino, violoncello, theoria e harmonia de

que se encarregam os melhores professores
cio Rio cie Janeiro, entre os quaes citamos
mine. Cândida Kenclall e srs. Francisco
Chiahitelli e Frederico Nascimento.

No dia 29 cie abril realisou a novel
instituição um esplendido concerto, decli-
cado a imprensa carioca e no qual to-
máram parte os professores cia Escola,
mme. Kenclall, cantora vantajosamente co-
nhecicla pela sua extensa voz de bello
timbre, e a menina Heloisa cie Figueiredo
que, apesar cie sua pouca idade, revelou
dotes muito apreciáveis de musicista.

O Jornal das Moças, publicando os ré-
tratos das distinctas directoras dessa Es-
cola, presta-lhes uma singela homenagem,
desejando, ao mesmo tempo, que a louva-'
vel tentativa de nossas insignes patrícias
seja coroada de completo êxito.
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J7? arte de ser elegante
A.ARTE de se ser elegante seria inconv
í

pleta si não fosse além dos cuidados
do rosto e do corpo. Lembram-se daquella

passagem da « Ilha dos Pingüins », de Ana-
tole? « A importância das mulheres não re-
monta aos primitivos tempos, replicou Bou-
tourlé, elja datado dia em que o santo após-
tolo lhes deu bellos vestidos».

A /oi/et/e ê seguramente uma arte e em
nenhuma épocj, a não ser ao tempo dos

gregos, sobresahiu tanto como no actual mo-
mento, em que a sciencia de ser belíà é a

principal preoccupnção do espirito feminino.
Nessa secção não cuidarei apenas de vos

dar conselhos quanto ao cuidado da vossa

pelle ou das vossas unhas, mas tentarei
também de vos por a par do que a moda,
dama caprichosa e deliciosamente contra-
dictoria, possa inventar de mais novo e de
mais raro. EUa se dedica não somente ao
mundanismo carioca, mas também e sobre-
tudo áquellas patrícias que longe, nos Esta-
dos, não têm o espirito e a attenção constan-
temente attralvdos pelasmlrpies dos maga-
sins, o aspecto das ruas e das salas dethea-
tro. E' verdade, dirão, que para essas existem
as revistas de modas, onde poderão ver e
estudar a seu gosto, mas os chronistas mun-
danos de certos jornaes têm mais cuidado
em indicar as grandes original idades que a
verdadeira creação da moda. De sorte que
aqui as nossas gentis patrícias encontrarão
sempre, não um catalogo de figurinos, mas
apenas o registo, ligeiro e leve, do ultimo
sorriso, do ultimo gesto, da ultima attitude,
que a phantasia parisiense cria a cada instante
e espalha pelo mundo.

O uso das cabelleiras de côr que tanto
tem dado a falar aos chronistas elegantes,
não é de hoje. Já em 1856 fizeram a sua en-
trada de exotismo e de graça no « Theciire
italien », rendez-vous da alta roda das mu-
lheres de Paris.

A côr então preferida era a do ouro, e a
da prata, casando-se muito bem á tez bron-
zeada das morenas a miance do ouro ve-
lho. Não só dessa época vem a moda de
mudar as cabelleiras femininas; vem de
mais longe ainda. As matronas romanas fa-
ziam vir da Gallia, a pezo de ouro, lindas
cabelleiras vermelhas, com reflexos de fogo.
Só a mulher de Marco Aurélio usou tresen-
tas destas em dezenove annos. As nossas
elegantes de hoje estão longe desse record.

O habito gentil de beijar as mãos, diz
M. Samuel, se insinua um pouco por toda
parte e hoje já pontifica nos logares onde
a gente menos esperava encontrar. Até pouco

tempo, o gesto de curvar-se em angulo recto,
que é um dos poucos que ainda restam da
graça dos bons tempos da cavailaria e
do galanteio, existia apenas nos salões
e nos centros aristocráticos. Hoje a bana-
Usaram, o democratisaram e não ha por
ahi menos alinhavado senhor que se não
julgue com o direito de pousar os gros-
sos lábios, affeitos ao mau charuto e á to-
leima, numas pallidas, mãos feitas para
acariciar o velludo e a neve. O beija-mão
também teve o seu sentido sentimental, as-
signalando uma escolha, uma intenção ou
suggerindo uma palavra de amor; a phrase
que o revestia então era tímida, murmurada
apenas na sombra, assim permaneceu por
muito tempo fiel ao papel de primeiro gesto
na progressão amorosa. Hoje tudo está mu-
dado.

A excepçíío se tornou regra.
A nova moda nivelou as classes e as ida-

des; nunca as mulheres se viram mais cer-
cadas de tal culto e de tal respeito do que
actual mente e não têm razão quando dizem
que já passou a suave tempo da Galanteria
e da Graça em que mais que hoje pela
pátria, se combatia com ardor e com ideal

pelo seu deus e pela sua dama...
Ainda ha pouco tempo, um congresso de

sapateiros, porque elles têm também o seu
congresso, como os hygienistas e os diplo-
matas — observou-se que os pés das mulheres
elegantes têm augmentado no tamanho e

perdido na graça. Os congressistas, inda-

gando a que seria devido esse imprevisto
crescimento das extremidades femininas,
concluíram que as suas causas eram de na-
tureza essencialmente sportiva.

Com effeito, as elegantes de todas as
idades praticam hoje o Jooling, uso que
passava por vulgar ao tempo das crinolines\
naturalmente por esse exercício hygienico
ellas renunciaram a idéa de ter um feio e

gracioso pé.
A sua coqueiterie já não as obriga mais,

como antigamente, ao verdadeiro supplicio
chinez dos pequenos sapatos apertados, que
eram os seus minúsculos instrumentos de
tortura. Os sporis de todo gênero: bicycletta,
iennis, gol/, etc, libertaram-nas dessa
incommoda tyrannia. Si o pé augmenta
apenas alguns centimetros, a harmonia una-
nime do corpo nada perde, ao contrario, o
rythmo do seu andar é infinitamente mais

gracioso ; adquire elle alguma cousa de elas-
tico, de leve, de umdonaire moderno. Curioso
é que precisamente agora que os pés crês-
cem e tendem a augmentar com o abuso
dos sports, imaginasse a phantasia feminina
a moda das saias que estão em uso, que
mostram,- desabaladamente aos olhos, ainda
assim, maravilhados, dos passantes, não os
minúsculos pés de outr'ora, mas a solida
desenvoltura adquirida nos terrenos do Iennis

e do gol/. Emfim, são contradições onde se
reconhece que, apesar de tudo, as mulheres
ficam sempre «mulheres», isto é, deliciosa-
mente inconseqüentes e adoravelmente illo-

gicas, com a própria moda. No emtantò um
bello pé é quasi toda a graça do corpo.

Eu, quando vejo uma mulher, que vem ao
longe, olho-a de baixo para cima; si não for
bella no começo, istoé, si não pisar com ele-
gancia, de sorte a dar a idéa de que mal pousa
no solo, desvio então os meus olhos, que en-
tristecem e nem a procuro ver mais, ain.da
que a dona de taes desencantos tenha
uns lindos cabellos de ouro envelhecido ou
uns grandes olhos tristes como salgueiros.

E' necessário se ter um grande cuidado
com os pés para se merecer estas palavras
que Raul, no « Tem ps d'aimer, de Gerard
d'Houville (M. Henri de Reguier) diz a
Laurette: «Eu não esquecerei nunca que
este pé, nú, era côr de nácar e de rosa,
brando como uma flor, morno como um

pássaro, um pé minúsculo e suave, pequeno
demais para andar, frágil de mais para cor-
rer, um pé ao qual eu quizera pôr, em
vez de uma sandalha, uma aza de cada
lado... »

IVONNE.

±S/±ÍÍ

CARTAS DAMOR

As tuas cartas saudosas
São para o meu coração
Como o perfume das rosas
Trazido na viração.

E no delirante anceio
De te ouvir, de te escutar,
Ponho-me a lê-las e creio
Que estamos a conversar.

Tu certamente não pensas,
Doce luz que me illuminas,
Que as tuas cartas extensas
São sempre tão pequeninas!...

A' noite, quando me deito,
Rezo-as com tal devoção
Que durmo tão satisfejto
Depois da minha oração...

Tu dizes que tens guardadas
Num cofresinho de amor
As cartas apaixonadas
Que te escrevo, minha flor.

Quiz as tuas esconder,
Guardei-as no coração;
Começaram logo a jirder
No fogo desta paixão.

Atearam mais a chamma
Que me queima com ardor.
Desditoso de quem ama,
Que pôde morrer de amor!

ESP1NOLA DE MENDONÇA.
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O QUE A MULtlER PEVE SER

, — Honrada por dever e não por calculo. E1 uma triste
verdade que nem todas as honradas se casam, mas não étam-
bem menos verdade que as maculadas só por excepção se ma-
trimoniam.

— Coquette com o homem a quem amou, mas não com
dois ao mesmo tempo, como ás vezes acontece, pois acabará por
não apanhar nenhum.

_ uSar de maior limpesa e asseio possíveis. Aos homens
agrada tanto a mulher asseiada como desagrada a que se des-
cuida com a sua hygiene. Venus, em nudez, a sahir das brancas
espumas das águas, é mil vezes mais bella do que uma senho-
rita, cheia de enfeites e de óleos.

2 — E' de bem que procure agradar ao homem, pois para isso
nasceu, mas sem que tente deslumbral-o, affêctando dotes e qua-
lidades que não possue. Com cadeiras postiças e seios de algodão,
raramente ateará incêndio ao combustível do amor, ou, quando
isso aconteça, bem depressa se extinguira.

5—Vestir com simplicidade, embora com bom gosto. Não
exclue a modéstia a elegância, nem aquella exclue a arte. Si é
bella de rosto e possue outros atractivos physicos, facilmente
seduzirá a quem a encare com qualquer espécie de tecido. A
verdadeira formosura vence por si só. A falsa é a que tem neces-
sidade de artifícios para conquistar amores.

6 — Si está enamorada e é correspondida, procure, si o
seu coração consente, não ceder ao namorado mais do que a
boa educação permitte. Embriague-o com palavras, com sus-
piros, com promessas, com lagrimas, mas não consinta nunca
que o amor sinta o sabor dos beijos. Pôde alguma vez, quando *

já se sente quasi garantida pelo compromisso amoroso, tingir
um instante de distração para que o namorado a beije, recla-

mando, porém, em seguida, em termos brandos,' contra a
ousadia. Isso aguçará o desejo do casamento para mais breve.

— Quando for esposa, é que deve, mais do que nunca,
galantear o marido, para que este nunca se enfare do amor
conjugai. Deve procurar le/antar-se mais cedo do que ellc e
sempre ás escuras ou sob a penumbra do aposento, para que o
marid > não a veja desgrenhada.

Algumas esposas, ao envez de procurarem agradar aos ma-
ridos, ex'iibem-se, ao contrario, aos olhos delles em grosseiro
desilinho, sem comprehenderem quanto podem perder com esse
procedimento.

— Não convém despachar muitos pretendentes, pois cada
vez mais escasseiam os candidatos ao matrimônio. Não sonhe
com príncipes nem com titulares ou doutores. Contente-se com
quem possua elementos physicos para ganhara .vida e bastante
força para tomal-a em seus braços algumas vezes' por semana,
em attitude carinhosa.

— Não olhe de má vontade os homens sérios. São estes
os únicos que pouco falam e muito fazem pela vida.

io — Não case com philosophos. Estes, ou são muito distra-
hidos ou têm a mania de analysar tudo. Tanto num como noutro
caso são maus maridos, já por falta, já por excesso.

^—- i/i^o-Vírw .^

Entre via]antes :

<

Nunca íòste victima de algum des-
astre em estrada de fera) ?

Sim, a minha mulher, conhecia-a, pela
primeira vez, em uma viagem a S. Paulo.

,-w.
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Jl primo bacio O primeiro beijo

Si scordan gli anni placidi e beati

Di aquel'etá elte non conosce guái ;

Si scordan quelli che si son lasciati,

£5)a il primo bacio non si scorda mai !

@ il bacio tuo cfye ai par di fuoeo ardente

Crucie il mio labbro, io Io ricordo ancor,

CJi fn suggello a quell'amor posseníe

Ghe &a 9ran íempo ei síruggepa il cor.

§ se nei tristi giorni dell'obblio

Qi dirti udrai : "quella fancinlla muor ;"
*£)ieni presso ai mio leito, Gtngelo mio,

$}a t>ieni solo per baciarme ancor !

Texto italiano da" musiea que sae
neste numero. '

Ssquecem=se depressa os annos idos

Dessa idade em que amor brilha e floresce ;

Os que cio próprio amor são esquecidos,

£5}as do primeiro beijo quem se esquece ?

I^esse teu beijo, cujo ardor fervente

(£restou=me o lábio, eu lembro inda a impressão,

^oi o'sello daquelle amor ardente

Que ouír'ora me abrazat>a o coração !

S si nos tristes dias do passado

t)izer=íe out>i: "Squella creança finda ! "

Corre agora ao meu leito, anjo adorado,

fôtas, afy! HDem só para beijar=me ainda !

Tradueção pof nós leita para sei" eanta-
da em pontuguez.

¦^
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ESTIO, com todos os seus horrores, deixou-nos
emfim. E a alma das nossas elegantes rejubila,
ao sentir os primeiros sopros duma brisa amena,

_. despida da callidez pesada dos longos rnezes

que já lá vão. A's noites deliciosamente frescas em que tremeluzem
myriades de estrellas que percorrem a peripheria ao nuto da
Omnipotencia, presididas por esse satellite bemdito da terra, á
meiga e poética lua, succedem-se uns dias prenunciados pelos
gorgeios duma passarada alegre e faceta, dias cheios de luz,

graça e harmonia sob um ceu azul sem macula, este çea feliz

que cobre a vasta zona tropical !
E, quando o sol, depois de subir o vante do seu zenith,

já estuga o passo a caminho do occaso, as ruas desta soberba
Sebastianopolis, as artérias chies, sentem-se orgulhosas por
serem pisadas por uma pleiade de elegantes que constituem per
se a fina flor da sociedade carioca. As amáveis leitoras, teste-
munhas e comparsas desse attrahente espectaculo, devêm ter
sentido, como eu, alhear-se a alma a si mesma e elevam-se a
regiões infinitas como que para não sentir a atmosphera callida

que as envolve, no meio de sorrisos, olhares significativos, tudo
emfim !

Ora, toda esta graça, todos estes attractivos, amáveis
leitoras, que motivam a admiração geral quer nas ruas, quer
nos cinemas ou theatros, ou emfim nos convívios da pura so-
ciedade, não advêm só da magestade do sorte, dos olhos sedu-
ctores, ou dum rosto de fino e primoroso delineamento da na-
tureza ; advêm principalmente da combinação correcta de linhas,
do conjuneto dos detalhes desde a base ao extremo. Ainda não
é só um sapato elegante e um chapéo de fino gosto que des-
taça e produz admiração; mas é principalmente o vestido que
se imponha pelo rigor da moda e pelo primor da confecção.

As dedicadas leitoras devem ter observado que se critica
commumente a moda não sei si por passatempo, si para inglez
vêr, como é costume dizer-se. Porém, na rua, lê-se uma certa
alegria em todos os rostos, quando apparece um exemplar da
ultima moda ou seja um vestido moderno ou um chapéo mo-
dernissimo, posto que um e outro sejam algo exquisitos.

Devem ter ouvido dizer outrosim, ou devem ter lido que
o mundo sem a mulher seria um deserto árido, a vida seria
uma semsaboria ; pois eu affirmo, por paridade de razões, que
a mulher sem a moda seria um desconchavo, perderia toda a

graça e todo o valor. Apresso-me a dizer que me refiro á
moda, porém nos seus verdadeiros limites, quando não cae no
exagero, porque então é ridícula. E é triste que as modas, ao
chegarem aqui já encarecidas de correrem uma parte do mundo,
sejam immediatamente exageradas, tornando-se desde logo cre-
doras do riso e critica geral.

A moda soffre o effeito da evolução, muito embora na
sua marcha se remonte sempre ás creações antigas. Não é
meu intuito referir-me demoradamente ás diversas phases da
moda ; só de passagem direi que, se em janeiro e fevereirj se
accentuava uma inclinação para imitar os modelos Luiz XIV e
XV, hoje em Paris esses modelos estão resuscitados a toda a
linha. Era de esperar a influencia desta nova phase no nosso
meio elegante. Era de esperar ao mesmo tempo o exagero.
Assim foi.

T modas e: modos j
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O vestido tailleur, usado nos últimos me/es de inverno
em Paris, que é uma resurreição dos modelos primeiro confec-
cionados no século de Luiz XV, está muito longe de se parecer
com essa ultima creação que já todos viram e que não passa
de um camisão no significado rigoroso do termo. Tailleur nunca
foi e, aqui à puridade. amigas leitoras, não lhes parece ridículo
o tal senhor camisão? E' próprio para usar em casa nos mis

Vestido de sashemica ou de seda, eorpi-
nho bíaneo ornado eom pregas em fuó
preto saia pregneada eom pregas re-
dondas e formando túnica.

4> \A*''<>'-:Í± ^/Zp)*

Toilette modernissima para
passeio

teres domésticos, porém não dá margem a subir-se com elle a
um camarote de theatro, nem mesmo tem cabimento para um
passeio ao cair da tarde. Quanta variedade de modelos não ha
de um quilate infinitamente superior?

Para exemplo, observem as dedicadas leitoras o que vae
aqui reproduzido e do qual vou dar ligeira explicação.

Quanto ao casaco : este elegante costume confecciona-se
em moiré (chamalote flexível) azul marinho. A gola pôde ser
do mesmo tecido em branco ou ckarmeuse, levando nas extre-
midades um bonito canto bordado.

As palas, ao nivel da cintura, quer á frente, quer atraz,
são adornadas graciosamente com applicações de passamanteria.
O mesmo se verifica nos punhos.

Quanto a saia : esta, posto que de talhe simples, é ele-
gante, como se vê. Tem como único adorno, á frente, duas
pregas-macho, debaixo das quaes sae a túnica. Esta, na
confecção, pode ser supprimida, a bel-prazer.

Direi de passagem que este costume também pôde ser
confeccionado em casemira, comtanto que seja muito fina.

Completo e variado sortimento, tanto destes como de
quaesquer outros tecidos, faculdade de folhear todos os figurinos,
arautos da moda em Pariz, o aprimorado da confecção, .o ca-
pricho de exceder a expectativa da amável e dedicada clientela,
tudo emfim, encontrará a leitora no Aielier dirigido por José
Miranda e Mme. Julia Miranda, ex-contramestres das casas
Rauniér e Nascimento, o qual se encontra caprichosamente mon-
tado á rua do Ouvidor, 103. A entrada é pela rua S.àchét, 42.

A boa vontade da clientela, de braço dado com o bom
gosto da confecção, conseguem aperfeiçoar a moda e dar-lhe
um aspecto puramente parisiense.

Rio.
GüU'

CuMad® e@im? a? yifjfyas—As unhas
devem ser bem tratadas, pois são uni signai
de assei o e distincção.

Não devem ser cortadas muito curía.s,
rentes a carne, mas ao nivel dos dedos e
seguindo o contorno dasphalaiigetas {cabeça
dos dedos), depois de lavar as mãos em água.
morna para tornal-as mais tenras.

Os tecidos circumdantes na raiz das
unhas não se devem cortar e sim arregaçai-
os para evitar que arrebente a pelle por
cima dos dedos, o que é pouco gracioso.

Para dar brilho ás unhas, empregue-se
um pouco de verde de estanho e carmim,
com que se esfregam comum pedaço de patino
ou camurça fina.

W-—rnãftãbnuã- vsttcf— *""" 
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Senhorita da elite londrina eom o véo da moda a tufea, eobfindo
paute do rosto . í * i.
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0 sueco de limão emprega-se com bom
resultado para clarear as mãos e as unhas.

Apesar da utilidade deste conselho, não
deixaremos de indicar a vantagem cie se
consultar uma habii manicura.

©:

Paira frisar ®s cabeH®^—Para fa-
cilitaro frisamento do cabel Io, á noite, antes
cie deitar-se, emprega-se a seguinte solução:

Água quente, um litro ; borax, duas on-
ças; uma gramma de gomma arábica em
pó e 20 grammas cie álcool canforado: de-
pois cie se humidecer a cabelleira com esta
solução, fazem^sepaj)elotes.

Si o cabello é rebelde, muito liso, antes
de empregar a receita acima, molhe-se com
cerveja quente e o resultado será garantido.

B ' *Í^B Bk^^PsvB BB*- w
¦'*^Bbb^^?'::':''' ^^^B PBÉ1^'.'' w,

M¦¦'¦':. ..:¦' 'TB RÜÊíá^flMKx. ¦¦-Í^B BHPf* a
m' <B BF^^Essfc*11 -j''^B s

* „ ¦ ' «x -í *fLi» - .;..;„¦;'¦¦¦ W¦ "¦ '.'.Ti^&jSfk- ¦-¦ I¦** f*£r ^Ç*\ -4 ' * ''^W^ ¦'"'*¦* B
I ?" *WWÊÊÊÈÊ§ÈÊ ~ • - JBB^P^ -V' 1

W?^-ih V ¦/ ;?% /l.f *WV;:. \. / : *¦ * ** ¦ * m
V'-* ¦- ¦- «4v;::¦•'•»•¦' '•' \; </v?í ¦ ¦ » ' #
tt - <?¦V* »* ••# ¦ ,; «>>>' •;¦?¦ :,¦-¦»* 

•>, *í - .#
!/• 4 f~ '¦'*" <*/ "*; r ' :* ¦ i •
\'":'"'\*' ' ,»•'" r 

' ''f ¦& Í ¦ * < #

^Ero J®E® Dantas C©eflib®

tores —Pela col-_©Ul®eaça® <aas
locação das flores em uma casa avalia-se o
bom gosto da dona desta.

Já não se sabe mais o que inventar
para ciar variedade ás jarras, vasos e aos
bibelots que se vendem para aquelle fim.

Jarro es de porcellana da Saxonia, cio
Japão e Sèvres, de diversas fôrmas, nos
quaes se collocam as flores em uma artística
desordem, tudo isto cedeu o seu Jogara urna
nova fóima que consiste em um block de
crystal que tem na parte superior pequenos,

buracos, em cada um dos quaes se enfia
uma ou duas flores e algumas folhas.

Com estes blocks formam-se interessan-
tes combinações e se collocam em uma jar-
dineira, teu cio a vantagem de empregarem-se
poucas flores.

Deve-se escolher os blocks menores, pois
assim é mais fácil collocal-os em qualquer
recepiente.

oooooo
oooooo

i=4

VilSÕJ DE ARTI

\3m vliriüòsé
Quando pela primeira vez ouvi Miecio Horszowski, grande

foi a minha surpresa diante das exclamações que a sua mara-
vilhosa arte provocava \

E' uma menina... Não ha duvida.,, Sentir daquelle
modo •* CJ

E' um grande artista, mas nao tem so n annos. b
um anão... _

E satisfaziam-se muitos e muitos espectadores, firmes
nessa convicção, julgando, erradamente que, para operar taes
maravilhas no piano, o virtuose devia forçosamente pertencer
ao outro texo, ou oceultar nas vestes infantis uma idade mais
avançada !...

O publico, pensava eu, deixa-se empolgar pela arte
maravilhosa de Miecio e achaque as qualidades de sentimento,
expressão, delicadeza e encanto com que veste e apresenta as
composições dos mestres do piano revelam o temperamento de
uma mulher, porque elle é um sensitivo, um delicado, um
gênio, ou porque o seu typo Apollineo confunde-se ou lembra
o typo feminino ?!

No meu intimo uma voz me interrompeu :
— Enganas-te. O phenomeno apresenta duas faces. Miecio,

physica e artisticamente apresenta os dois característicos.
A arte, no coração, como nos lábios e nos dedos da mulher
mais se revela na pureza das linhas, destaque de contornos,
precisão de desenhos e effeitos que a sua technica desenha va-
lorisada pelo effluvio do talento, apresentando scenas mais im-
pressionistas, mais emotivas e, consequentemente, mais impol-
gantes.

Agora, porque, dotadas com tão raras qualidades artisti-
cas, nossas patrícias não se dedicam com fervor ás Artes, ao
canto, á poesia, ao piano, como ao violino, á harpa ?;|

Porque não cultivam a pintura, a esculptura, não mane-
jam a penna?Muitas (continua o meu intimo interlocutor), muitas
mulheres se têm celebrisado em varias Artes : a Duse, Sophia
Menter, Neruda, a Patti, e tantas outras... Onde, porém, queres
chegar com teu raciocínio ?

Onde pretendo chegar, é ao ponto de convencer ás
distinetas patrícias que nos lêem, de que, ao menos por suo-
bisvw, por moda, devem preoecupar se mais com o cultivo do
espirito, abandonando esse continuo exhibicionismo em que,
de mãos dadas, o luxo e a vaidade convertem-nas em estatuas
vivas, manequins ricamente vestidos. Vivem preoecupadas uni-
camente com vestir bem, vestir com luxo, usar modas exage-
radas, algumas caminho do burlesco, isso com grande gáudio
dos tailleurs e com os applausos dos Petronios que passam o
dia nas Avenidas...

A aristocracia do gênio e da belleza deve collocar o seu
sceptro nas mãos da mulher, a mais formosa creação Divina,
o mais precioso escrinio onde se guardam os thezouros da
amisade, e, muitas vezes, do amor.

O Brazil ufana-se, presentemente, de contar entre as suas
patrícias algumas litteratas, poetisas, pintoras, esculptoras,
médicas, etc, que, por meio do estudo e a golpes de talento,
triumphalmente elevam o seu sexo a alturas onde só chegarão
os que vencem na vija, pela actividade, pela honra e pelas
conquistas nas sciencias, nas lettras, nas artes e nas industrias.

JÚLIO REIS
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O sr. tenente da Armada Roberto de Alencar Osório e
sua esposa exma. sra. d. Corina de Alencar Osório festejaram
no dia 5 do corrente o anniversario de seu consórcio.

Para commemorarem essa festiva data reuniram em sua
residência, na Tijuca, varias pessoas de sua amisade, organi-
sando-se um concerto em que foram executados os seguintes
trechos:

Sorrento de Bachmann, violino e piano ; Inspiração a Ba-
vena, violino e piano, pelo tenente Roberto Osório ; Amor ti
Chiede, canto para soprano, pela sra. Corina Osório ; Torna,
violino e piano, pelas sras. Corina Osório, Clemência Rocha e
tenente Osório; II Libro Santo, canto, violino e piano, pela
sra. Ivete da Cunha Ribeiro e tenente Osório ; Scenas üe La
Osarda, vioiino e piano, pelo tenente Osório ; Romance e Bo-
lero, violino e piano, pelo tenente Osório; Per sempre e Ancor
per sempre, canto e piano, pela sra. Corina Osório ; Legende
Wieuiawsky, violino e piano, pelo tenente Osório; Les Adieux,
Sarasate, para violino e piano, pelo tenente Osório.

Os acompanhamentos foram feitos pela professora de piano
d. Clemência Rocha, a qual executou também ao piano bellissi-
mos solos, sendo muito applaudida.

C (Q)ÍQ€'Mfk(ô)

No dia 6 de junho, o apreciado tenor Roberto Mario,
nosso illustre collaborador, já bastante conhecido no nosso meio
musical e do mundanismo elegante, realisará um concerto com
o concurso dos melhores professores desta capital.

Contratou casamento o sr. José Curvello da Silva, funccio-
nario municipal, com a sra. d. Olivia Paula Franco, filha do sr.
Francisco de Paula Franco.

Realisou-se no dia 10 o casamento da senhorita Eluina Ti-
noco, filha do sr. Antônio José Tinoco com o sr. Luiz Gomes

O acto civil effectuou-se na residência do pae da noiva á
rua Piedade n. 33, Botafogo, ás 5 horas da tarde e o religioso
na igreja de S. José, ás 7 horas.

Consorciaram-se no dia 8 a senhorita Ernestina Attademo,
filha da exma. sra. d. Bebette Gollser Attademo, viuva do ne-
gociante desta praça, sr. Braz Antônio Attadema, com o sr. Ro-
drigo da Silva Torres, sócio da alfaitaria Torres.

O acto civil teve logar na residência da noiva á rua da
Carioca n. 8 e o religioso na Matriz da Candelária.

O sr. dr. Elias Ildefonso Pires de Carvalho contrahiu
casamento com a senhorita Deolinda Menezes da Silva, filha do
sr. major Brazil Menezes da Silva, negociante nesta praça.

O sr. Joaquim Gonçalves Rapozo, funccionario da Repar-
tição Geral dos Correios, contratou casamento com a senhorita
Maria Luiza Berenger Silva, sobriuha do fallecido deputado
federal João de Siqueira Cavalcanti.

Hs( MANICURA>- í
Manoelita Hermida, í^ua Gonçalves Dias n. 60 t

Salão Silva =— ===== g
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Na hora da morte, Maria chamou, com
a mão tremula, o mando, que correu, pres-
suroso, ao leito da moribunda, a quem
dizia amar extraordinariamente.

Manoel, disse ella com voz quasi
sumida e entrecortada pela angustia, si eu
te pedir um ultimo favor, dar-me-ás a tua
palavra de honra de que o satisfarás ?

Oh í minha santa, respondeu o Ma-
noel, por entre soluços, pede o que tu qui-
zeres, que nem que seja preciso a minha
vida, serás servida !

Maneei, promettes-me que, morta
eu, te casarás com minha irmã Joaquina ?

Oh ! filha, respondeu Manoel, com
voz mais soluçante ainda, podes morrer
tranquilla, que a tua vontade será cumprida,
pois si eu já tinha pensado nisso !...

k.
-----O ' nriro OA/Cl/oon/w-Lan-rt —<\r

Entre mãe e filha:
Maricota si o Quincas te disser alguma

cousa sobre casamento, diga-lhe que fale
comungo.

E se nao me disser nada?
Ah! então eu falarei com elle...

*"l.
h .rx.

Acaba de chegar da
Europa Madame

Daisy de Flaville,
que tem em exposição nos
seus ateliers as ultimas rio-
vidades em vestidos para
senhoras, chegadas das me-
lhores casas de Paris.

Avenida Rio Branco, 173
Em frente ao Hotel Avenida

Entrada pela rua Cbile, 14
'1S' m1s
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AS creamçaí biscou'0 que suppõe estar sendo cubiçado
pela pessoa que lhe está ao lado.

Quem vê estas cousas sem rir não possue

tUEM 
quizer passar alguns momentos certamente a delicadeza do senso cômico,

de prazeiroso entretimento é procurar
assistir, pela manhã, ás exquisitas e gra-
ciosas posições das creanças em seus berços.

Quem poderá então conter os risos e os
beijos ?

São attitudes de soldados mortos e es-
tendidos no campo da batalha, gestos de
dor, contorsões de acrobatas, abandonos
negligenciados de amantes melancólicos.

Quem pôde dizer o que é a voz das
creanças?

Tem alguma cousa do canto de rouxinol,
do grito da andorinha, do pipillo das pe-
quenas aves, do miado dos gatos.

São notas de flauta, murmúrios ecochichos
infinitamente suaves, gritos e grunidos que
laceram os ouvidos, trinos de soprano, estai-

Ora descançam com um cotovello sobre lidos de ^ crystalinaSj deSafinações de
almofada, ora se occultam debaixo desta, tenQr constipado> falsete de mascarados ;
ora ficam em posição diametralmente opposta, todos qs pequeninos gritos e trinados confusos
de modo que, si procuramos o rosto, nao que ^ ^^ de ^ ^ dg cem pas.
raro dar com a ponta do pé e, caso se sarQs e de uma Qrchestra de cem instrumen.
pretenda segurar-lhes o mimoso e roseo
pésinho, quasi sempre se acaba por lhes
metter o dedo na bocca.

Approxime-se o rosto de sua bocca e faça-se
que ellas murmurem algumas palavras ao

Nesse momento então, tem-se vontade ., ., A,. ¦'. Q „„„ouvido. A's vezes, sae delia um som que nos
de tomar nos braços a creança e coberturas , ,, , v^ n perturba, parece-nos que collocamos o ouvido

na fechadura de uma porta mysteriosa pela
qual se escapa uma voz sobrehumana.

que a envolvem e sahir com ella pela casa
a cobril-a de beijos e a dirigir-lhe os mais
ardentes e, ao mesmo tempo, meigas ex-
pressões de carinho.

Quem vê a rir uma creança de três annos,
mal despertada, posta de pé, assiste a uma
das mais bellas scenas da vida humana.

O pequenino sêr queda-se um momento
immovel, esfregando os olhos e depois
seguindo com passo lento, como que ainda tjc0 que achei para esconder o verdadeiro
adormecido, mal humorado, a choramingar, nome do principal protagonista deste conto,
encarando a gente de travez. Quando sente Danilo tinha qualidades análogas ás do, ,. mineral: era mudo e quedo como um rochedo;
frio, anda com passo de boneco, aos puli- quando emperrava> n90 Se lhe arrancava
nhos, fazendo beicinhos e mil caretas gra- uma palavra.
ciosissimas, como para dizer Dahi, outra qualidade tão própria do gra-

«Sou pequenino, sim, sou uma cousa de nito como de Granito que pelo mesmo prp-F ' cesso de trocas de letras, tinhas o coração

Edmundo de amicis

Cíiêro mistérios®

Granito é um pseudonymo anagramma-

nada, pois acalenta-me que eu me vou
embora!»

Ou então, quando mette quasi que a
metade da cabeça na tigella de café com
leite, que sustenta com as mãos, e, em-

mais duro do que a pedra : era um gra
nito.

—Ah! Granito ingrato ! Por que an-
gustias me fazias passar! Ainda bem me
lembro !

O pae, homem irreflectido, imprudente,
quanto ingere soffregamente o conteúdo, ao chegar em casa para almoçar, encontrou
faz guarda com o rabito do olho a um Granito a chorar para um canto, soltando

lamentos inquietadores, pungentes... Indaga,
inquire, insiste, ameaça.

—De que tu choras, menino?
De nada, papae.—Foste castigado ?
—Não, senhor.
—E porque choras?

—Quem te offendeu ?
—Ninguém.
—O mestre reprehendeu-te ?
—Não, senhor.
—Que choro é este, então ?

—Então cala a bocca, menino ? senão
senão eu te faço chorar deveras !

Mas Granito chorava mesmo deveras,
affligindo cada vez mais ao pae com o seu
choro mysterioso.

Não havia meio de arrancar-lhe o mys-
terio.

Ao collegio fora mandado saber porque o
menino tinha chegado á casa, chorando.

Mas Granito d'ahi sahira alegre, com boas
notas.

—Pois elle lá chegou chorando, objectou o
portador.—Então... foi na rua. Informe-se da
policia!

Mais tarde apparece Granito aa mpanhado
do mesmo portador com recado do pae exi-
gindo explicações do choro.

Porque chegou você á casa, chorando ?
— Quem lhe bateu ? — Foi na rua? — algum
collega? — estas e outras pergutas lhé fez o
director, porém nada de resposta.

No mesmo mutismo se conservava Gra-
nito. Um mysterio havia. Como desven-
dal-o.

A creança foi detida, posta incommunica-
vel, até confessar a razão de suas lagrimas.

A' hora do almoço, Granito sempre á
vista, pois que acompanhara o director até
à sala das refeições, dava a adivinhar nos
seus olhos muito compridos o que lhe ia no
intimo.

Já almoçou? perguntaram-lhe.
Com um signal de cabeça, deu resposta ne-

gativa.Quer almoçar?
Outro sigual, porém affirmativo.
—Então!... Venha cá, diz-lhe o director,

porque foi que você chorou ?
A muito custo, chorando novamente, disse

baixinho, timido, envergonhado :
—Porque estava com pena do peru que

mamãe matou!

J. NOGUEIRA.
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Aprotagonista deste conto chama-se
Lúcia. Seu pae e sua mãe, que eram
muito bons, trabalhavam desde pela
manha até á noite, pois queriam

que sua filhinha tivesse uma educação esme-
rada e aprendesse muitas prendas, e nao
deixavam que ella se occupasse de traba-
lhos caseiros.

Lúcia aprendeu a bordar e, como era
ligeira, em pouco tempo tornou-se uma ex-
¦cellente bordadeira. Mas só porque sabia
bordar com perfeição e tinha as mãos brancas
e finas julgava-se ser mais alguma cousa que
sua mãe, pobre lavadeira, e de que seu pae,
que era carpinteiro, o que ella clava a enten-
der constantemente com seus modos brus-
cos e respostas promptas de menina or-
gulhosa.

Uma manhã, Lúcia sentada diante de
seu bastidor em que bordava, começou a
jactar-se em voz alta da sua habilidade e
perícia, e era tão grande a sua prosa que
uma aranha que estava suspensa no tecto
olhou o trabalho cie Lúcia, quando esta dizia:

— Ha muito poucas meninas como eu
no mundo, porque não só trabalho com per-
feição como também sou ligeira como nin-
guem. Que bordado bonito! accrescentou,

BmVSéTttZTIZ: i- 7^^*^^&W±Jr\ YViÁ '
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pondo-se de pé para melhor contemplar o
seu trabalho.

A aranha ouvindo esta prosapia, deu
uma forte risada zombeteira.

—Quem está rindo ? Quem está caçoando
de mim ?—Disse Lúcia muito coracla, pro-
curando como descobrir, olhando para o tecto,
donde lhe parecia ter partido aquella risada.

Sou eu, respondeu a aranha. Ouvi
bem o que clizias quando eu estava fazendo
a minha teia. Ri-me cie ti, porque no meu
entender trabalhas muito mal.

Anclarias melhor se fosses ajudar tua
própria mãe. Teu pae ganharia muito mais
com isso.

Occupa-te dessa teia suja, impoeiracla
que estás fazendo, replicou Lúcia, mais en-
furecida que assombrada, e dá graças a
Deus estares ahi tâò alta, porque senão eu
te esmigalharia com ps pés.

Muito bonito ! Bravo! disse a aranha
com a sua vozinha fina e riso zombeteiro.
Estou vendo que em vez cie mestra cie bor-
dado, és uma grande malcreacla e soberba.
Fica-te em paz, e se és capaz faze um
bordado que imite minha teia.

Lúcia olhava incolerisada, os olhos
scintillantes de ira, a aranha que recorne-
cara o seu trabalho, sem deixar de rir e,
impossibilitada de epanhar a aranha, deixou
a sala em que trabalhava aborrecida, batendo
com as portas.

Lúcia esteve de mau humor todo o
resto do dia, respondia a seus pães com ma-
neiras bruscas e até lhes clava ordens e
ralhava. Os pobres pães, por ser ella única
filha, tudo supportavam, não a contrariavam
para vel-a contente.

No dia seguinte, porém, seu pae repre-
hendeu-a porque ella não tinha preparado
o almoço e a soberba menina respondeu-lhe
com máos modos, dizendo que não podia
fazer tantas cousas, que certos trabalhos
não eram para ella e que seus pães deviam
estar satisfeitíssimos por terem uma filha
que bordava admiravelmente.

E isto ella disse com voz alterada e
sahfu para o campo sem se despedir.

Em caminho, encontrou Lúcia uma mu-
lher que lhe perguntou:E's tu a menina que sabe bordar
muito bem?

Imaginae a surpresa e a satisfação de
Lúcia.

m
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Ouvindo tão lisóngeiras palavras, esque-
ceu tudo que lhe aconteceu e respondeu:

— Sim, sim, sou eu. Bordo admirável-
mente, como dizes.

—Está bem. Si assim é, vem á minha
casa e eu te porei a trabalhar em uns bastido-
res magníficos onde se fazem flores de seda
com cores tão lindas que parecem n atura es;

—bim, x O L tf' V_/ntão verás como ficarás
contente do meu trabalho.

Dito isto, a presumpçosa mocinha seguiu
aquella mulher que não conhecia, sem o
menor receio, esquecida dos seus pobres pães
que abandonara. Chegaram á casa da des-
conhecida no centro de um bosque frondoso
onde Lúcia encontrou muitos bastidores com
magníficos bordados começados.

—Aqui tens os trabalhos.
Qual delles escolhes ?
—Este, clisse a menina resolutamente,

indicando o mais di fh ei 1, depois deter exa-
minado todos.

Como si fosse um commentario a tão pre-
sumpçosas palavras, ou vio-se nessa oceasiâo uma
risota parecida com a da aranha. Lúcia olhou
para o tecto. Não havia aranha alguma.

—Terá sido uma illusão minha? pensou
ella, emquanto a mulher lhe preparava o
bastidor que ella tinha escolhido.

—Prompto. Podes começar. Quando
acabares, dar-te-ei cem moedas cie ouro.

¦Cem moedas de ouro ! Que bom !
disse a menina, sentando-se para começara
trabalhar.

Quando se voltou para ver a mulher,
esta já tinha desapparecido e Lúcia, ven-
do-se só, sentiu-se embaraçada.

—Como é que hei de começar ? O bor-
dado era realmente difhcilimo e ella nunca
tinha visto igual.

Tentou mais de cem vezes e depois de ai-
gum trabalho, tinha de desmanchar o que es-
tava feito por não estar certo. Aborrecida efa-
tigada, deixou o bastidor e foi para umaianella
que dava para um magnifico jardim onde ella
viu á sombra dos arvoredos um formoso me-
nino que brincava, fazendo bolas de sabão.

—Como te chamas ? perguntou-lhe cari-
nhosamente Lúcia. Olha... estou só aqui,
queres vir brincar commigo ?

—Vou já, maninha.
Pulou pela janella, de um salto estava

dentro da sala.
— Onde estou ?—Perguntou ella.

—Em casa de minha mãe que gosta
muito das meninas e dos meninos.

—Eu não o sabia... E como se chama l

tua mamãe , .'
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—Chamam-n'a a boa Fada.
—A boa Fada ? ! Pobre de mim! ex-

clamou Lúcia. A boa Fada castiga as
creanças que não são boas.

Que é isso? Que tens? Porque estás
assim tão pallicla ?

—Porque não tenho sido boa para mi-
nha mamãe e meu papae.

Do lado de fora uma voz chamou:
—Amor ? Amor ?
—Já vou. Oh! minha mamãe me chama,

disse o menino, dando um beijo em Luçia.
E partiu. Viu-se Lúcia novamente só

naquella sala cheia de bastidores com borda-
dos variadissimos. Pela janella entravam pe-
talas das flores do jardim e folhas das arvores
do bosque e algumas bolhas de sabão, que entre
essas irradiações de madreperola reflectiam
o azul do céo, subiam lentamente e desciam
depois rápidas, arrebentando em chuva de
ouro. Entrou a Boa Fada.

Como vae esse trabalho?
Lúcia chorava. . .

Quero voltar para minha casa... onde
estão meus pães.

4
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Voltarás para lá, sim, mas antes tens

que fazer o bordado que escolheste.
Dito isto, a fada partiu. Nesta occasiao

fez-se ouvir uma voz conhecida de Lúcia;
Aqui estou, comtigo.
E's tu, a aranha lá de casa! exata-

mou a menina com alegria.
Fala, fala, que eu te escuto e pro-

metto não te maltratar nunca mais, nunca!
Olhou cie cima a baixo, procurou por

todas as partes e nao via a aranha. Final-
mente, encontrou-a escondida nas pregas
de seu vestido.

Fazias-me pena, Lúcia, e não te quiz
deixar sósinha!

Ah ! aranhasinha do meu coração,
como estou contente de te ver a meu lado!
Dize-me como é que hei de fazer este bor:
dado que me pedio a Boa Fada. Não me
julgo capaz de fazei-o.

—O bordado eu te farei mas sem as cores,
tu sabes que as minhas teias são sujas, feias,
e de cor cie poeira, tu mesma já o disseste.

Nao te lembres disso ! supplicou a
menina humildemente.

Tinha voltado Amor aos seus brinque-
dos no jardim e suas bolhas de sabão leves,
subtis, irisadas de mil cores, entravam pela
janella, davam voltas em torno da pobre
Lúcia. Alguns pousavam nella e depois,
com uma lagrima e um suspiro seu, desfa-
ziam-se em pulverisações de luz e ouro.

Amor, amor! Ajuda-me, salva-me
destes apuros, para que eu possa voltar á
minha casa, para junto de meus pães!

A aranha, entretanto, trabalhava afa-
nosamente e o bastidor já estava todo oc-
cupado por um bordado magnífico. Sobre
elle cahiram varias bolhas de sabão que da-
vam ao bordado as brilhantes colorações do
arco iris. Ao ver aquelle milagre, Lúcia deu um

grito de alegria ; mas as bolhas se clesfize-

ram uma por uma e só ficou a teia da ara-
nha de cor pardacenta.

Lúcia chorou inconsolavel; nada quiz
comer durante o dia e adormeceu na mes-
ma cadeira em que estava sentada, com a
cabeça deitada sobre o bastidor.

Sonhou. Sonhou que, sem saber como,
tinha concluido o bordado, tão lindo como não
se poderia imaginar melhor e que a Fada, sa-
tisfeitissima,lhe entregava uma bolsa com cem
moedas de ouro e a mandava para casa, rea-
lisando assim os seus mais ardentes desejos.

Ao despertar deste sonho, viu com im-
menso prazer e admiração que o seu sonho
era realidade : toda a teia tecida pela ara-
nha estava coberta, como o jardim da Bôa
Fada, de brilhantes flores, de cores vivis-
simas, que tremulavam ao sopro suave da

:%risa matinal. Eram as gotas de rocio for-
madas" durante a noite pela humidacle das
bolhas de sabão: Quando Lúcia contemplava
extacica aquella obra milagrosa, entrou a
Fada e disse-lhe sorrindo: ^ v .7

— O bordado está feito como eu dese-
java, mas não foste tu que o fizeste, pre-
sumpçosa Lúcia. Fizeram-n'o a modesta ara-
nha, o humilde menino e um raio de sol.

Não mereces, pois, as cem moedas de
ouro, mais eu as ciarei a teus pães como
recompensa aos trabalhos e sacrifícios feitos
por elles para fazerem de ti uma borda-
deira e dos desgostos que teu orgulho lhes
tem feito soffrer.

Lúcia escutava humilhada e arrepen-
dida, cabeça baixa, os olhos fitos no chão.
Por fim, soluçando, pedia perdão e se atirou
nos braços da Fada, que lhe deu o dinhei-
ro e abrio-lhe a porta ensinou-lhe o ca-
minho para voltar á . sua casa, dizendo:

— Não tenhas receio; mesmo longe de
ti, não te abandonarei. Além disto, a aranha
te fará companhia.

Que festa foi a sua entrada desespe-
rada em casa !

Que alegria sentio ao abraçar seus pães,
pedindo-lhes perdão ! Que consolação, que
socego para elles, abraçando a filha querida
e venclo-a tão mudada! Lúcia viveu muitos
annos e foi feliz, porque era boa.

Quando estava para se orgulhar de ai-
gum trabalho seu, dominava-se, fazia-se
modesta, só com a lembrança da teia de
aranha, cio menino e do sol.

Garoglio.
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\!a PE TUPO UM POUCO
0 banditismo como accio meritoria

Na seita creada por Mahomet, no século
VI, uns cincoenta annos depois, na cha-
mada época dos Musulmanos, o banditismo
tornou-se obra de merecimento.

A chave do paraizo é a espada, uma

gotta de sangue derramado pela causa de
Deus, uma noite passada sob as armas,
em pleno céo aberto, tem mais merecimento
de que dois mezes de jejum e de oração.

Os peccados do que morre em combate
são-lhe perdoados e as suas feridas exha-
Iam um perfume de âmbar.

Os despojos das presas serviam para as
obras pias.

Quatorze dos fieis, mortos num desses
actos, foram considerados os primeiros mar-
tyres, os primeiros santos do Islam.
?£>&Í*Z>3*F5*

Idéas de repovoamento da terra
Os Índios Macusi, das margens de Mahu,

crêem que o único homem qne sobreviveu
á innundação geral da terra, repovou esta,
mudando em homens as pedras.

A respeito, acreditam os Índios Tamana-
cos que um homem e uma mulher se refu-

giaram no cume de uma alta montanha de
Tamanaca, perto das margens do rio Asi-
veru, alli nascendo por cima da cabeça de

ambos fructos da palmeira Mauritia e que
dessas sementes nasceram os homens e as
mulheres que repovoaram a terra.

Culto dos cães

com a seguinte solução, que deve attin-

gir tanto a parte superior como a inferior das
folhas, e que se obtém com o preparo
seguinte :

Água quente  l utr0
Sulfuro de - potassium.... 5 grammas^
Além disto ainda, e depois da applicação

da solução, e para lhe dar uma acção mais
effiaz e segura devem-se pulverisar as folhas,
em suas duas faces, com enxofre em pó,
emquanto humidas.

Recomeçam-se estas asperções e pulveri-
sações todas as semanas, logo que a tem-

peratura seja humida e quente, e de quinze
em quinze dias, si o tempo é secco.

Não se devem deixar folhas e galhos ca-

hidos no solo. que convém desinfectar.
Si, não obstante este tratamento, a praga

reapparece, retirae folha por folha e quei-
mae-as todas; depois multiplicae os trata-
mentos indicados.

Em fins de maio, logo que a vegetação
está terminada, podam-se as roseiras e lan-

çam-se os galhos, folhas, etc, ao fogo,

afim de prevenir a reapparição da moléstia.

CELESTIN DUVAL

Virtudes medioinaes da alface
Alface é um excellente refrigerante para

combater as inflammações dos intestinos e
affecções dos rins.

A alface encerra um sueco, o «Lactuca-
num», que possue notáveis qualidades cal-
mantes e narcóticas. Por isso ella é muito
recommendavel aos temperamentos nervoso
e bilioso.

Já se têm assignalado muitos casos ligei-
ros de ictericia, curados unicamente com
alface.

Como medicamento, a alface se emprega
em decoeção, como qualquer tisana com-
mum, à noite, antes de deitar-se.

E' um excellente remédio contra inso-
mnias.

(Da Chácaras e Quintaes).

2 colheres de manteiga, 3 ovos; junta-se o
assucar, a manteiga e as gemmas, as claras
são batidas separadas e por ultimo, o

fubá. Forno quente e ôrmas untadas de
manteiga.

Os Índios de Xauca e Huaca, no Peru,
segundo Alexandre de Humboldt, tributa-
vam aos cães honras divinas.

Os sacerdotes faziam uma espécie de
trompas com cabeças de cães dissecados, e
os fieis alimentavam-se da carne da própria
divindade canina.

Os indígenas da America Septemtrional,
que habitam as montanhas penhascosas,
offerecem carne de cães aos estrangeiros a

quem querem honrar.

Tratamento contra as pragas das roseiras bolo de noiva - e oVOS, 25o gram-
mas de assucar, 250 grammas de fubá de
arroz, 2 colheres de manteiga, um pouco de
nozmoscadas, 1 calix de vinho do Porto,
Junta-se tudo e bate-se bem, vai ao forno
em fôrmas untadas de manteiga.

*

PUDIM DE CREME — Desfazem-se em
meia garrafa de leite. 6 gemmas de ovos,
2 colheres de farinha de trigo, um pouco de
sal, 6 colheres de assucar, um pouco de
nos moscada e põe-se em uma cassarola, va
ao fogo, mexendo sempre até engrossar.
Depois de frio vai ao forno temperado, em
fôrma untada de manteiga.

PUDIM DE SUZICA—5 gemmas batdas,
5 colheres de farinha de trigo, meia garrafa
de leite, 2 colheres de manteiga, leva-se
tudo ao fogo mexendo-se sempre. Depois
de cozido, juntam-se 100grammas de amen-
doas descascadas e socadas, outro tanto de
assucar e uma colher de agu 1 de flor de la-
ranjas. Quando estiver tudo misturado, vai
ao forno em fôrma untada de manteiga, e
depois de prompto polvilhe-se com assucar
e canella.

BISCOUTOS QUEBRA-QUEBRA- 1 prato
fundo de polvilho, 1 de farinha de trigo, um
pouco de queijo ralado, 2 colheres de man-
teiga,- meia chicara de gordura, ovos em
quantidade, um limão e um prato de as-
sucar.

Faz-se a massa bem trabalhada e depois
corta-se com carritilha ou cortadeiras, ar-
rumam-se os biscoutos em latas e levam-se ao
forno temperado.

?jí?^'>xx>oc

Receitas

n

A praga que ataca as folhas das roseiras,
devido ao «Phragmidium subcorticum», é
muito difficil de se destruir, uma vez se ache
em uma plantação.

Entretanto, eis aqui o que podemos acon-
selhar com o fim deattenuar os seus effeitos.

Procurae antes evitar a affecção, por
meio de pulverisarisações ou asperções,

*

BOLO DE ARROZ—2 chicaras das de
chá de assucar, 1 chicara de fubá de arroz,

ROSQUINHAS DE S. JOSÉ' — 1 prato de
farinha de milho, 1 dito de polvilho ou de
araruta e outro de gordura. As farinhas bem
peneiradas, 1 prato deassucai, 2 colheres de
manteiga, 8 ovos e 1 chicara pequena de
leite um pouco de sal. Mistura-se tudo, a
fazem-se as rosquinhas.

Qem vae pela tua rua
E nao te vê, meu amor,
E' como quem vae ao céo
E não vê Nosso Senhor!
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EQUIT ATIVA
Sociedade de Seguros Mútuos sobre a lida Terrestres e

NEGÓCIOS REALIZADOS:
Mais de Rs 30O..Q0O::OGC$QO0

SINISTROS E SORTEIOS PAGOS:
- Mais 

de Rs. 14.ooo:ooo^oco

FUNDOS DE GARANTIA E RESERVA:
ais de Rs. 15.ooo:ooo$ooo

Apólices com Sorteio Trimestral
I^IVI DINHEIRO

ULTIMA PALAVRA EM SEGUROS DE V!

INTENÇÃO EXCLUSIVA D'A "KUUITATIVA"
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Os sorteios téem lugar em 15 de Janeiro, 13 de À.br|L, 13 de

Julho e Io de Outubro de toei os os annos
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125. AVENI 0 BRANCO. 125
Edifício de sua propriedade
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Estados da UniáoAgentes em todos os
e na Europa
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E inútil enumerai? preços. Os preços sé têni si-
'•miíicaçào exacta confrontados com os artigos, e estes

«>

airtigòg, bem como as demais vântaãdns tlc COMPRAR
XO I '

rc
«só vendo» se podem apreciar.

«Para que o publico possa ver» o PARC ROYAL
lran(|iieia-lhe os seus armazéns e galerias, onde cada artigo
está exposto com o preço «claramente» marcado. Deste
modo pode o publico julgar, elle próprio, por comparação,
sem (pie ninguém o mcommode com solicitações imper-
tmentes de comprar.

Póde-se, portanto, dizer sempre que qualquer fre^uez
que comprou nó PARC ROYAL, comprou
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