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^rnifloiMlinl" 6 semPre agradável dar uma boa
LIJIUoI IIlül nova á gentil leitora.

O EPIbERAOL é o melhor preparado para dar formo/
sura á cutis.

O EPIbERAOL faz desapparecer as espinhas, manchai
cravos e todas as alterações da pelle.

O EPIbERAOL as«etina a epiderme dando-lhe um frescor
sempre agradável.

Assim o attestam senhoras conhecidas da melhor soci£
dade.

Preço 4$000 rs. nas boas pharmacias
Vende-se em todas as perfumaria* e Drogariáè

DEWCIStn a 2$
por

mez, para obturações
a granito e platina,
curativos e extracções,
com direito desde o
primeiro dia, na Auxi-

liadora Medica, á rua dos Andradas 85, esq.
da rua General Câmara. Dentaduras com e
sem chapa, pelo sysUma norte-americano,
pivots perfeita imitação dos dentes natu-
raes, coroas de ouro e todos os demais tra-
balhos de prothese, feitos cem a máxima
brevidade, por preços minimos e todos ga-
rantidos.

Â
Homcepatliicos Videntes

A todos os que soffrem 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.

O Uiòalon
E' o medicamento por cxcellencia para

os anêmicos

mRRCENRRlR
*

LUZO-BRflZILEIRA
FABRICA A VAPOR DE MOVEIS

5"5"

Premiada na Exposição Nacional de 1908
com medalha de ouro

Especialioaòe em moueis
àe estylo c phantasia,

Installações de escriptorios
e casas commerciaes

OAOUfH H. LOUREIRO SOBRIKHD

Rua Senador Euzebio, 92-94
Deposito á mesma rua, 94 e 87

Telephone 1411, Norte
RIO DE JAXEIRO

LOTERIA DA CAPITAL FEDERAL
Extracções diárias sob a fiscalização do Governo Federal
SABBADO 28 DE JULHO A>s 3 „ORAS DA TARDE

Os pedidos de bilhetes do interior devem ser acom-50101
Por í$000 em quintos Li*)?*8* ¥ Guimarãès, Rosário 71, esquina do Becco

quuiiw das Cancellas — Caixa 1.273.
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íám Celina, louro anjinlio de
oito annos que me enviou uma sau-
dade branca.

— Vem commigo, adorada creança, dá-me
a tua mão, confiante e terna; eu te levarei
além, para as regiões da Innocencia, onde
tudo soi ri na expressão da verdadeira ven-
tura. Vem !

Que nos transporte a loura Phantasia nas
suas azas azues, caridosas como as peunas
das garças. Tremes ? Tens medo ? Não, não
tâmas. Recosta no meu seio a cabecinha,
fecha os olhos e repelle a vertigem que te
empolga.

Faltam-nos apenas alguns segundos para
a chegada ao paiz da Chimera. Vês como ó
leve aqui a athmosphera, quasi por cima
das nuvens que uma aragem. suavissima
devagarinho impelle ? Ninguém dirá que
estamos tão alto !

Si fosse noite, como havias de gostar de
colher as estrellinhas, encerral-as prisio-
neiras nas pequenas mãos de neve;sentil-as
agitarem-se como vagalumes, piscando, pis-
cando; depois, num gesto lento abririas um
a um os dedinhos mimosos e ellas escorre-
gariam então tremeluzindo. devagar, deva-
gar, como gottas de or valho tombando de
manhã por entre as cinco pétalas de um
lyrio.

Não tens medo? Não?
Bem vejo que sorris. Daqui a um ins-

tante chegaremos ás regiões da Innocencia,
onde tudo sorri na expressão da verdadeira
ventura!

Olha! Segura essa nuvenzita rozea, tão
graciosa, que se te enleia nos áureos an-
neis da cabelleira. Não a deixes fugir !
Como e bonita!

Chegamos. Eis a porta do jardim da alma,
que todos procuram conhecer e é sempre
incomprehensivel. Entremos.

Ah! Que delicioso, que estonteante per-
fume! Não sentes? Como as flores desabro-
cham aqui numa exuberância de cores, numa
variedade de formas !

Vês aqui está o lyrio, o symbolo da pu-
reza. W a flor que retrata as almas das
creanças e os sonhos dos anjinhos como
tu. Este é branco, immaculadamente bran-
co como a neve, ao passo que este outro é
vermelho como o sangue; o primeiro sym-
bolisa a pureza d'alma, o outro a do co-
ração.

Eis a camelia retratando a alma das don-
zellas. Não a toques, meu amor, porque se
mancha ao minimo contacto, ainda que seja
este o de uma innocente mão igual á tua.

Ah! Duvidaste ? Eis a prova do que eu
te di«se nessa impressão que lhe ficou
da forma do teu dedo. Agora, nada conse-
guirá restituir á pétala maculada a sua
primitiva alvura. Nada! São assim; meu

anjinho, as almas das donzellas. Brancas,
muito brancas, o menor bafejo menos puro
as torna nodoadas para sempre.

Quando cultivares no teu jardim esta flor
de neve, esconde-a de todas as vistas, por-
que mesmo um olhar, ás vezes, a profana.

Neste suavissimo recanto, onde será dif-
ficil a muitos descobril-a, viceja a humilde
violeta, medrosa da luz, escondida entre as .
folhas. E' a modéstia, creança, a flor mais
preciosa, cuja semente foi lançada pelas
mãos da nossa Mãe do Céo. Cultiva-a com
carinho na tua aiminha de anjo e verás
como as graças celestes e terrenas chove-
rão sobre ti, numa profusão infinita.

Feia? Esta? Não, meu amor, não chames
feia á flor da sinceridade. Chama-se perpe-
lua e é irmã gem^a desta outra que tem o
nome de sempre-viva e symbolisa a ami-
zade. Deves plantal-as sempre juntas, porque
a amizade quando não é verdadeira deixa
oe ser preciosa.

A rosa ? Ah ! A rosa, apezar de toda a
sua vaidade, é de pouca importância quando
viceja sosinha; rodeada, porem, de outras
flores bonitas, torna-se apreciada e querida.
E' a belleza.

Queres ver a planta da saudade? Espera;
lá chegaremos. De caminho, deixa que eu
te aponte a graça na forma do jasmim,
o riso na enrola do cravo, a singeleza na
figura da dahlia, e aqui, numa profusão de
cores os beijos a florir. Eil-os; brancos são
os beijos das creanças nos lábios mater-
naes; resoes são os que trocam entre si
os innocentes ; rubros, ardentes, da cor do
sangue, eu não sei, meu amor, mas creio
que não existem senão ahi por entre o ren-
dilhado verde das folhas...

Não, não estou rindo 1 Louquinha ! Pois
tu crês que existam beijos rubros ?

Eu não sei... pode ser!...
Estes são roxos. Praza aos céos que

nunca proves estes beijos, creança ! Elies
exprimem a chave de um esquife e o sello
de unia sepultura. Que nunca tenham os
teus lábios tão puros, ensejo de conhecer o
valor da derradeira caricia, de um beijo
dado numa fronte gelada, que o sopro da
morte bafejou.

Vem agora até onde crescem as saúda-
des, brancas, roseas e roxas como um céo
de crepúsculo. Estas ultimas, como os bei-
jos, são irremediáveis e eternas. Saudades
dos mortos, daquelles que se foram para a
Eterna Viagem, amortalhados em lagrimas
e flores.

Roseas, crescem nas almas dos namora-
dos, vicejando e florindo ao fim de uma
hora, e ás vezes de um minuto de separa-
ção. São saudades insaciáveis, que não
cançam, não esmorecem, não diminuem...
Talvez as conheças algum dia e então verás
que ellas não causticam a alma como as
outras ; antes a deliciam, num gozo inter-
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mino e profundo, povoando-a do sonhos, de
crenças, de illusões.

Colhes com tanta alegria as saudades
brancas ! Ah! São ellas as que se agitam
na tua alminha tão pura, são ellas as tuas
companheiras de recordação! Brancas ! Igual
a essas me enviaste uma, cujo perfume
suavíssimo ainda me embriaga a alma,
adormecendo-a numa perturbadora sensação
de gozo.

Saudades brancas!
Flores de neve, vicejando nas almas das

creanças, nos sonhos dos anjinhos como
tu que as sabem comprehender!

Retiremo-nss agora.
Nas azas azues da Phantasia que tão alto

nos trouxe, baixemos novamente á terra.
Na vertigem da descida, não temas, creança
loura. Recosta em meu seio a adorável ca-
becinha, fecha os olhos ao receio que te
empolga, e vamos, por entre as nuvens ro-
seas que se enleiam nos áureos anneis da
tua cabelieira, para além, muito além, nas
regiõs da Realidade.

Yára de Almeida

MISÉRIA
Noite escura e tempestuosa.
0 vento perpassando entre as arvores

despidas, zumbia horrivelmente.
Flocos de neve vinham das alturas,

cobrindo com um manto branco toda
a terra.

Olho para o extremo horizonte e a
minha rethina é impressionada poruma visão espantosa. Uma sombra
fluctuava no ar.

Pouco a pouco ella se torna mais
nitida e destingo-lhe as feições cada-
vericas.
i Approxima-se e pergunto-lhe: "quem
és ? " Ella responde : sou a miséria !
Terror dos pobres e dos afortunados.
Espreito hora a hora o lar sobre o qualdevo cahir com o meu cortejo para ocobrir com o meu manto.

Percorro os campos e as cidades, osvalles e os montes, as planícies e asserras, sempre a espreita de prezas
para que eu rejubile.

Todos me têm horror, mas muitosme procuram. Adeus! Não a vi maise pensei na sorte dos infelizes queella apanhar nas malhas da sua rede•; Gomo que n'um echo, ainda ouvi-
|| 

O meu maior inimigo é o trabalho."' Mexicana

O LOPE
E' quem dá a fortuna mais ra-
pida nas loterias e oííerece mais

vantagens ao publico.
MATRIZ:

Rua do Ou vidor, 151
FILIAES

Itu;t da Quitanda, 11. ?i>
Kua General Câmara, V€>3
Rua 1* de Março, n. 2>í*

Largo do Estació de Sá, n. 89

NOS ESTADOS

SÃO PAULO-Rua S. Bento, 57 A
E. do RIO, CAMPOS - Rua 13 de Maio, 51

PETROPOLIS - Av. 15 de Novembro, 848

A guerra era a idéa que representava a
meia idade: ella gerou as cruzadas; as
cruzadas geraram a navegação, e a nave-
gação produziu os descobrimentos e con-
quistas, d'onde nasceram o commercio e a
industria da moderna Europa.

Alex. Herculaxo. '

1I0UID0S E COMESTÍVEIS
Em grosso o víirojo

JOAQUIM CARDOSO & C.
RUAS:

Senador Pompeu ns. 3, 12,14 e 18
Dr. Rego Barros n. 59

Barão de Mesquita ns. 726 e 728
"Ao Echo do Andarahy Grande"

O maior e mais importante armazém
do Brazil
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Pó de Arroz "Lady"
Em 3 cores: Branco, Rosa e Creme

E9 o melhor e não é o mais caro
flbHERENTE, /AEbICINflL E ttülTO PERFCJ/AflbOCaixa «POO — Pelo Correio 3$dOO

Vende-se em todas, as Perfumarias, Pharmacias e no Deposito
PERFUMARIA LOPES-Rua Uruguayana, 44-Rio

Mediante 100 rs, de sello, enviamos o catalogo de— CONSELHOS BE BELLEZA

CASA DA ONÇA
fl. Ceixeira de Andrade

Deposito de Càlçifilo. Especialista em Calcados Finos
Acceita encommcndas e executa com promptidao

Sapato de setim bordado a inissangà. Próprio parasoirée. Creaeão para estadão theatral de 1917:
35IOOO. Pelo correio mais 2$000

RUA ÜRÜGÜAYANA, 72 - Telephooe 610 C.

Posficheur ef Coiffeur de Dames
Mr. RINCK

Especialista em ondulação Mareei, penteadose postiços de arte.
Applicacão de tintura

Knne, liquido .....
Frentes penteadas a

água ..........
Ch í>nom a tíãby desde
Cortes de cabefo a in-

.uleza ....... # .
Coiivre tete repartido',

é o único que imita o
couro cal>elludo, pré-<$ desde ........ 40$0O0

Còtr) repartição simples, desde. ........ ;J0$000
Manicure (Tratamento das unhas.)

KxecMita-se qualquer postiço com cabelles cahi jos.-balão exclusivamente para senhoras no
SALÃO NAVAL, âe ÍT). URZrija i>o ouv idor jv. us

Telephone 5107 Norte

20$000

2$000
i5|pao
l.$500

0 
"VIDAL0N" 

VosEgTÔNICOS

COQUELUCHE I
Cura certa, em poucos dias. com o ESPECÍFífODO DtRTOR KEYNdATE, notável Medicoe Scientista inglez.

n 
I)1C?°5ÍÍMn~H1)l?Sa^a &^$? Ru* 1- de Marcon. 14 — Kio de Janeiro. N
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Se estees enfraquecido, nervoso, cansado e depauperado, sem ener- Igtas e sem \ontade9 com falta de appetite, experimentae '

Ytnbl
O delicioso preparado de fígado de bacalhau ~ SEM ÓLEO — o c,«nri« ^Ua 1 !íorSa! O óleo de tigado de bacalhau e iÉãWfi&lte^ °
passo que VMMML é de faci. assimilação, *ão rlfp, ao "estômago 

o Éll«Ii^

P>»nf ,Verla. en2 todas as pharmacias e Drogarias. -Únicos agentes para o Brasil •
Sino^oc^^IWauVo0' I II g 1 -^^ Ri° ** ^ " ^ -



a <»uâe da flulher

cura incommodos de senhoras
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Exma, Sra.. D.^AlYina Farias, curada com A Saude"da^Mulher

Srs. Daudt é Oliveira m

Tendo, contra terriveis incommodos que me afíligiam, experimentado
rvários medicamentos, continuava no mesmo, a soffrer periodicamente. Por
;; fim, uma de minhas amigas que já conhecia por experiência o seu mara-
|; vilhoso preparado, aconselhou-me o seu uso. Comecei a tomar, quasi sem

fé, A Saude da 9Iulher, mas logo senti a sua efficacia. Ao cabo de¦ poucos vidros fiquei inteiramente curada. Já se passaram muitos mezes e
nunca mais me voltaram os padecimentos. Muito grata a Vs. Ss., peço-lhesque publiquem este attestado, para beneficio das pessoas que estiveremcomo eu estive. r

Pirapóra (Minas), 17 de Fevereiro de 1917. - Alvina Farias.

PAUOT" & OLIVEIRA - Ri© »K JAJfEIKO
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M adeantado e ousadissimo ho-
mem de sciencia — americano
do Norte, sem duvida— desço-
briu ultimamente uma alma
para o telephone. Apenas isso.

De certo esse pesquizador está re-
pimpado no occultismo mais transcen-
dental para chegar a conclusão tão
sorprehendente. Chama-se James. (Dou
o nome por uma elementar necessi-
dade de authenticação.)

Mx James afíirma que o telephone
é para toda a gente um simples appa-
relho que transmitte os sons á dis-
tancia graças ao total e perfeito aprovei-
tamento das vibrações sonoras. Foi
partindo desse principio e com o au-
xilio de um fio que Graham Bell, em
1876, teve a felicidade de realisar o
seu admirável invento.

Para Mr. James, porém, o caso não
para ahi e se projecta muito longe,
lá para as espheras perturbadoras do
mysterio. Em cinco alentadas paginas
de um magazine especialista esse in-
teressante sábio, documentando co-
piosamente a sua these, chega, com
prodígios de lógica, aquella macabra
conclusão que fá acima ficou dita.

«Certo, diz elle, a funcção da elec-
iricidade é assaz clara no phenomeno
do telephone. Eu, porém, preliminar-
mente attribúo a esse ainda e sempre
inexplicável factor uma origem sòb're-_.
humana. De resto, a natureza é nas
grandes e pequenas coisas um desafio
constante á nossa vaidosa intelligencia.
E na natureza o que ha de mais so-
brenatural é exactamente a electrici-
dade.»

Na sua hypothese, o telephone, ou-
uma rede telephonica é uma captação
de forças desconhecidas, ainda não
estudadas e apenas suspeitadas com as
diversas applicações do telegrapho,

Essas forças podem ser boas ou .más-..
As communicações erradas, as súbitas
e incomprehensiveis interrupções de
conversas, as perfidias telephonicas de
que são victimas todos os grandes
centros de população servidos pelo
engenhoso apparelho devem ser attri-
buidas menos ás moças encarregadas
do serviço do que á intervenção dessas
estranhas forças galhofeiras.

Mr. James conta a propósito vários
casos e cita innumeras experiências
por elle próprio feitas e de todo o
ponto concludentes.

A sua ultima definição é de uma
audácia immensa, pois envolve, uma
afiirmativa que nunca passou pela ca-
beca dos mais adeantados membros da
Sociêtê des Rêcherches Ps y chiques.

Eil-a aqui, fielmente traduzida: << O
apparelho telephonico ó.o mais com-
pleto instrumento que' jamais se in-
ventou para pôr o mundo dos vivos
em contacto com o mundo dos mortos».

E accrescenta pouco depois : «È' uma
injustiça leviana qualquer censura que
se dirija ás encarregadas das ligações».

Ponho-me a reflectir deante dessa
heterogênea mistura de coisas tão fan-
tasticas com outras tão terra á terra.

E supponho que Mr. James, se não
está maluco, é marido de alguma tele-
phonista suspensa do serviço por faltas
graves. ..

O. L.
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JORNAL DAS MOÇAS
Revista Semanal lllustrada ::

EXPEDIENTE :
( ANNO  Rs. 18*000

ASSIGNATURAS £ SEMBSTRE . » 10SE000
Redacçfto e Administração - Rua Sete! de

Setembro, 44 - Telophone 5801 tenlial
Caixa postal 421

Não se restitnem orifçinaes enviados a Reaaccaq
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Minha (pierida
E' bem exacto que não posso

A* Phalena

levar-te á
ègreja; desfaço por meio desta (angustiosa
carta como um gemido) da promessa qno
te üz. Fica serenamente com tua palavra e
com teu coração, porque eu, também, -po-

bre de minha vida !—vou entrar na posse
de mim mesmo, voltando do;sonho em que
fatalmente andei mergulhado.

Choras? E' exacto que choias ao ler es-
tas afliictas e desconsoladoras regras V
Amas-me, então? Então, è certo que me
amarias eternamente? Feliz de miml Feliz
do meu coração ! Mas é necessário que eu
parta, mesmo sem te dizer o motivo da
minha resolução, extrema como um sui-
cidio.

Que adeantará o saberes ã causa ? Sim,
a causa, porque desejas sabel-a? Si te amo?
E' certo que sim. Não; és digna de meu
amor e de ti não tenho a minima queixa.
Ora, e ainda te lembras daquellarquestão,
daquelle ultimo arrulo?.. Não foi por
elle; eu mesmo te justifiquei depois a pre-
dilecção pelo pó de arroz Bouquet d1Amóur...
O que eu tinha naquella tarde era amiio,
e agora nem recordo a desagradável scena
que tivemos... Para que a recordas tu,
nesta hora triste do ultimo adeus 1 Ultimo?
Sim. Porque é verdade que desfaço a pro-
messa, embora te ame como um poeta ly-
rico.

Ha entre nós dois um abysmo trágico ;
não procures sondar o mysterio. Fica-te
com a certeza de que te amo, de que con-
tinúas a ser minha estrella. Velha imagem,
funesta verdade. Sei que vou soffrer a tor-
tura inenarrável dos que perderam a espe-
rança; mas, estou disposto a ter coragem,
a ser um ente absolutamente fakirisado e
insensivel.

Tua mãe? Não. Não é por ella, senhora
de altissimos dotes, matrona de virtudes
clássicas. Ah! não tentes desvendar este
mysterio. Si tu soubesses, perderias o som-
no e eu não desejo que passes em claro
esta noite que é, para meu coração, o inicio
da minha desventura.

Não nos reconciliaremos jamais, porque a
isto se oppõe minha dignidade de homem—

q "Dornal" em Nicfheroy

Serihorinha Aarietta Reis, uma das mais galantes
jovens da visinha cidade

vê tü ! homo sapiens /—e a minha refinada
sensibilidade de poeta. Duas pessoas, dons
entes únicos no mundo conhecem até agora
o segredo da minha infelicidade. Oh ! prou-
vera Daus que nunca o saibas, mulher e
anjo, anjo e demônio! Continuo a amar-te
com o solemne e trágico desespero, com o
ferocissimo denodo de um bárbaro.

Mas nunca, entende bem 1—-nunca te darei
o doce nome de esposa, como diz o meu vi-
sinho poeta e melancólico.

Àh! insistes? Queres saber a causa da
minha angustia ? Pois bem, ouve e treme,
ouve e desmaia, ouve e perde a esperança*
Eu não queria dizel-o, bem o viste. Tú,
porem, ahi estás com lagrimas nos olhos, a
pedir. . .

Ouve pois, ouve e deixa-me : teu pae quer
dar-me todo o teu dote—vê tul todo elle'.—
em nickeis de quatrocentos réis !...

Não acceito. Está claro. Podes dispor do
teu coração.

Amtroní

¦,r%ê
"¦

As revoluções sociaes podem comprimir-
se com o ferro ; mas sô se ferem de mocte
quando se removem as suas causas reaos,
e se faz sentir praticamente ao povo que
as exagerarões dos estouvados ou dos ante
biciosos são falsas ou ridículas.

Alex. Herculano,

". -*A-
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O "Dornal das Moças" em Santos

Ffeízos...
Meu querido Àlberico

Amo-te tanto, e tu me. desprezas sonhan-
do, talvez, longe de mim, com essas pratas
íluminenses, abotoadás de poesia e dè
amor !

Não me illudas, Àlberico. O teu silencio
me entristece, íazendo-me ficar muito abor-
recida com tudo e com todos, apezar de
que nenhum mal me fazem.

Então, pensa no nosso futuro. A vida é
tão doce! Deixa de azedumes!

Lembra-te bem que me prometteste com
toda a sinceridade ser o meu esposo,o meu
tão adorado Àlberico, o meu querido bo-
gary, e foges de mim, longe, esquecido,
talvez sonhando, talvez amando outra.

Bem me lembra o teu beijo ardente, con-
quistado ao pé da frondosa mangueira do
quintal da minha vivenda. Quando tu che-
gaste, a natureza já parecia outra, os can-
tos dos pássaros pareciam ser mais sonoros,
eu via, emfim, deante de mim, uma res-
plandecente primavera, quando tu chegas-
te 1

0 ar puro nos convidava para o amor, e
eu, a deusa paga, sentia um^fremito pelo
corpo inteiro, quando reparei que beijavas
solfrego e bondoso o til da minha bocca.

Àlberico, se sincero. O teu amor é minha
vida! Escreve-me logo.

Oh! Inconstante! Ingrato! Fugitivo!
Acceita o que ha de mais sincero no co-

ração da tua doce
Iracema

Santos, 14-7.
Apollon

FLAGRANTES
Na rua

W(A
Ml

Uma feia humidade; um tempo exquisito,
uma chuva impertinente; um dilúvio de

pellos ! Chega-se até a pensar na Sibéria,
quando Santos, a terra causticante, esta

passando por uma crise de frio ! Caramba'...
E' por essa razão que'não podemos ob-

servar ainda as lindas «toilettes» compor-
tadas pelo apreciável conjuncto do nosso
&m.art~ set.

Joven e linda miss" moradora pelos lados
da praia, não concorda com o máu humour
dos nossos chronistas e espera confiante
que, para o fim^deste mez, serpentinarao
pela cidade e á beira-mar, os mais vistosos
modelos de vestidos e blusas, n'uma poly-
chromia de luz, de amor, de esparança !

Ainda bem!... Esperemos.
No Parque Balneário Hotel

Foi attrahentissimo o baile organizado
pelos srs. Fomm & Cia,, e dedicado aos
hospedes que estãoTpassando a sua estação
de banhos naquella casa. Tal baile reah-
zou-se a 9 do corrente mez.

A sala esteve repleta de senhoras e se-
nhorinhas, cujos sorrisos argutos tinham
um dom de encantar, de attrahir, á pre-

senya de seus vestuários de um «chie» des-
lumbrador. ,

Pela sala jorrava uma luz abrangedora
das multicôres lâmpadas e a um tempo,
via-se a sala toda ornamentada e os deli-
cados pares desusando pelos salões na nu-
tação de uma valsa inspiradissima, executa-
da por afinada orchestra.

Dentre a grande assistência pudemos no*
tar: Mmes. Rachel Simonsen, De Susine>
Camillo Ratto, Alberto Fomm, Eliza Sodre
ArTonseca, Barros Faria, Azevedo Sodre,
Sebastião Cerne, Alberto Monteiro de Gar-
valho, Amaral, Rocha Mello, Barboza So-
dré, Trajano Lyra, H. Lawence, Cintra de
Paula, Wallace Simonsen, Haroldo Murray,
Esther Stockler, Francisco Baccarat, Pai-
mvra Nogueira, Paula Leite, Guimarães Ju-
nior, R. Vasconcellos, Izabel Paula Leite,
Luiz Levy, Olympia Meira Mello, Pereira
de Carvalho, Leoncio Fórtunato, Castilho
de Andrade, Lefevre, Alipia de Paula Pin-
to Thomaz Catunda, Marietta Tourinho,
Armando Pereira, Simões, Pérsio de Souza
Queiroz, Eurico Sordé, Augusta Rodrigues
Faria de Lemos, Nelly Deighton, Dayd
Bvovm, Luiz Suplicy, Seabra, Rocha Mello,
Lebre, Eivira Brandão, Cecília Sodre Aguiar,
Xavier de Mendonça, Arruda Castanho, Pe-
dreira de Cerqueira, Alice Bastos Ireire,
Durão, Moura Ribeiro, Philadelpho Aranha,
Izabel de Paula Leite, Horminio íerreira
Martins, Gay e Macuco Borges.

Mlles : Maria de Lourdes Pereira das
Neves, Lucilia Corrêa, Odette e Carlotinha
Cândido Gomes, Olga Egh, Cecy Stockler,
Ondina Junqueira, Leonor Castanho, Sylvia
Corrêa, Sylvia Vergueiro, Elza Costa, Zu-
leika Castro, Laura de Moura Ribeiro, Fiü
Lebre, Mathilde Jacobsen, Dulce, Sylvia e
Sarah Pereira de Queiroz, Nicota Azevedo,
Edith Elza e Alda Rocha Mello, Zanith
Feliciano, Aida Sabino Brandão, Angelina
Aguiar, Maria Gay, Inah Bastos, Maria Sau-
lie Meni Amazonaes, Cassilla, Yáyá, Deia
e Wnira Ramos Durão, Stella Cumplido,
Maria C. Costa, Grasiella de Mattos Souza,
Lili Castro Prado, Maria, Thereza e Gladys
Rego Freitas, Sinhá Andrade, Lúcia Vidi-

gal, Thyra Bjomberg, Cecilia e Evangelina
Freire, Julieta Continuo, Cynira e Juanita
P. Leite, Cynira Vasconcellos, Deborah
Ratto, Vera do Amaral, Ondina Levy,Chris-
tina Jacobsen, Amélia Couto, Julieta Aza-
vedo, Olga Coalho, Maria Amélia Castilho
de Andrade, Lucilia Junqueira, Paulina
Martins, Maria Augusta, Francisca Martins,
Zelaide e Julia Costa, Cloritte Mello, Guio-
mar Guedes, Ica Bernardes, Judith Guedes
Spears, Maria Fomm, Mathilde de Souza
Queiroz, Armanda Fonseca, Carmelina Pra-
tes, Elsa e Maria Miranda, Risoleta Miran-
da, Lucilia Bastos, Aracy Guilherme Al-
varo, Inah e Naime Catunda, Angelina
Whitaker, Irene Iguatemy Martins, Violeta
Assumpção, Maria Antonietta do Amaral,
Cecilia Levy, Marietta e Noemia de Aze-
vedo Marques, Sinhasinha Borges, Olga
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Rosário, Zuleika Duarte Nunos, Occa.eMa-
ria Sirrion, Odette Duprafe Zilda Rocha
Mello, Maria o Helena Suplicy, Kucarina,
Flora, Dileta e Magnolia Simões, Ritinha
Reabra, Helena Barboza, Oarmen Suplicy,
Gilda e Marina Leferre, Aidée Ferreira,Bea-
triz de Souza Queiroz, Izaura Ford, Uno-
mar Ford, Josephina Castello, Leonor Ford,
Maria do Carmo Martins, Baby Ford, Mar-
cedes de Moraes Carvalho, Lucinda e Er-
nestina Cintra de Paulo, Lawrence, Ninoca
Baccarat, Josephina, Annita Paula Leite e
Aracy Teixeira.
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Preservae Vossa
Formosura Jive

A maior parte das damas, que
durante a virgindade gosam de
cores vivas e attracúvos, perdem
estes quando contrariem matri-
monio ou se enfraquecem du-
rante a maternidade.

Symptomas seguros de que o
sangue não se acha em estado
normal são: o semblante extenua-
do, pallidez das faces e dos la-
bios, falta de brilho nas pupilas
dos olhos. Desejaes devolver
ao semblante as belíssimas e fres-
cas cores da juventude? Para
conseguirdes necessitaes tomar as
Pilulas Rosadas do Dr. Wil-
liams que reconstituem, enrique-
cem e purificam osangue. Este
remédio tem trasido saúde e
felecidade á milhares de damas.
Começae a iomal-as quanto
antes e ficareis convencida.

As Pílulas Rosadas do Dr. Wil-
liáms sg acham a venda em to
das as pharmaciaa o drogarias.

* ^S §
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PAGiNAS DA ROÇA

Nas locuhraeôos quo pócle esperar
um moeo em minha idade, um ínoçp

que os 
'so(Tiimentos arrastam para as

meditações de artista, escondi-me nes-
te recanto sombrio, e desta penumbra
solitária comtemplo o mundo, lá íora,
cheio de fulvas atracções que eu não

posso comprehender.. .
Mal a aurora resplandece, traduziu-

do no lar, — ondulações de seios; in-
filtrando na selva, palpitações de ni-
nhos, eu, o comtemplativo das cousas
simples, sento-me a sombra do cypreste
ou á ramalhada do cedro, buscando
affecto propicio que jamais encontrei
nos homens. ..

Vem-me então a pallida donzella
que brincou junto a mim na adoles-
cencia e que ainda me acalenta nos
meus sonhos. . .

Mia é loira e mora na floresta, os
seus pés de neve são como as pombi-
nhas que arrulham nos pombaes...

Quando medito a sós, suas mãos de
roza-morena baloicam-me na fronte;
seus lábios de bonina oscnlam-me a
cabeça e sua voz eleva uma canção
de amor.. .

Então, os meus versos eu firo na
cadência de seus passos. . .

E ella sorri beijando-me, e foge sem
que eu saiba o seu ninho. . .

Que mulher será esta ?
E' a virgem dos meus amores ; é a

donzella que eu busquei na doce calma
e que vem embalar meus dias humidos
de pranto.

Quem sabe si algum dia, ao despo-
sal-a, irei vergar a cabeça na alfondra
de seu collo e o pensamento voar ao
ruir-se o sonho de Gloria...

Que mulher será esta ? — E' a mi-
nha vida, que passo nos tendaes das
heras, é a minha Inspiração...

Guaratiba.
Celso Herminio

Para o mau hálito o V i b f 1 L O N

A! querida Emitia Mello (resposta)
Tamhem no intimo de meu coração, ao

teu olhar suavíssimo, desabrochou, exhube-rante de belleza e força, a mimosa flor de um
sentimento puro — Amizade !

BOHEMIA (A. A)

f'W>.

1
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A BELLEZA
nos

Seios da Mulher
DesGiiuoluidos, Fortificados

e ^fiformoseados
Rigidez e Reconstituição dos Seios ^

Em menos de um mez com a Qr

PASTA RUSSA Wâ\

w
DO ^H^

w
Doutor G. Bicabal ^

Celebre Medico e Scientista Russo

« Vide o prospecto que acom-
¦ panha cada frasco» /

DtPOSlIO WSê

m

Granado
Itiií, Io dcMarço, l^ft ^

RIO DE JANEIRO mi
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Club C. H. Miro da America
Este sympathico club, sito á rua do Li-

vramento n. 83, commemorou condignamente
a gloriosa data de U de Julho, a tomada
da Bastilha, realisando uma « soirée » que
teve todo o encanto e deslumbramento.

O Jornal das Moças convidado, compare-
ceu representado pelo nosso companheiro
Álvaro Corrêa Campos, que logo á entrada
recebeu effusiva manifestação de apreço,
tendo sido saudado pelo sr. Macrinio de
Campos em brilhante improviso. O nosso
companheiro, em feliz improviso, agradeceu
a manifestação feita á nossa revista, sendo
muito applaudido. Os salões do America
regorgitaram de distinctas senhoritas, que
em constante enthusiasmo ondularam ao
som das mais encantadoras musicas, goso
esse que se prolongou até ao amanhecer.

Foram notadas as seguintes: Rufina Can-
dida, Margarida Flores, Maria Roza, Idalina
Sayão, Zulmira Silvestre, Olympia da Costa,
Otalia dos Santos, Olga dos Santos, An-
tonia dos Santos, Natalia A. Duarte, Maria
Machado Dutra, Carolina Azevedo Ramos,
Silvina Fernandes, Elvira Thereza Sampaio,
Luciana Maria da Conceição, Virgínia da

Costa, Porsina Bastos, Julieta Xavier, Ar-
minda Peixoto, Aida Angela,f Maria Bar-
rozo, Florentina Sampaio, Maria da Silva,
Esmenia Baptista, Julia Mattos, Thereza
do Carmo, Joanna Pinto e Anna Peixoto.

A directoria é composta dos distinctos
moços:

Presidente, Theophilo Oliveira; vice,.Igna-
cio Alves da Silva; i? secretario, Jeremias
Santos; 2', Theophilo Arantes ;' 1' thesou-
reiro, Adolpho Barros ; 1* hscal, Floientino
Bessa; 2", João Flores Filho ; T procurador,
João José dos Santos e 2' Pedro Alcan-
tara. . •.

O Jornal das Moças agradece a sinceridade
das gentilezas dispensadas ao nosso rè-
presentante. , ,

A' gentil mlle* Belleza de Jesus Garcia \ >

O teu negro olhar, atravessando rápido
o espaço, mergulhou nas minhas pupillas
sombrias, fazendo brotar no intimo do
minh'alma a ilor bemdita da sympatliia, que
vive alimentada pela saudade que cascateia
lagrimas nos meus olhos tristes.

Paiusina
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Leonete Oliveira
O nome, que encima estas linhas, não é

desconhecido das gentis leitoras do Jornal
das Moças. No numero 107 sahiu, acompa-
nhado de seu retrato, um lindo e bem feito
soneto, intitulado Vaidosa, um magmüco
inédito aue,-por feliz acaso, nos vem as
mãos. No numero seguinte, logo tivemos
também oportunidade de dar um outro so-
neto, como o primeiro marcado de excel-
lente e então arrancado das fulgurantes
paginas do seu primeiro livro de versos—
Flocos. . , .

Leonete Oliveira é a maior e a mais d ri-
lhante poetisa maranhense, que ao lado
de Gilka Machado, Julia Lopes da bilva,
Laura da Fonseca e Silva, Julia Cortines,
Rosalia Sandoval, Ibrantina Cardone, Ju-
lieta e Revocata de Mello, Leonor Posada,
Violeta Odette e outras, forma na vanguarda
das letras femininas no Brasil.

O seu livro Flocos deu-lhe immediata-
mente um logar de proeminencia na literatura,
destacando-se, com brilho, dentre a pleiade
de poetas e homens de letras do Maranhão.

Agora Leonete Oliveira, tendo melhor
afinado a sua lyra divina e melhor acen-
tuado os seus dotes poéticos, brinda-nos
com um segundo livro. Veiu de Lisboa para
Fortaleza, onde se encontra actualmente
residindo a distincta poetisa maranhense.
Intitula-se Cambiantes e contem as ultimas
produções da festejada escriptora patricia.

O novo livro de Leonete Oliveira vem
confirmar inteiramente os conceitos exter-
nados do seu valor e de suas virtudes lite-
rarias, quando foi do aparecimento do seu
primeiro volume de versos. Inteligente,
culta, sabendo rimar com propriedade e
metrificar com elegância, os versos da for-
mosa poetisa maranhense merecem todos
os nossos encomios. O espaço não nos per-
mitte especificar e citar, mas sempre apon-
tamos as seguintes peças: Cambiayites,
Creio, Nunca mais, Sol-pôr, Beijos, Os nossos
arrufos, Vitima carta, Vaidosa, A uma arvore
seca, A um coração, Cantar es e Um rama-
lhete, alem de outras, que» serão sempre
lidas com uma grande, uma sentida, uma
funda emoção. Versos de amor, de saudade,
de ventura e de tristeza, elles fazem rir e
chorar, elles fazem soffrer e pensar.

Nisso, parece-nos, reside todo o elogio
que se possa fazer desse interessante e en-
cantador volume que nos enviou a distincta
poetisa maranhense.

E quanto a citações, faremos apenas duas.
Esta linda e profunda quadra:

Segredos ha no coração,
Que a gente cala e nunca diz...
De um lado o amor, doutro a razão,
Quem pôde assim viver feliz ?

que separamos da poesia Cantares e que vale
por uma philosophia, vibrando como uma

jóia delicada, uma minúscula obra-prima do
nensamento. h .,1 

E a^ora este magniüco soneto, 7>eyo*; que
lembra a musa sensual e impecável de
Raymundo Correia, perieito, sentido, en-
cantador :

Beijo de amor que abraza o sangue e acende

Um fogo ardente e liquido nas veias,
Beijo que á tua a minha bocca prende,
Por que eu anceio e por que tu anceias • .

1 1/.-0 
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Essa loucura que ninguém comprehende,
De que sentimos as nossas almas cheias,
Esse calor divino que se estende
Por sobre nós como doiradas teias:

São desses beijos que nós dois trocamos,
E que á força de serem repetidos,
Vão comnosco a cantar por onde andamos , . .

Inexgotavel fonte de desejos,
— Que os nossos lábios vivam sempre unidos,
E sempre vivam permutando beijos !

E não precisamos dizer mais do valor e dos
méritos excepcionaes da poetisa Leonete
Oliveira. Os seus versos dizem mais e mais
alto e mais eloqüente, que os nossos pobres
conceitos.

Organisando o seu novo livro, a grande
poetisa maranhense juntou aos novos ver-
sos, algumas poesias e sonetos do volume
intitulado Flocos, que são estes: Mãe, A
louca, Só, Suprema dor, A meu violão, A
caza do vaqueiro, Gotas de pranto, Noite, Ve-
nus e Volúvel. Isso deu, de algum modo,
certo realce as Cambiantes, pois a formosa
poetisa escolheu precizamente as melhores
peças do seu primeiro livro. Mas, que o
não fizesse. Não era precizo. O seu segundo
livro é, sob todos os pontos de vista, me-
lhor que o primeiro e vem confirmar bri-
lhantemente o posto que nas letras brasi-
leiras, a applaudida poetisa maranhense
conquistou, muito justamente,com a publica-
ção dos seus primeiros versos.

M. Nogueira da Silva

liihliogrupliia
A mulher: conferência. Maranhão, Impren-

sa Oficial, 1909, in-é° de 23 pp.
Flocos: poesias.'Maranhão, Ti/p. Teixeira,

1910, in-8o de 108 pp.
Cambiantes: poesias. Lisboa, Casa Vem

tura Abrantes, 1917, in-8° de 126 pp.
Inéditos

Miragens: versos.
Liyro azul : contos.

Colaboração
Na Pacotilha, S. Luiz; Gazeta de Noticias,

Rio ; Cruzada, Rio : etc , etc,
N. S.
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I- Joaquim Magalhães. II - Mlle. Maria do Carmo Matta, Juiz de Fora III - Mlle. Can-

dida Botelho, Aracaju. IV - Adalberto Crissiuma, Bahia, V - Mlle. Judith

Silva, Cambuquira.
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RUE ÜBERTR

A Mlle. Odette Ribeiro

Deram-te azas e espaço, ave formosa,
Que, outr'ora, nos meus sonhos retuigias...
E plenamente livre, venturosa,
Já não me sorris mais como sorrias!...

Deram-te azas e espaço... A' silenciosa,
Tristissima prisão em que te vias,
Não mais hade voltar, ave saudosa,
0 gorgeio de tuas phantasias...

Deram-te azas, espaço e liberdade, —
Mas se prudente no teu vôo, amoy
— Ave ! mede primeiro a immensidade 1

Lembra-te que no mundo de illusoes,
Attentamente espreita o caçador,
Que, inexorável, caça corações I

Orlando.

SAVANA
Sob este titulo acaba de ser editada pela

conhecida casa Vieira Machado & Cia., uma
valsa que é uma maravilhosa producção de
Enrico Borgongino, critico musical do Cor-
reio da Manhã

Borgongino, que nos enviou um exem-

plar da sua bella valsa, dedicou-a á gra-
ciosa senhorinha Savana Borba.

Zona Suburbana
O representante do Jornal das Moças nos

Subúrbios, tendo iniciado visitas nas esco-
Ias publicas, continuará n'este mister. Deste
modo previne ao publico que não tem aju-
dante n'esta zona, pois chegou ao seu co-
nhecimento que percorre aquelles Subúrbios
um indivíduo que se diz do Jornal das
Moças.

Fica assim de vez assentado que o único
representante que temos na zona suburba-
na, é o nqsso companheiro Arthur Alves
Vianna.
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FRAGMENTOS
¦J.'- uma cigana...

Tu me disseste um dia, gentil cigana de
íabíos de rubis e olhos de onyx, que a mi-
nha vida seria eternamente ensombrada
pela saudade... um céo sem estrellaSj uma
noite sem luar, um deserto sem miragens !

Mentiste, creança, mentiste; na minha
vida ainda ha um clarão que se ergueu no
horizonte de um túmulo, é certo, mas por
isso não deixa de ser luz, uma estrella, um
raio de esperança que dissipou as trevas
espessas de minh'alma...

Como o lyrio meio crestado a quem o or-
valho crystallino deu vida e frescor, as la-
grimas choradas pelos meus olhos tristes,
na consagração da Saudade, cahindo sobre
o coração dilacerado, fel-o reviver para o
sonho synthetisado na esperança... íel-o re-
nascer á emoção de um sentimento puro !

Mentiste creança; na minh'alma ainda ha
muita luz ; ha muitas flores dispersas pelo
meu caminho ; muito aroma embalsamando
o ar...

Tu me achaste triste como essas arvores
despidas, que choram eternamente a sua ex-
tincta Primavera, e conservam-se indifferen-
tes aos lampejos da aurora; achaste-me
semelhante a esses bosques ermos, escuros,
cujo silencio não é perturbado pelo mais
leve ruflar d'azas ; cuja nostalgia não é
quebrada por um tremulo e mavioso canto
de sabiá perdido...

Tu me achaste fria por natureza, como
esses flocos de neve que pelas manhãs de
inverno engrinaldam o cume das montanhas
azuladas !... E só por isso, mentiste, dizen-
do que a minha vida seria eternamente en-
sombrada pela saudade — noite escura sem
a esperança de uma rosea aurora; céo azul
sem o reflexo de uma estrella a illuminar-
lhe a ideai transparência...

E só porque eu te disse que o amor é
sorriso e lagrima, cuidaste ver no fundo
negro dos meus olhos tristes um rosário de
ciystallinas contas e disseste, pensativa,
que eu soffrera muito, e que a felicidade na
minha vida seria sempre como a visão quesurge cheia de luz, de esplendor, e assim
se esvae sem deixar vestigios da sua rapi-
da passagem !...

Mentiste creança, mentiste ; tu não podiasler nos veios azulineos das minhas mãos o
signo, a estrella do meu destino, porquenunca amaste; e, inconscientemente, dis-
seste que eu era infeliz, porque uma lagri-
ma indiscreta empanou o brilho do meu
olhar !

Foi por isso que a sorrir te estendi a
mão; eu sabia que a tua sciencia era meti-
tirosa o não podias lor na curva sinuosa

de uns veios azulineos o signo, a estrella
do meu Destino!

Eu sabia que era tudo mentira, e se te
estendi a mão tremula, fria, foi porque os
relâmpagos dos teus negros olnos iliumiüa-
ram a minh'alma e me acariciou a face a
rubra papoila da tua bocca «migrione», hu-
mida como cravos banhados no rocio da
aurora. .

A tua voz meiga resoou, mystenosamen'.
te, no intimo do meu coração, tremula como
uma supplica de beijos, e eu estendi a
mão que pedias, gentil e carinhosa filha da
Bohemia, somente para te dar prazer.

E porque uma lagrima me assomou aos
olhos, disseste, pensativa, que a minha vida
era um deserto sem miragens...

Mentiste, creança, mentiste; na minha
vida ainda ha um clarão tênue que se er-
gueu no horizonte de um túmulo, é certo,
mas por isso não deixa de ser luz, uma
estrella, um raio de Esperança !

Alice do Alni<*i«la

Lagrimas solta?
Quando a dôr augmenta o traiçoeiro

golpe de suas tenazes no meu coração,
eu sinto que é mister chorar, Hias,
nem isso me é dado fazer.

E' que, a lagrima, aliiviando-me o
peito, reporta miniralma aos tetricos
dias de uma vida ainda hoje repleta
de amarguras!...

* *

Não é somente soecorrendo os potbres que se cumpre os mandamentos
de caridade. Lenir as dores que se
causa em um coração alheio — é tam-
bem um dever de christão, que alias,
tu desconhees.

*

.. .E depois de tantos dias de mar-
tyrios tu esqueces as juras todas quefizeste!... Vae ! En te perdoarei; o
mundo é mesmo assim. 0 mar, bateu-
do na praia desfaz-se em espuma e
logo pressuroso, volta.

O teu amor foi tão bello quanto a
rosa que te dei, o como a rosa quemurchando só deixou espinhos, o teu
amor só me deixou saudades !

Lko Silveira
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Escola Publica João Pinheiro (Primeira mixta do 14o districto, em Madureira). No alto
vê^se a direcfora e as suas auxiliares e em baixo dois interessantes grupos

de alumnos de ambos os sexos,



PARC YAL
I%^^__*i_aS_HB
k J5»___l

(R 6ranâe Casa que fala a Uerâaoe ao Publico)

:.'¦•¦ TT-CHTE MOUESÍTO :

GRANDES VENDAS DE TODOS OS ARTIGOS

DA ESTAÇÃO A PREÇOS EXCEPCIONAES

Para Senhoras:
¦ COSTUMES E MANTEAUX, modelos novos

COSTUMES E VESTIDOS DE «JERSEY» ultima moda de Paris
PELLES E BOAS, grande variedade

VESTIDOS PARA BAILE, MANTEAUX PARA THEATRO,
SORTIES DE BAL.
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Vários aspectos da matinêe offerecida no domingo ultimo^ pela directoria do
Cktb Jasmin de Ouro ás famílias dos seus associados, ^ / l
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A estação iria nos trouxe, este anuo, a
voga de uni gênero de v^-tuario abando-
nado de muito : o manieau para ser usado
de dia. Desde que o vestido taiUeur domi-
nava a moda, os manimux tiveram que
ser reservados para o uso nocturno : para o
dia conheciamos apenas as longas peUssesde foúrrure. O suecesso das "petites robes"
necessitam o emprego de agasalhos de diffe-
rentes espessuras, dando ao vestido d^après-
mldi uru aspecto bem mais h abi lie.

O maraeau volta, pois, seductor de novi-
uade e como tal as costureiras se tem
oceupado em varial-o innaitamente. E' claro
que não aconselho o uso de um manteau
inteiramente de pelle. cousa que não se
coaduna com o nosso clima e que se tor-
naria pesado e incommodo. Esse agasalho
agora e usado curto, ao contrario dos queha tempos estiveram em moda. Os pequenosmanleanx, < três quartos », constituem uma
das lindas novidades da estação, um poucolargos: sobresaem mais nas senhoras es-
beltas do que nas outras ; é preciso, tanto
quanto possível, coinbmal-os em harmonia
com o vestido de que são o complemento ;de formato vago com mangas largas, são
muitas vezes ornados com 

"tiras 
de pellede raposa, o que lhes empresta um aspecto

elegantíssimo.

Estamos numa eoocha em que tndo se
usa e reina nas modas: por isso vemos,
não obstante, o nosso pronunciado amor
pelas roupas largas, algumas senhoras ori-
ginaes se vestirem com longas polonaise^
quasi que justas e casacas Directorio de
linhas direitas. Isso não é absolutamente
uma generalidade e a inclinação geral é
para a forma chalé de pregas vagas, e não
felizmente para a volta do gênero collant.

0 velludo de lã, grande favorito da es-
taeão, máo grado a sua pouca durabilidade,
fornece-nos elegantes agasalhos, sobretudo
os de cores claras e distinctas ; verde "énnif
forrado de roseo pallido é de uma origina-
lidade seduetora; outro lindíssimo será o
grerntt com punhos e gola de skungs. 0
feitio russo, abotoado ao lado por uma
carreira de botões de aço e ornado de uma
confortável golla de pello? é de unia ele-
gancia incomparavel e muito pratico. Como
manieau d\ipris-midi, o v^lludo assetinado
e adamascado fornece lindos e agradáveis
agasalhos ^roprios para os dias menos
frios. 0 enfeite de pello de raposa preta e
branca que faz furor nos vestidos de pas-seio, íicam maravilhosamente bem nos man-
teawv para sabida de theatro.

Branca.

TEscola de Gorte ^ Mme. Celles Ribeiro
iicçfis^ ppo7í^0 r^r6 dida e^:^^r^ir17
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Horas tristes
.4' Carmen Corrêa alma que me

comprehende e sabe sentir...

Ser propheta...
Sim, quizera-o ser... poder levantar

asrespessas dobras d'esse manto em que ,
se envolve o ignoto filho das trevas
— o Futuro!...

Mas, é impossível; e reconheço ser
uma insensata ao devaneiar semelhante
loucura.

. •¦ 
' 

• . . . • . *y l*1 
* *

Qual foi o meu passado ?...
Oh! esse ainda o tenho nitidamente

gravado n'alma: e é com verdadeiro
pavor que vejo a sua sombra passar
pelo meu espirito nas azas de uma
fúnebre recordação... Revejo-te sem
saudades, misera juventude que te des-
fizestes, atrozmente mutilada pelo ven-
daval de um cruel destino ; tal qual
uma frágil rosa emmurchecida e esti-
olada pela rajada de um temporal
medonho.

O meu presente ?... Um roseo sonho
pleno de venturas... um céo diaphano,
povoado de risos e felicidades, que
minh^alma triste e descrente teme a
todo instante ver desfazer-se como as
tênues nuvens de fumo leve.

O meu futuro?!... Eis a pergunta
para a qual a resposta perde-se na
profundidade de um abysmo inson-
davel...

Ahi tens, minha cara amiga, porque
eu quizera ser propheta...

Jurema Olivia
«,

Para Magnolia Triste
Lagrimas ?...
Qae são lagrimas, senão pérolas soltas do

collar da dor e da saudade, que trazemos
occulto no rubro escrinio do coração des-
crente !?...

Partsina

Quando os mares cruzados e os ventos
ponteiros desalentam a campanha, o capi-
tão prudente colhe as velas e espera que o
oceano se aquiete para proseguir a viagem.

Alex. Hercülano.

5Ü0S
0 desenvolvimento cios músculos

e a conseqüente reconstitui-
ção dos seios, a fir-

meza do peito,
sem prejudicar

a saúde,
consegue-se fa-

cilmente com o uso y"
das Pilulas Fortifi-

cantes de Carlos Martins
da Costa Cruz, o medicamento
aconselhado por todos os médicos.

= Vidro 2SOOO =
Pelo correio mais o porte

A9 venda em todas as pharma-
cias e drogarias

Aquém das fronteiras da revelação não
ncia ou mentira.
Alex. Hercülano.

ha milagres : ha ignorância ou mentira.

«

ém

4L^ que
EL1X1R DE INHAME

¦ 
. 

.". ¦¦¦¦'

Depura
Fortalece
Engorda
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I - Altar-mór da capella da Sinta Casa de Misericorlia de angra dos Reis, recentemente
inaugurada, vendo-se o retábulo, cuja tela representa Santa Izabel, pintada pelo artista

Fiúza G-uimarães. II - Sahida de fieis, apó^ a primeira missa. III -Varanda
:- da enfermaria do Sagrado Coração de Jesus.
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FESTAS SOOIAJ3S
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I - Um instantâneo no Club dos Diários, por occasião do baile em beneficio do Patronato de Meno-
res. II III e IV - Aspectos da festa ds domingo ultimo em beneficio da Cruz Vermelha Brasileira.



=W ^~-~^<-

Graças ás_Gottas
iei

• • • to Parturientes
oo

_!

Dr. VAN DER LAAN
Qesapparecem os perigos àos partos àifficeis

e laboriosos
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A parturiente que fizer uso do alludido medicamento du-
•jante o ultimo mez da gravidez, terá um

f parto rápido e feliz.
Tiinuaiicros altcstados provam e\hub^ran(emen.e a

sua efilcacia e muitos medic**»* o aconselham
it______f

DKPOS1TO (.B ItAI

firaajo Freitas & C.
Rio de Janeiro • • •

Vende-se em todas as pharmacias e drosaiií»

i

(£)*= ¦??" H<<X»>- *m. E*
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Enlace Silva Guedes - Silva Gui-
maraès : 1 - Grupo dos padrinhos,
tendo ao centro os noivos. 2 - Os
noivos, sr. Aristides e mlle. Anna.

H8 I 'PR 3©^*s>
>>

>_i/ Confortable
—o—

Inaugurar-se-ha por estes _dias mais
um estabelecimento de moveis. Os srs.
Martins Malheiros & Cia., antigos
proprietários da casa de movois à rua
da Alfândega, 111, são os proprietários
da casa cujo titulo epigrapha esta
nota.

E' certamente, — e isso pelos nomes
que compõem a firma proprietária —
mais.um estabelecimento modelo que
vem honrar o commercio desta praça.

A' firma Martins Malheiros & Cia.,
os nossos votos de prosperidades.

CASA S.]LUIZ
Lava-se, tinge-se e concerta-se chapéos de

todas as qualidades por preços módicos
Especialidade em (Jhiles e' Panamás,

Kotins e Palmeira.

__. 4. Ituai da (Jonstittiicrsii». 4 __,
TELEPH.ONE N- 3108 CENTRAL

: : : : RIO DE JANEIRO : : h :

A' Mlle. Alice Maria Pereira

Teu indefferentismo é tão negro como
negras são as pantheras do Indostão.

Audacioso

A' amiguinha Geraldina Mattos

Assim como a lua com sua claridade
offusca a escuridão da noite, a tua leal
amizade suavisa os martyrios de meu triste
viver.
..''*•¦" PÉBORA DOS SANTOS

Um monumento é um meio de transmit-
tir ao futuro uma lembrança do passado.

' • "

Os espíritos tardos, preguiçosos, ou pouco
instruídos atêm-se facilmente ao termo me-
dio das questões difficeis : contentam-se com
as phrases, quando nellas cabem tanto a
verdade como o erro.

Alex. Herculano.
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O "lUSULM"
ISübão em «irmã liquida

Onti-septico, cíeatrisante. anti-oczomatoso e anti-parasitarlo
>.i^^:i->"g—*¦

1 mis m ¦ il sa "a 31
EXCRESCENCIAS, RUGAS, MANCHAS, VERME-
LHIDÕES, IRRITAÇÕES E DOJWAU CHEIRO DE
CERTOS SUORES LOCAES, TAO INCOMMODOS
COMO DESAGRADÁVEIS, COMBATE a caspa, man-
chás do rosto, espinhas, cravos, pannos, irritações,
comichões, golpes, feridas, queimaduras, mau cheiro
dos sovacos e dos pés e QUALQUER MOLÉSTIA
DA PELLE, diathesica ou não. Poderoso antiseptico
cicatrisante PARA A CUTIS. Anti-eczematoso, anti-
parasitário — PARA O BANHO. Sendo de forma li-
quida e de uso commodo.

HNIEZI DO S0H6UE
SYPHILIS, ULCERAS, FERIDAS, MANCHAS,

DARTHROS, RHEUMATISMOii ii
ii ii

ii ii
i ii ii

IMPUREZA DO SANGUE, MOLÉSTIAS DA
i i PELLE, ECZEMAS E EMPINGENS

USAE SEMPRE
i i

O T YUYA
-.- ¦'?«--rsj de São João da Barra

PODEROSO DEPURAT1V0 ANTl-RHEUMATICO

HR5 mOLE5TIR5 DO PEITO,
T055E =

Resfriaòos, Bronchites, etc.-*
USAE O

Xarope brinde! a
DE

OLIVEIRA JUNIO
;¦ A. venda em qualquer pliarmavi
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ANN1VCRS ARIO S
Fizeram annos:
No^a 20: dr. Alfredo Sérgio Ferreira,

funcçíònario do Banco do Brasil; a formosa
senhorinha Etelvina de Moura Presgrave,
que reuniu em sua residência grande nu-
mero de amiguinhas ;

No dia 21: a sra. Eurydice Rodopiano da
Fonseca, esposa do sr. Raymundo da Fon-
seca, chefe de pharmacologia do Hospital
Nacional;

No dia 22: a senhorinha Clarisse de Fa-
ria, graciosa filha do fallecido professor
Castorino de Faria;

No dia 23 : o sr. Gerardo Cunha ; o sr.
commandante Appolinario Gomes de Car-
valho, thesoureiro do Derby-Club e director
da Contabilidade da Marinha;

No dia 24: a senhorinha Zilah Serzedello,
distincta quartannista da Escola Normal.

Fazem annos :
Hoje: a sra. Figueiredo de Barros; sena-

dor Mendes de Almeida; senhorinha Zaira
Ortiz, intelligente alumna do Instituto Or-
sina da Fonseca; sra. viuva Andrade Ser-
vio; o sr. Belmiro Ferreira de Souza, esposo
da nossa talentosas collaboradora Jurema
Olivia;

Amanhã:
O sr. José Carneiro Nogueira da Gama;

sra. Gama Coelho e senhorinha Esther
Campos;

Sabbado:
Sra. LeopoldinalSenna; senhorinha Maria

Amalia da Silva, filha do dr. Carlos Edmundo
Amalio da Silva, advogado no nosso Fo-
rum.

Domingo :
Senhorinha Silva e Souza; sra. Emma

Muniz; sra. Amalia Ribeiro de Castro ;
Segunda-feira:
Senhorinha Graziela Monteiro ;

* *

A sra. Porto da Silveira, distincta e
exma. esposa do nosso collega dr. Porto da
Silveira, redactor-secretario à'A Época, é
uma das mais finas senhoras do nosso set.

Hoje, a sra. Porto da Silveira fez annos.
E' uma data de júbilo para Porto da Sil-
veira e para os que com ell« convivem. A'
noite, â residência do distincto casal muitas
pessoas aconerão, por certo,£a levar á dis-
tincta senhora e seu esposo, as demonstra-
ções sinceras do alto apreço em que são
tidos na nossa sociedade.

Dixa TouRiNiio, graciosa baby, afilhada do
sr. Adolpho Tourinho, também faz annos
hoje. Dina, ver-se-ha, certamente, muito
amimada com os muitos beijos § bonbons
que receberá dos que a estimam,

&SPONSALICIOS
Realisou-se sabbado o casamento do dr.

Antônio Padua da Cunha Vasconcellos,
advogado nesta cidade, com a senhorinha
Amélia Moutinho Reis, filha do almirante
dr. Henrique Ferreira dos Santos Reis. O
noivo teve como padrinhos na ceremonia
religiosa, o almirante dr. Henrique Reis e
no acto civil o dr. Theophilo Carmo. A noiva
teve como testemunhas deste acto o dr. Rey-
naldo Coelho Marques de Aragão e senhora,
e da cerimonia religiosa o dr. AfTonso dos
Santos e senhora. Ambas as festividades
tiveram logar na residência dos pães da
noiva, na Tijuca, á rua Visconde de Figuei-
redo n. 81.

* *

Consorciaram-se no dia 19 de Maio p. p.
o sr. Aristides da Silva Guimarães e d. Anna
Alves da Silva Guedes, sendo padrinhos do
noivo, no civil, d. Hortencia Alves Guedes
Pinto e seu esposo sr. João Francisco da
Silveira Pinto e da noiva d. Casemira da
Fonseca Guimarães e seu filho sr. Randol-
pho da Silva Guimarães; e no religioso, o
sr. Carlos do Carmo e Oliveira e sua es-
posa d. Alda Bacellar e Oliveira.

Contractaram casamento:
— a senhorinha Joanna de Albuquerque

com o cirurgião-dentista sr. Euclydes Gui-
marães;

—a senhorinha Emilia de Lima e Silva
com o sr. commandante Arthur de Souza
Figueiredo;

—a senhorinha Gilka de Moura com o
sr. commandante Fábio de Sá Earp.

A gentil senhorinha Crystalia dos San-
tos, filha do sr. major Santos Guilherme,
fez annos a 17.

A' noite, na residência dos^ seus pães, a
senhorinha Crystalia recebeu das suas in-
numeras amiguinhas muitas felicitações.

—O nosso amigo sr. Fonseca, pae do
nosso collaborador Waldemar Fonseca, viu
passar no dia 14 p.p. mais um anniversario
natalicio, A; noite, em sua residência, o sr.
Fonseca offereceu uma soirée ás pessoas de
suas relações de amizade.

—A senhorinha Luiza Duarte, elemento
distincto da elite fluminense, filha do sr.
Arthur Duarte e d. Cândida Alvarenga
Duarte, fez annos no dia 19. A senhorinha
Luiza, que tem, na cidade visiuha e nesta
capital, um largo circulo de relações de
amizade, foi muito felicitada. A' noite, na
residência do casal Duarte, as amiguinhas
da senhorinha Luiza, reuniram-se, reali-
zando-se então, uma encantadora soirée.
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Â\ Mlle. Belleza de
Jesus Garcia

Na doce atmosphera de
perfumes subtis e ás
•chamnas amorosas dos
doiràdos raios solares da
tarde primaveril, as bor-
boletas, em.bandos mui-
ticores vocejam sonhado-
ras innebríadas pelos nec-
taès archangelicos das

, florinjias.
: Como são Felizes !

. ÇomóJ: desejaria alar
muito, muito, em regiões
de sonhos esperançosos,
em busca de um ideal
lanado, que jamais alcah-
çarei!

Q,uedo-me a contemplar
a phalange multricolor, e
quantos melopéas harmo-
niosas, quantas roseas
phantazias se me depa-
ram, como num paraizo
de gosos infindos, onde
não existe um farrapo da
gaze roxa da saudade,
para toldar alegrias infi-
nitos, ideaes !

Oh ! insectos febris,
doces adornosj; coloridos,
desprendidos 

"da 
corte

celestial, como vos que-,ro ! Como vos adoro !
¦ .í . . ,

FLQR DE LIZ

Ao ingrato José
Erancisco (Bangú)

A amizade sincera pormaior que seje a distancia
nunca é esquecida.

SIMPLES FLOR

Grande anemia - Curada
Flores brancas

Boffri muitos e muitos mezes
de grande fraqueza, estive mui-
to magra, a minha cor tão pai-
lida era esverdeada, parecia
não ter sangue. Não tinha for-
ças para erguer-me, caminhava
curvada, tinha flores brancas*e
tosses; tossia muito de noite
que pensei Restar.; tuberculosa.
Depois de innumeros remédios
encontrei a minha salvação no
IODOLINO DE ORH. Usando
unicamente este poderosíssimo
fortificante, fui recobrando ra-
pidamente minhas forças, ücan-
do animada, tendo fome, ali-
mentando-me bem; cessaram
as flores'brancas e pouco tem-
po depois estava completamen-
te differente da.defunta em pé
que eu parecia ser quando co-
mecei a usar este remédio.

Agradecida de todo o cora-
ção ao grande fortificante
IODOLINO DE ORH, espero
que Deus me ajudará a recom-
mendal-o a todos os que sof-
irem de anemia e suas conse-
quencias.

Adalijisa Pardo Vidal.

S. Paulo.

Em todas as pharmacias o
drogarias.

^^^^^ '^^^ ,•

Senhorinhas e rapazes que
conheço •

A mais atrahente, Zil-
da Jacobina; o mais en-
graçado, Álvaro Campos;
a mais bonita, Noemia
Jacobina; o mais sonso,
Carlitos Formiga ; a mais
mimosa, Julieta Nobrega;
o mais volúvel, Gabriel
Caldas ; a mais espirituo-
sa, Maria Zanetti; o mais
ingrato, Júlio Nobrega;
a mais desprezada, Alfre-
dina Bravo ; o mais cruel,
Waldemar Medrado ; a
mais constante, Almerin-
da Pereira Pinto ; o mais
amável, João Braulio; a
mais amorosa, Luiza Za-
netti; o mais apaixonado,
Luiz Martins; a mais se-
ria, Annahyde Pereira
Pinto; o mais sincero,
Francisco Conscenza; a
mais intelligente* Yára
de Almeida ; o mais bocó,
F. Costa ; a mais acanha-
da, Rita Pinheiro ; o mais
conquistador, Mario Men-
donça; a mais querida,
Apparecida Roxo; o mais
elegante, Octavio Barbe-
do ; a mais lourinha,
Zildah Duarte; o mais
titeiro, Carlos Nobrega;
a mais orgulhosa, Eiiza
Frazão ; o mais engraça-
dinho Edgar Moreira; a
mais pedante, Lili Frazão;
o mais ajuizado, Salvador
Santos e a mais bisbilho-
teira é a sua leitora

MASCARA VERMELHA

A alguém! j O meu amor.6 muito antigo e só agora opercebeste, porque elle nasceu como a violeta, que prefere crescer humildemente en-tre a herva a ver-se amesquinhada pela im-
ponencia da rosa e da camelia.

[ 8. Christovão.
; • '' LÉO 

DA SILVEIRA

«Jornal das Moças»
. 

¦ ¦¦¦'. *

O preço do "Jornal das* Mo-
Ças" nos lotados é 500 réis.

Para p m-d\\ hálito o V l b fl L O N.
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Ura aspecto da festa realizada na "residência do coronel Belarmino Perreira Lopes, por
occasião do anniversario de pessoa de sua familia.

m m ES

H Ecos desportivos m
snr\ Mt /r:_>_^>^_«r:_^-^>^-^_____*^---)

Q^66ke€^»ei*" Ferreira

O «sport» carioca vae, novamente,
ficar de posse de seu extraordinário
«arqueiro», o joven e distincto medico
dr. Joaquim Martins Ferreira, «o "kee-
per" colosso», como bem o cognomi-
nou o «player» uruguayo Ângelo Ro-
mano, o rei dos xdribblings».

Ferreira, o anno passado, fez ver-
dadeiros prodígios em nossos «grounds»
sendo, por isso, escolhido para ukeeper"
ofílcial da Liga Metropolitana.

O jornalista Archiveleta que aqui
esteve com o combinado do Dublin
F. C, no "El Plata" disse:

O "arqueiro" brasileiro que encon-
tramos é mesmo assombro.

Ferreira dava a impressão de que
tomara conta de todo o ugoal".

Ferreira pertence ao glorioso Ame-
rica, o club que tem ''fabricado" os
mais afamados "kerpers", dentre elles.

Casemiro, actualmente em S. Paulo;
Marcos Mendonça, presentemente fa-
zendo parte do Fluminense. Álvaro
Cardoso, actual substituto de Ferreira.

O valoroso team de Guilherme
Witte vae ficar, agora, com a seguinte
constituição :

Ferreira
Paulino - De Paiva

Adliemar - Witte - Paula Ramos
Paranhos - Pedrinho - Arlindo - Álvaro - Nelson

FIGURINOS e jornaes illustrados.
Ultimas novidades — só no Braz Lau-
ria, Gonçalves Dias 78, entre Ouvidor
e Rosário.

Para Alma Descrente
Tu serás amado e feliz; d'entre as bru-

mas pardacentas que hoje te envolvem o
coração maguado vejo surgir lentamente,
cheia de luz, a Visão bemdita da tua futu-
ra felicidade. Crê e confia no destino, quete não será trahidor.

Pythonisa.-Bohemta

o povoNós carecemos mais de illustrar
do que de fazermos sábios.

Alex. Hkrculano,

&
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(Original de GUMERCYNDO REYCIIMAN)

g Paulo áusentara-se por completo de
suas obrigações na officina de trabalho.
Marianno procurava-o por toda parte,
mas sem resultado, e suppondo que
tivesse partido para Minas, lamentava
o não ter-se despedido; era uma ma-
gua encerrada no peito do sincero
amigo. Ninguém sabia de Paulo!

Eram 9 horas da manhã. O velho
bronze da Gloria badalava cançada-
mente pancadas grossas e finas; então
os convidados e amigos dos mortos
começaram a chegar.

Por ultimo, um automóvel coberto
de gaze preta, atracava á larga porta
do templo e delle desciam duas pes-
soas trajando rigoroso luto, eram Ro-
dolpho e D. Elisa.

Alguns mendigos, sentados ou em
pé, dispostos pelos degraos da escada,
estendiam as mãos pedindo a esmola.

Galgando difficultosamente a ingre-
me ladeira, um homem alto, sujo, ras-
gado, cabellos grandes desalinhados,
surgindo pelos buracos do chapéu car-
comido, barba crescida e poeirenta,
rosto triste e pallido, olhos fundos e
amarellos, ora andava cambaleiando
aqui e acolá, ora de rosto pelo chão
recosto a murada da ladeira, até que
vencendo-a entrava pelo templo a
dentro e ajoelhava-se a um canto.

Todos o encaravam com gestos de
pouco caso, ao mesmo tempo penali-
sados pela dedicação de um mendigo
talvez outr'ora favorecido pela alma
boa por cuja graça orava.

Ninguém acreditaria que aquelle
desgraçado era o phantasma de Paulo !
Ninguém. As próprias pessoas da fa-
milia olhavam para aquelle espectro
de homem sem suppor nelle o martyr
do amor de Isa!

O desilludido moço, já sem crença,
sem amor, sem tecto, sem pão e sem
amigos, arrastava agora pela rua o
fardo da sua desgraça!

Entregara-se ao vicio e para sus-
tental-o mendigava o misero vintém,
com o qual comprava a aguardente que
parecia tornal-o esquecido das torturas
da Sorte negra que o acabrunhava !

Bebia, e bebedo cahia em qualquer

parte para levantar-se aos couces dos

Jue passavam ou ás pedradas dos mal-
feitores, para tombar mais adiante,
desgraçadamente como um cão leproso

que a humanidade enxota com asco
e nojo !

Certa noite a acção do álcool con-
seguiu leval-o, por acaso, até a porta
da casa do amigo. Marianno, que cos-
tumava recolher-se tarde, encontrou,
naquella noite, ao chegar, um vulto

jogado no chão, miseravelmente, cuja
cabeça repousava sobre o portal.

O'sapateiro, compadecendo-se do
mendigo, convidou-o a deitar-se do
lado de dentro da porta até passar a
noite.

0 misero, alcoolisado, não conheceu
o velho amigo que entretanto não o
esquecera nunca!

No dia seguinte o sapateiro que
tinha que sahir para o trabalho, veio
abrir a porta.

Paulo conheceu-o ao vel-o, mas ca-
lou-se envergonhado talvez de si mes-
mo. Mas Marianno, conhecendo, cer-
tamente, o paletót do antigo amigo;
fixou-o de perto e não conteve um
grito de exclamação: Paulo!

Os dois amigos se uniram n'um af-
fectuoso abraço. Um era ainda o sa-
pateiro que luctava pela vida, no rus-
tico officio; o outro, apenas, o phan-
tasma de Paulo Bourgueim.

UM ANJO PROTECTOR ,
Em casa de Marianno o infeliz teve

novamente um lar; o pão e o conforto,
Com algum esforço, o amigo conse-
guiu arrancal-o do lado da Desdita e
tornal-o quasi regenerado. Nunca pou-
de, entretanto, fazer cdim que Paulo
abandonasse, por completo, o vicio da
bebida ; se recommendava-lhe que não
bebesse, era contrarial-o.

Para que bebes tanto? — per-
guntava Marianno.

Para esquecer... — respondia
Paulo — acho que esse veneno me dá,
por momentos, a impressão daquillo
que jamais hei de ter na vida!. . . hei
de beber, faz-me bem o álcool.
(Respeitado o originei) Continua
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(Xquestionário psychologico
das collaboradoras e

leitoras do

"J ornai das Moças ))

0 que accentúa o meu caracter ....
A virtude principal que possuo .,
0 meu maior defeito .. 
Como me desejaria chamar;.....
A peior qualidade no homem .'-
0 que nelle mais lhe admiro....
0 que eu desejava ser.
Que desgostos me destruiriam a
felicidade

0 que mais me enthusiasma
0 estado social que mais me agrada
A carreira que prefiro para a mu-
Iher

A que mais gosto para o homem
A classe em que escolheria o meu
ideal. • •

No gênero litterario, em prosa, são
meus affeiçoados.............

No gênero litterario, em versos,
agradam-me

Na arte musical admiro........
A principal cor para mim......

0 que devemos incutir no espirito
da criança • • •

0 animal que mais gosto.......
0 que cava a ruína de um paiz
0 que arrasta o povo á miséria..
0 que mais repugno
As faltas que me excitam piedade
0 meu divertimento predilecto....
Co7no desejaria morrer
0 mete lemma.

A presença, de espirito. ' -'
A caridade.
Ser curiosa. v,
Estou satisfeita com o meu nome.

A falsidade.
A Sinceridade.
O que sou.

Não ter saúde.
O preparo intellectual.
Casada.

O professorado.
Militar.

: . •

Qualquer profissão honesta.

José de Alencar e René Bazin.

Bilac e Castro Alves.
Carlos Gomes e Alberto Nepomuceno. .
O preto: amo a noite que ó o maior symbolo

dessa cor.

Todos os bons sentimentos.^
O cão, que symbolisa a fidelidade.
A falta de patriotismo dos governos. v
Os esbanjamentos das coisas publicas.
A hypocrisia.

,A embriaguez e a ignorância. '
Passear a beira-mar.
Dormindo.
Ser honesta.

Maria S. Souza.

A sciencia profunda, severa, aristocrata
anda por aposentos de sábios e eruditos,
e de lá não sae, porque íôra corno estranha
e inintelligivel fora desses recintos.

Alex. Herculano.

A' amiguinha Geraldina Mattos
O amor bem correspondido é um' elo sa-

grado que a ausência não pode separar-
Tua sincera amiga

Débora dos Cantos
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Jardim" pnblico, o ponto de urendez-vous" da "elite" parahybana, da qual''reproduzimos,
ao lado, um dos mais distinctos ornamentos, mlle. Beatriz de Almeida.

^wi^lFMWM^WÇ^xvErvraJtJ&hMHb <\< v^7>re^77r7y^7TOg7r>TaTR7T7Sfr^i^^

Fesfa de anmver_ario
Em regosijo á data do anniversario

do sr. major Manoel Luiz de Souza,
teve logar á rua do Livramento n. 155,
sua residencia; uma encantadora soirée,
que teve grande deslumbramento e de-
correu na máxima jovialidade.

Por occasião do chá o nosso com-
ponheiro Álvaro C. Campos, saudou
o anniversariante e o bello sexo, tendo
agradecido em seu nome o sr. Alba-
no Mendes.

Outros discursos se fizeram ouvir,
tendo as dansas se prolongado até ao
clarear do dia seguinte, com encanto
e alegria, caracteristicos das festas
chies. . \- : * ¦ :. .

As gentis creanças Dinorah Cirillo
Magalhães, Lauro Álvaro, Warlyta
Magalhães, interessantes filhas do dr.
Johston Magalhães, cantaram e reci-
taram monólogos que mereceram mui*
tos applausos.

A senhorita Aida Magalhães reci-
tou bellos versos que foram muito
apreciados.

Notamos entre muitos as senhori-
nhas seguintes: Alzira Moreira, Ma-
rietta Magalhães, Guilhermiiia Veiga,
Maria Magalhães, Angelina Lopes,
Jenny de Carvalho, Benilda Carvalho,
Bellinha Santos, Idalina Ribeiro, Leo-
nor de Medeiros, Mme. Thereza Ma-
galhães, Laura Santos, Noemia San-
tos e Laura Campos Teixeira.

Ao talentoso Osmany Macedo
Sei que agora já'trazes o coração mais

alliviado, já encontraste o «amor», que é o
único alimento para um coração soffredor.
Só peço ao Omnipotente que sejam constan-
tes e leaes. Não conhecias o que era o amor
ticarás conhecendo porque! encontraste>
coração que sabe o que é o amor verda-
deiro e sincero !!!
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A Rliiáfeái Terim

Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o sabiá.

O. Dias

A minha terra — o Brazil,
Tem primores de encantar ;
Os seus fulgores são tantos,
Que eu não os posso encr.rar.

O seu céo é todo estrei Ias,
Os seus bosques são de flores-
Suas águas, ciystalinas,
Suas serras... meus amores.

As mulheres brazileiras
São puras como o luar ;
A minha terra — o Biazil,
Tem primores de encantar

Os seus valles odorosos
Levam a romurejar;
Os seus rios caudalosos
Correm, correm sem cessar...
A minha terra— o Brazil,
Tem primores de encantar.

Ouizéra muito viver,
Para a minh'alma gozar
Os enlevos desta terra,
Oue andam todos a cantar...
A minha terra adorada,
Tem primores de encantar.

Vicente de Paula Reis

Paginas do coração
A' luz reverberante do sol, por en-

tre o verde intenso e revigorescedor da
matta, as cigarras estridulavam.

E, certo, era em desafio — mal
terminava uma, outra recomeçava!

Cantavam para alegrar a selva...
cantavam para saudar o estio.

Depois silenciavam, talvez numa
grande exhaustão de forças.

Cigarras somos todos nós na vida.
Cantamos para alegrar aos demais,

quando dentro do perto temos, magoas
que o dilaceram!

Cantamos para attrahir com a nossa
alegria os ideaes que se vão, as espe-
ranças que se não realisam !

Cantar ó esquecer os males; é co-
lorir de azul o céo tempestuoso da
vida...

Mas... as cigarras estridulavam.

C/J 0°°° /? ^^/\
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Oorgeios sonoros de requintada har-
monia, subiam da copa das arvores
para as amplidões do espaço.

E mais alem, um corpo fiácido, em
cujo dorso desenhos extravagantes se
estampavam, se aquecia ao sol. Era
uma serpente.

E, porque tivesse visto pouco dis-
tante uma avezinha, sobre ella seus
olhos se fixaram.

Não sei que de extranho, poderoso
e magnético havia nesse olhar, que a
pobre avezinha ora se afastava, ora
se approximava. Debalde procurava
fugir. Experimentava desferir o vôo
para longe. Mas voltava sempre. Es-
tava presa por elos invisíveis que não
podia romper.

Inúteis e impotentes esforços!.. . O
olhar da serpe a attrahia sempre para
junto delia!

Querida. Minh'alma como essa ave-
zinha, desde muito vinha sendo attra1
hida pelo teu amor. Essa força mys-
teriosa e magnética, que — sem que
saibas, talvez — possues nos teus olhos
negros, é a corrente adamantina que
a ti me prende escravisado — escra-
visado e Irerê, porque é o teu amor
que azas me empresta para voar ao
céo de minha suprema ventura!

ROSAES SADI.

da
A porta por onde se entra no santuário

, Sciencia é a boa educação primaria.
Alex. Hercülano.

DORA
FO'J BI AMB.-OE ADORÃYBt

^Hf,<.'*í>**3tí3»**",í*"£^^S&y'Sí^*v2o8 ^Kv£s'fi 58K^K S^^
«3

H
Ml
e
3
p
o

I

i
ÍP
Pé

53
p

p
pé
sr
n

LATA 8JOOO



o0oooôôõòòír

I

I

l!

i
I

ttIvwacdasJma*-mm iPm°oooo°°
5?i:S

1r*-~ —

SECCfiO GRfíPHObOGICft tA
Dr. Mopsus, membro da "Soclété de Graphologie

de Paris", dirá, pela letra, o passado e o
¦ futuro das nossas leitoras

Respostas ás consulentes
Acy — Caracter ponderado. Natureza am-

pia. Senhora de si mesma. Uma vaidade
que apenas apparece. Boa saúde. Espirito
de organisação.

Flor — Vontade desegual. Alternativas
profundas que vão desde uma duvida im-
mensa a uma radiante esperança. Ordem.

Odefte P. Lima — Bom coração, normali-
dade de temperamento. Aptidões domes-
ticas. Clareza no modo de pensar.

Dnrraiina Lima — Falta lhe cm pouquinho
mais de edade para ser o retrato fiel de
sua irman.

Maria de Azevedo — Ambição, obstinação
e egoismo. Eis ahi, francamente, as três
pedras fundamentaes do seu caracter. Uma
ambição razoável, uma obstinação innata e
um egoismo disfarçado.

lfamonr — Tudo é bom na sua escripta.
Intelligencia clara, elegância, gosto espiri-
tual, coração bem formado.

Nydia Soares — Espirito assaz curioso e
extremamente desconfiado. As decepções quê
acaso tenha tido na vida não devem calar
no seu coração, tal é a combatividade do
seu temperamento.

Allets — Muito contente comsigo mesma.
A rigor, não aspira na vida a nenhuma
coroa de rainha... Isso não significa auzen-
cia de ambição. E' apenas um signal de
certeza nos seus triumphos.

Maria Amélia — E' o typo da burguezinha
encantadora. Tem muito cuidado com o
que lhe pertence e traz escrupulosamente
arrumados os seus objectos e as suas idéas.

Turmalina — Medrosa. Inclinações do-
mestiças. Inaptidão (e é o caso de lhe dar
parabéns) para as grandes proezas, paratudo quanto saia da medida commum.

Jesuina da Rocha — 0 rancor não *sabe
as portas do seu coração. Amar e perdoaré o seu destino.

Thomelina — Cuidado 1 A sua qualidade (?)de ser perdulária chega ás raias do absurdo.
Tendo fortuna, vae pol-a fora, como malba-
rata os seus sentimentos.

Yvonne — Eu teria muito prazer em re-
ceber urn novo autographo.

Marietta de Hamburgo — Não estão certas
as suas respostas ao questionário. A sua
letra revela muito menos edade do queaffirma. Sessenta annos? Que graça! Asse-
guro-lhe que não tem vinte.

Eleonora das Dúzias — Espirito alegre e
folgazão, embora nem sempre muito apurado

de gosto. Perdoe á restrição... Uma saúde
de íarro. Coração insignificante.

Laurette — Temperamento muito exquisito,
Obsessão pelo artificial. Bizarra mesmo em
coisas de toilette.

Maria das Dores — Está certo. Nome ou
pseudonymo Maria das Dores soüfre de uma
immensa tristeza. 0 seu desanimo é mor-
bido e pode vir a causar-lhe serio damno.

JORNAL DAS MOÇAS
Seoçfio Or5xpliolo£»;io£L

Nome

Pseudonymo

m
11

Na Região do Bello
.A

PSORIASE
Psoriase ó o tormento d'aqnelles que se

descuidam da hygiene, principalmente da
cabeça.

Esta doença manifesta-se por umas es-
camas minúsculas, espessas ou delgadas,
sobre um fundo avermelhado, no rosto,
nas orelhas e no couro cabelludo, de onde
caem ou podem ser retiradas por meio de
pentes finos ou escovas.

O melhor tratamento são as lavagens re-
petidas, com água quente e sabão commum.

Uma solução de carbonato de sódio e
água de rosas é muito efficaz contra a
psoriase.

Depois de lavada, a cabeça deve ser en-
volti em toalhas que se mudam assim quese acharem molhadas.

Lúlú — Lave a cabeça duas vezes porsemana e use a loção Paraná ou Nubia.
Mergulhe de vez em quando as mãos em

água morna salgada e friecione as unhas
com a pasta para unhas «Coralina».

Irene Costa — Fala-me em um coupon.
que se esqueceu de incluir na carta, não
sei como responder-lhe.

Julia B. M% — Evite engordar muito, o que
prejudica a elegância. Pise direito, tendo o
cuidado de não pisar forte. Evite coiletes quedefeituam o porte e modas exageradas no
vestuário. Si já tem bella a sua cutis, bastaa hygiene da mesma para que se conserveassim e uma certa temperança no alimento.As iguarias muito codimentadas são preju-uiciaes.

Jacyntha — Envie para a rua da Cariocan. 4o ou para a redacção do Jòrkê dasMoças o seu endereço, porque nesta secçãonao posso responder á sua consulta, que óde ordem secreta.
Mine. IMXI %
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'li jDe TUDO UM POUGO
AS FLORESTAS DO MUNDO

De ura profundo estudo de um professor
francez, resulta que, as florestas espalhadas
pelo mundo cobrem uma área de um bilhão
e meio de hectares, isto é, cerca de uma
quarta parte da superfície continental com-
pJexa.

0 Canadá occupa o primeiro logar, com
320 milhões de hectares mais do que a
Europa inteira, que não é inferior a 300
milhões. Dos bosques europeus, 210 hectares
pertencem á Rússia, e 20 milhões são divi-
didos entre a Suécia e a Noruega.

O restante é dividido entre outras nações,
das quaes a H^spanha é a ultima.

lia também 500 milhões de hectares de
florestas na índia e 23 milhões no Japão.

***

A ORIGEM DA ESTAMPILTIA
Quem primeiro se lembrou de franquear

cartas foi um francez chamado Le Valeyer.
Foi em 1853.

Na Bibliotheca Nacional de França existe
nm curioso documento que demonstra que
foi esse cavalheiro que teve a idéa do em-
prego da estampilha, e não só isso como
inventou o serviço postal.

Esse documento é assim intitulado :
« Instrucções para aquelle que quizer es-

crever de um bairro de Paris para outro e
ter a resposta promptamente duas e três
vezes ao dia, sem ter de mandar algum
portador. »

RECEITAS
Molho de alcaparras — Derrete-se em uma

panella uma colher de manteiga, junta-se-lhe
uma colher de fubá de milho, mexe-se de-
pois accrescentando um pouco de caldo de
carne; logo que esteja fervendo tira-se do
fogo e junta-se-lhe a gemma de um ovo
desfeita em uma colher de vinagre, um
pouco de noz moscada e alcaparras. Deixa-se
ferver mais algum tempo e serve-se com o
peixe.

* *

Ovos fritos com prezunto — Para seis ovos
cortem-se seis delgadas fatias de presunto,
do tamanho da palma da mão, escolhendo
o que for mais gordo; façam-se córar de
ambos os lados, ao lume, dentro d'uma fri-
gideira, a sêcco. Estando loiras, tirem-se e
colloquem-se no prato em que se servirem.

Junte-se á gordura que largou o presuntoum pouco de azeite, e quando estiver bem
quente, quebre-se n'elle um ovo fresco, com
cuidado para que se não rompa a gemmae fique bem espelhado. Assim que estiver
frito, e com a gemma molle, tire-se e arran-
je-se em cima de uma das fatias de presunto.Continue-se assim com os demais até es-
tarem todos fritos. Deite-se depois o molho
por cima dos ovos, e sirvam-se logo.

Bacalháo — Lave-se o bacalháo e deite-se
de molho durante doze horas. Deborrido
que seja este espaço de tempo retirê-se da
agna.

Raspe-se-lhe a pelle brandamente, sem a
tirar, e em seguida ponha-se ao lume. n'uma
caçarola com água fria. Logo que levante
fervura, tire-se do lume e deixe-se estar
coberto durante um quarto de hora, sem
que possa arrefecer. Depois, tire-se da água.
levantem-se com cuidado as lascas, e reti-
rem-se-lhes todas as espinhas, conservando
a pelle, que é muito boa.

Faça-se uma pelota com manteiga e fa-
rinha, sals8, cebola e um dente d^lho, tudo
bem picado. Deitem-se n'uma caçarola os
bocados de bacalháo esmigalhados, ou divi-
didos nas suas lascas, com a sobredita pe-
lota, e faça-se com que vão quentes para a
derreter. Junte-se-lhe pimenta e sumo de
limão, e sacuda-se o guizado até estrugir.
Logo que a manteiga esteja bem derretida
e tudo ligado, sirva-se.

* *

Cahes Londrinos — Tomam-se 12 ovos e
400 graramas de assucar. Isto feito junte-
se-lhe 230 grammas de manteiga, ura pouco
de canella, 460 grammas de farinha de trigo
e 2 cálices de cognac, e vae a cozinhar em
forminhas variadas.

As fôrmas devem ser sempre passadas
de calda de assucar ou manteiga.

Caixa do " Dornal das Moças"
Álvaro Bezerra — O Snr. fecha com esteu admirável " tercetto o seu u estupendo "

soneto:
Perco. E a perder o ultimo tostão,
Sinto que ê triste, a dura provação
De viajar a pé p'ra minha casa!...

Assim acontece a quem tem o vicio de
jogar. Si o Sr. não tivesse esse vicio só
teria a lucrar: não perderia o " vil" e,
assim, não viajaria a pé para casa e...
(talvez) fizesse bons versos...

Bravo — Bravos ! Porque não se dedica
o Sr. ao cultivo... de outras cousas ? Olhe
que poetar não é para todos. E o Sr. pode
ser muito bom conselheiro... mas, bom
poeta... adeus, "seu" cousa !

João L. Austregesilo — Para fazer-lhe a
vontade vamos publicar o ultimo tercetto
do seu «Despertar» :
Caminha para ellay e caminhando
Vê, que a miragem aos poucos se, affastando,
Uie augmenia a sede, a dôr e o receio.

Está satisfeito mavioso poeta P.
Annita Teixeira M. O. e Anna Bastos —

Queiram vv. exas. fazer passar por uma
leitura acurada os sonetos. Estão bastante
defeituosos. E' necessário que estudem bem
os compêndios de metrificação.
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Deolinda Dantas de Oliveira

Exmos. Sn rs. Viuva Silveira
& Filho.

Rio de Janeiro
. ¦

Communico a \rv. Ss. que, soffrendo
de um tòmtfr na axila esquerda, curei-me
radicalmente com o uso de dois vidros de
Klixir de STogueira.

Envio-vos o meu retrato para ser pu-
blicado, para maior testemunho.

Pará, 15 de abril de 1914.

Deolinda Dantas de Oliveira

Residente em Pará, á rua General Grur-
jão, 38 B.

^w^^^otww^^&^^H®®®^^^"
;*"¦.." - •- " ~~T""~———"—r————

- É

"A
si

ft

WáSÉ' iA

WiuW.fflllWIWWIJgWMI»»' W '-""



Ao meigo joven M. C. Manhães
A illusão é inimiga encarniçada da reali-

dade. A illusão é boa, mas fingida; ao passo
que a realidade é má, porém sempre verda-
deira!

MLLE. BELLEZA DE JESUS GARCIA
" •

Ao Machado
Ha dentro em nós um espirito mysterioso,

uma essência impalpavel, que nos dá força
para supportar os rudes embates do infor-
tunio, que nos dá fé para reanimar o cora-
pão desalentado; esse espirito chama-se es-
perança, a flor mais perfumada da mocida-
de. Confia e espera, meu amigo, porque
ninguém pode ler no livro mysterioso do
futuro.

CONDE K. POTE

Ao Mario de Queiroz
O riso é a expressão da alegria, mas...

muitas vezes o riso que nos assoma aos
lábios é fingido, é forçado, pois emquanto
nos rimos o coração soluça e chora...

Quantas e quantas vezes rio-me, rio-me
muito; porém este riso não é natural, não
é o riso de quem desfructa a vida risonha
e calma, não é o riso próprio para as jo-
vens da minha edade, é o riso de quem
soflre, de quem tem o coração martyrisado !

Sorrindo, muitas vezes alimento em meu
coração as mais acerbas, dores, os mais ne-
gros tormentos !

Porém, á noite, quando tudo é silencio e
quando todos entregam-se aos braços de
Morpheü, eu... descrente desta vida de
illusões, sem ter ao menos uma alma cari-
nhosa que suavise o meu pobre coração,
imploro a Deus a morte, para allivio dos
meus soffrimentos ! '.

IRACEMA C. MELLO,
_ • _____

Ao idolatrado Octavio Lessa
A duvida é uma irmã do remorso, assim

como a amizade ò da constância.
SABES QUEM SOU

A' mlle. Cacilda (Ciei)
Disseste : «0 orgulho é o espelho onde

transparece a insignificação das almas mes-
quinhas.» —Alguém disse : «O orgulho é a
virtude dos néscios.»— E eu, pedindo-te per-
dão, digo:

Ai de nos mulheres se não tivéssemos a
obrigação de conservarmos um certo gráo
de amor próprio, tão aperfeiçoado que nos
deixa parecer orgulhosas, pois o uso em
excesso da modéstia,, característico de almas
grandes e nobres, nos tornaria humildes; e
inevitavelmente esta humildade nos levaria
de cháos em cháos ao abysmo tremendo
que chamar-se-ia a degeneração da mu-
lher.

MLLE. ORGULHOSA

A' prima Albertina
Longe de tua imagem a minha existência

se nnda, pois és tu o meu ideal sonhado!
M. CAMPOS

A' inesquecivel Edla
0 amor aos dezeseis annos é a atmosphe-

rá embalsamadà onde dois corações respi-
ram os erfiuvios sublimes que nos condú-
zem o pensamento ao paraizo da vida!

UM ADMIRADOR

A quem eu sei que soíire
A lagrima é a única verdade deste mun-

do, é ella quem muita vez nos apresenta o
sofírimento somente numa gottasinha de
água.

«TEU CORAÇÃO»

A' amiga Cecilia Autran
A amizade c um sentimento elevado, do-

tado de corações puros e sinceros, assim
como o teu. Por isso encontraste com faci-
lidade um ente que te comprehende, e que
te ama com singeleza. Agora... só esperas
o doce e cubiçado dia de tua felicidade
para unir-te ao eleito, que escolheste d'entre
todos pelost sacros laços matrimoniaes !

1 , ORCHIDÉA ROXA
______ * t ;»

xV querida Theda Bara
A dor mais cruciante que nesta vida

existe é a do amor sem esperanças.
ROBINNE

¦¦¦' ' ' i 
' 

. • " '

Bellas recordações, como o vinho, em-
briagam as almas.

, KOBINNE

Ao inesquecivel Julinho T.
Bastos

Quando deixas transparecer por entre os
teus rubros lábios o gracioso sorriso, sinto
brotar em minh'alma uma amizade inunda
e todo o meu sincero affecto eu deposito
em teu bondoso e leal coração.

Desta que te ama
BELKIS

' -'' '

A um distineto amigo
Ama-a como um anjo a Deus, per-

doa-lhe o passado,, que pela ordem do des-
tino viverão felizes ! .

L. AUXILIAR - SERTÃO
(¦-'¦¦ •

O amor é uma grande nau que deslisa
pelo mar da humanidade, levando a seu
bordo a Felicidade e a Desventura. Aquella
defende-o, esta ataca-o cruelmente, e a vi-
ctoria jamais existirá para ambas.

ANTQNIO M. PEREIRA
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O amor ó o riso, é a vida, é o conten-
tamento de viver eternamente nas phanta-sias do mundo. Comprehendeu ?

MARIA RIBAS DA CUNHA

A. distincta alumna Olinda
Pires

Teu coração é um altar onde se occulta
a imagem da sinceridade, que recebe ado-
ração dos meus affectos.

Tua professora
M. C. VIANNA

mi M * i

A' M. R. Souza
Vós sois a estrella do céo de minha vida,

pois nasci para te amar, e sem que me
ames amar-te-ei sempre. Este é o sonho
dourado de um coração que pulsa para con-
seguir uma esperança.

J. C. FRA.

Ao ingrato M. M.
Por que me foste falso, jurando-me amar

infindamente, emquanto eu, pobre ingênua,
depositava em ti os eternos mysterios de
quem ama!

ESQUECIDA
i*. .

• _„_

Para o Aldhemar Pinto
0 amor é um sentimento tão nobre e

puro que é impossivel que não exista em
um coração tão bondoso como é o teu.

Estarei enganada?
ELLA

Senhoritas de S. Christovão
A mais bonita, Maria Ferreira; a mais

seria Julieta Vasconcellos; a mais caseira,
Maria Sebastiana; a mais convencida,
Noemia Oliveira; a mais delicada, Lucinda
de Andrade ; a mais graciosa, Alda dos San-
tos; a mais engraçada, Iracema Alves.

LILY

A ti
íoi-se da arvore a primeira folha... Quemal fazia si, ella com tantas ficara para lhedar belleza?
Mas o vento veio, levou mais outra eoutra... Pouco a pouco todas se foram leva-das pelo vento.
E hoje que é feito delia? Ainda restauma vaga lembrança, pois o seu tronco re-secado ergue-se para o céo, como a pedir acausa d'um soffrer assim,
O rouxinol já alli não canta melodias

ternas como a desafiar o pranto.Eu fiz de meu ser a arvore soliredora.
Foi-se a minha primeira illusão, mas quemal fazia si tantas ficavam para alimentar
meu sonho...

Porém foi-se oatra e outra... Hoje não
as tenho mais, vivo desolado e triste, e este
sorrir que ás vezes aos meus lábios vem só
te deve causar piedade.

0' quantas vezes meu ser entregue á le-

thargia, genuilexo e humilde, ergue as mãos
postas para o eco e iuterroga :

Deus: que mal fiz para que tenha tão
cruel destino e viva sorvendo em longos
tragos o vinho das amarguras, sem que elle
nunca se acabe?...

Qne mal fiz eu ?
COELHO LOUSADA

—— • ,•

Ao indifíerente Ann.... Autran
0 amor que vos dediquei foi transforma-

do pelo desprezo !
Amava loucamente a mascara da hypo-

crisia, que cobria o vosso rosto, mas a mas-
cara cahiu e a face que deixou despida me-
rece somente ser talhada pelo chicote !

Sede homem cumpridor de seus deveres...
Adeus.

LOUCA D'ALBANO
* •
Ao idolatrado Rottich

Se tivesse a certeza de ser amada verda-
deiramente por ti, julgar-me-ia muito feliz.

GININHA

A Esperança é a nossa companheira fiel,
quando trilhamos o caminha escabroso da
vid*i!

JANDYRA MATTOSO
_____ — ^ .

A quem o comprehender
Muitas vezes, um sentimento que purificanossas almas é como o bramir do oceano

que chora numa encosta mas que não podevergar.
CELSO HERMINIO

* ._

A alguém
Cruel é a dor que sofíre o coração queama e julga ser correspondido, quando des-

perta desta illusão e vê desfeitas todas as
alegrias que nelle existiam.

VIÇTIMA DO DESPREZO
•

Ao meu querido Aulicine Au-
gusto dos Santos '

Com o coração martvrizado por uma du-vida constante, soliro ; 
"e 

o soffrimento cruel
que paulatinamente dilacera minh'alma apai-xonada só um coração insensivei desconhe-ce: e o amor que faz o meu padecer, é aincerteza de ser amada com a mesma sin-cendade, que me avassala a alma.

TUA MARIASINHA

A' gentileza do A. de MattosLreio na sinceridade da amizade desin-teressada, mas nunca na existência doamor ; entretanto tenho coração !...

imbecf101' 
é Uma COmedia aue agrada aos

Nào concorda?
HALIZ

;MBPtH«w-w»-w^^
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A ti Lydia querida
Na curva do destino, eu me separei de

ti, doce amor. Como tenho soffrido depois
da nossa separação!

Emquanto tu segues por um caminho
claro e risonho, eu vou escalando os ulti-
mos momentos por uma estrada negra e
tortuosa, onde só encontro lagrimas e mal-
dições.

Lá de longe... bem longe, recebe o meu
coração que só em ti pensa...

FILHO DA NOITE

Ao querido Julinho T. B.
Meu coração é uma porta de ferro e a

única pessoa que pode abril-a és tu.
Da tua admiradora

BELKIS CARVALHO
•

A' amiguinha Margarida Taveira
A saudade é um punhal horrível que nos

atravessa o coração, quando ausentes esta-
mos de uma boa amiga !

LAURA TORRES COSTA

A's amiguinhas Isaura e Ma-
ria José Branco

A ingratidão é uma seta que fere os co-
rações sinceros.

LAURA TORRES COSTA
S. Paulo.

¦'¦¦¦" 
*

A quem me interrogou
Que vem a ser céo?
E' nada mais que um manto azulado,

cujas estrellas são reticências de luz.
«TEU CORAÇÃO»

A' querida amiguinha Emilia
Melio

Era uma tarde tempestuosa.
Eu, triste como o próprio tempo, julga-

va-me infeliz e maldizia a minha sorte.
Quando, porém, eu estava assim pensan-

do, lembrei-me dos mendigos. Como elles,
coitadinhos, haviam de sofírer com o terri-
vel tempo, sem agasalho, sem tecto, e
muitas vezes enxovalhados por todos 1 ?

Depois pensei nos humildes trabalhado-
res que, para poderem ganhar o pão, su-
jeit&m-se ao sol e a chuva, prejudicando a
própria saúde.

E assim pensando em mil outras cousas
mais, julguei-me feliz, mas muito feliz, e só
então comprehendi que não devemos maldi-
zer a sorte, porque entre os infelizes en-
contram-se outros muito mais infelizes.

MARIA ALICE

A' minha queridinha
A presença da pessoa amada é um bal-

samo consolador para um coração apaixo-
nado.

DA FRANÇA PARIS

UOOQ0QOO«

A' collaboradora Zitinha
A resignação é a cadeia que prende o

descrente ao santuário do bem.
ROBINNE

•

Ao meu querido Mario M. Dias
Meu coração está pungido pela dor, en-

negrecido pela separação e despedaçado
pelo amor que te consagro. Amo-te ainda
muito.

MARIA DA CONCEIÇÃO

A ti...
Já fui feliz, já vivi! Hoje, que me vejo

longe de ti, vivo morrendo de saudades e
de desgosto, trago a alma transbordada...
Sei que vivo porque penso em ti e sinto
dentro de meu peito o meu coração em
cada tic-tac pronunciar o teu nome, para
augmentar minhas tristezas e roubar mais
rápido os meus dias de infelicidades que
me restam.

JANDYRA
» ,•

A' meiga Esther d'Annunciação
Ai eus, è a palavra que proferimos, o so-

luço da nossa alma, a lagrima do nosso co-
r8ção, quando nos ausentamos de um ente
querido...

MARTA DA GLORIA PEREIRA
•

Ao talentoso poeta Carlos Santos
A brandura de tuas palavras faz-me feliz.

Quando te ouço falar ou recitar minh'alma
dorme, embalada pela maviosidade de tua
eloqüência, e sinto que a tristeza, minha
única, companheira, transforma-se em fe-
cunda esperança.

CRVINA

Ao querido Jornal das Moças
Para reprimir erros e vicios, afim de que

a humanidade se fraternise, levantemos em
todo o Universo um templo cujo idolo seja
Instrucção.

ZITINHA

A' minha irmã Emilia Esther
Fidelidade! sentimento único que deve

imperar na alma da mulher, porque é o
dote mais sublime que ella pôde legar ao
ente que venera!

ZITINHA
?

Ao querido....
Se os lábios só pronunciassem o que nos

dita o coração, quanta cousa os meus não
te diriam!

LOURDITA COSTA LIMA
' 

s ¦

""' •

Ao meu idolo Thomaz Franco
O teu doce nome está escripto no meu

coração para nunca mais se apagar.
Tua sempre.

BOA ESTRELLA
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A7 meiga mlle. Bélleza J. (1 areia
Creio na. existência dos anjos, ({liando

inebriado ouço os sons harmoniosos de tua
voz dulcissima !!

UM DESPRESADO POE, TI
•

A' seuhorita.Lourdes Costa
Lima

Amo-a sinceramente. Porque nao corres-
ponde ao meu affecto ?

Vosso admirador
PSiLLANDER

Ao Zczó...
Nove horas! Abro lentamente a janella

de meu quarto e deixo-me ficar silenciosa e
triste, com a face apoiada em uma das
mãos, encarando o céo sem nuvens-, borda-
do de estreilas tremulas como as lagrimas
que se querem desprender de meus olhos
e correr ao longo das faces ! E eu, com o
cor»ção opprimido por uma dor profunda,
atiro-me, soluçando, no regaço de meu leito;
e ahi fico horas inteiras chorando a tua
ingratidão !

ALMA DORIDA

A' minha idolatrada mãe
Mãe — este nome por si vale um poema !
Como é doce balbuciarmos esta tão santa

palavra !
E ti, só em ti, querida mãesinha, que po-

deiei depositar o meu eterno amor; pois
és a minha única e verdadeira felicidade!

Só uma extremosa mãe sacrifica-se para
que seu filho tenha um bello futuro e que
no altar do porvir tudo lhe seja digno de
veneração.

WiiiM;) CACILLA (CIOl)
1 •

A Juquinha (José Lopes)
0 céo de um azul bellissimo extasia-nos ;

apenas pequenos farrapos brancos toldam-
n'o itinerando o infinito.

A brisa mimosa atravessa o espaço, dei-
xando após o seu passar um olor suave de
jasrnineiros em flor. A passarinhada alegre
esparge pétalas de rosas por onde deveras
passar e reunem-se formando um concerto
de maviosos gorgeios...

E' que proclamam o teu feliz natalicio a
data em que folheas mais uma paginaáurea no livro de tua existência ventu-
rosa. E' meu voto sincero que o con-
tinuar do correr das paginas te seja
b«.llo como a alvorada, leve, macio como o
roçar perfumado do favonio.

O júbilo que experimento é indescriptivel
neste dia em que teus amigos dilectos te
provam a amizade e os elogios que a tua
alma bem formada é merecedora.

São pallidas, muito pallidas estas pala-vras ; comtudo poderás avaliar a sincerida-
de dellas, pois que são emanadas do âmago
de minh'alma que te almeja uma felicidade
ininterrupta.
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Indícios menores de maio
res males.

A tensão constante dos affazeres
diários faz com que a mulher seja
propensa a soffrer do dorso, e as dores
de costas são o aviso da Natureza do
alguma indisposição dos rins. A mu-
lher não deve nunca deixar de atten-
der ao Primeiro toque dos rins
por auxilio.

Os rins estão situados na parte in-
ferior das costas—são os filtros do
sangue, e quando estão em estado de
saúde expulsam d^elle todos os resi-
duos venenosos que ficando no sys-
tema causam dor de costas e ilhargas,
areia, pedra, liydropisia, sciatica e
rheumatismo.

Uns rins debilita-
dos não podem fazer
o trabalho que a boa
saúde requer. Sentem-
se somnolentos, e aba-
tidos; doe a cabeça,
braços e pernas; po-
dem apparecer cresci-
mentos hy dropicos nas

barrigas das pernas ou por baixo dos
olhos; os músculos e articulações sen-
tem-se rígidas e rheumaticas e nota-se
que a urina deixa assento e é de cor
anormal.

São estes os symptomas menores de
sérios males em perspectiva, se se
deixar passar desapercebida a chamada
d)s rins em seu auxilio.

As PIIiUIiÂS »E FOSTJEK
PARA OS Kl \ S tem precisamenteas propriedades curativas que uns
rins debilitados requerem—influem di-
rectamente sobre estes órgãos toni-
ficando-os e dando-lhes vigor, e àju-
dam-nos a expellir do systema os
venenos que produzem as enfermidades.

As Pílulas de 1 os ter par»os Eííhs acham-se á venda em todas
as pharmacias.

Enviar-se-ha uma amostra grátis,franco de porte, a quem a solicite.
FOSTER-McCIJEIJLAJf CO,

Dep. A. Caixa do Correio 1062
Rio de Jaueiro
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FERRO nUXRDO, PRRH CRERR UfílH ÈRR DE
muLHERES Bonirns e HomEns de nço.

áedicos famosos o dizem.—Põe rosas no rosto das senhoras e aos homens enche-
lhe as veias de vigor juvenil mais assombroso. Facilmente, augmenta 200 o/0

a força e a resistência das pessoas delicadas, nervosas, quebrantadas, e
isto ao fim de duas semanas, apenas.

Descobrimento prodigioso, que.marca uma noua éra na sciencia meâica.
Kova York, N. Y. — Desde a notável descoberta Sem ferro, por muito que vos farteis, o alimento

do ferro orgânico, o Ferro Nuxado ou aFer Nuxate"
como os francezes o chamam, tomou o paiz de assalto.
Calcula-se, moderadamente, em cinco milhões o nu-
mero dos que o estão tomando diariamente aqui. D<_
médicos e de particulares aíluem atestados de assom-
brosos resultados. Tanto é assim que os doutores de
reconhecida fima predizem; a uma voz, que estamos
em vésperas de uma éra de mulheres muito mais bo-
rjitas e coradas e homens muito mais vigorosos.

O dr. King, conhecido clinico e autor nova-yo kino,
declarou, no deco:rer de uma entrevista sobre o as-
sumpto'¦•: ''Sim ferro, não pode haver homens de vigor
férreo. Paliidez é sytionimo de anemia. Anemia signi-
fica falta de ferro. Os anêmicos têm a tez pallida, a

o cereb o fatigado e acarne fofa, o músculo fraco,
;V|j memória deficiente, o systema enfraquecido, as con-

diçoes de animo nervosas, irritantes, meiancholicas.
Quando o ferro foge do sangue àx mulher; fogem-lhe
também as rosas da face.

Nas refeições mais generalizadas da America, as fé-
cuias, os assucares, doces, arrozes, pão branco, ^ailetas,
macarrões, fideos, tapioca, sagú, maizena, farinhas de-
germinadas já não contêm ferro. Por puro requinte,
o ferro da mãe terra foi banido destes alimentos em-
pobrecidos, e os estúpidos methodos da cosinha do-
mestiça, lançando ao sumidouro a água em que os
nossos vegetaes se preparam, são culpados da outra
perda de ferro.

Portanto, si desejaes conservar o espirito e vigor
da juventude até á edade madura, tendes de supprir
com o rerro em alguma fórmà orgânica a deficiência
de ferro na comida, o mesmo que com o sal fazeis,
quando a achaes ensossa".

O dr. Sáuer, um dos facultativos de mais renome
nacional e que estudou as grandes instituições médicas
•européas, diz: "Como tenho affirmado e repetido cem•vezes, o ferro orgânico é o maior dos fo tilrcantes. Si
nos deixássemos de certas medicinas e preparados nau-
seantes., e tomássemos simplesmente ferro nuxado,
tenho a certeza de que podiam ser salvas milhares de
vidas que se perdem por anno de pneumonias, grippe,tisica, rins, fig id \ coração, etc. A causa real e ver-
dadeira dessas enfermidades tem sido. nem mais nem
menos, que a debilidade oceasionada pela esçàsez de
feiro no orgonismo, no sangue.

Não ha muito, apresentou-se-me um indivíduo que'Chegara quasi ao meio século, pedindo-me que lhe
•fizesse ura exame preliminar pa'a segurar a vida. Sur-
prehendeu-me achal-o com a pres>ão sangüínea de um
mnncebo de vinte annos e um vigor, uma energia e
vitalidade próprios de um moço. Era, effe-tivamente,
um moço apezar da edade. O segredo, afíírmou-me,•estava no ferro, no Ferro Nuxado, que lhe havia re-
sovado a vida. Aos 80 annos, estava mal de saúde;aos 46. attribulado e quasi liquidado. Agora, aos 50,-era um prodígio de vitalidade, um rosto rajiante de
mocidadè.

O feTo é absolutamente necessário paia que o san-:gue permitta transformar o alimento em tecido vivo.

entra
por um lado e sae pelo outro, sem nenhm proveito.Como vos falta energia, empallideceis, decahis, acon-
tecendo-vos o mesmo que a uma planta que crescesse
num solo sem ferro sufficiente. Si precisaes de robus-
tez e saúde, deveis submetter-vos á experiência se-
guinte : verificar o quanto podeis trabalhar ou quantocaminhar sem fadiga; tomar logo duas pastilhas ou
comprimidos de cinco grãos de ferro nuxado três. vezes
ao dia, depois das refeições, por duas semanas. En-
tão repetireis a prova, vendo quanto haveis ganho. Sei
de dezenas de pesoas, nervosas, enfraquecidas, pade-
cendo continuamente, duplicar foiças e resistência,
desterrar até o ultimo vestígio de dyspepsia, dores de
fígado e quantas mais as a;abrunhavam, isto com o
uso do ferro, em fôrma apropriada, em dez ou qua-
torze dias. Em muitos casos, isto se deu depois do
emprego, em vão, por mezes, de outos medicamentos.

Não tomeis, porém, ferro nas fórnas antiquadas e
reduzidas, acetato ou tintura de ferro, para economi-
sar alguns vinténs. Não é essa, ai! a classe de ferro
que a Mãe Natureza pede para enrubecer o sangue
de seus filhos. Deveis tomar ferro de modo que pos-
saes absorvel-o e assimilal-o facilmente, para que te-
nhaes algum proveito, pois do contrario o resultado
será nenhum. Mais de um athleta triumphou simples-
mente por possuir o segredo das grandes energias e
resistência e ter enchido o sangue de ferro ant^s de
entrar em luta. No entanto, outros, arrostaram der-
rotas pela falta de ferro".

O dr. Schuyler C. Jaques, também de Nova York,
disse: uNunca dei informes nem conselhos médicos
destinados á publicidade. Tratando-se do Ferro Nu-
xado, faltaria ao meu dever guardando silencio. Eu
próprio já o tomei, dando-o a meus clientes, com re-
sultados os mais satisfactorios e surprehendentes. E
os que aspiram a um rápido augmento de energias,
vigor e resistência nelle encontrarão um remédio no-
tabilissimo e de efhcacia".

NOTA:—O Ferro Nuxado, prescripto e recom-
mendado por facultativos em tão grande numero de
casos, como se viu, não é medicina chamada de pa-
tente, nem remédio de segredo, antes, pelo contrario,
é muito conhecido entre os droguistas. Seus consti-
tuintes de ferro são muitos receitados pelas eminen-
cias médicas, tanto da Europa como da America. Ao
contraria de outros produetos inorgânicos de ferro, é
muito assimilável, não ataca nem ennegrece adeniadura,
nem causa perturbações estomacaes. E', ao contrario,
remédio potentissimo em quasi todas as fôrmas de
indigestãQ, como ainda em toda condição nervosa e
debilitada. Tal a confiança dos fabricantes no Ferro
Nuxado, que offerecem $100.00 a qualquer instituição
de caridade sempre que qualquer homem o mulher
menor de 60 anuos, com sangue deficiente em ferro,
não veja angmentadas as suas forças em 200 °j0, depois
de usal-o por quatro semanas, salvo, é claro, a hy-
pothese de qualquer grave affecção orgânica.

^ Vende-se em todas as boas pharmacias desta
cidade.
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Granado & Cia., Araújo Freitas & Cia., Rorlolpho Hess & Cia., Victor Ruffier & C, FreiHiimaraes & Cia., J. M. Pacheco., Francisco Giiloni & Cia., V. Silva & Cia., J. Rodrigues
ire

gues &—-—. — —•-  — -—» v «. -. v >_. -*r - _—- — • - __* W IHi V^ V-r VI _ 1 __ V ' IJL V.V/ \__.íi. Legey & Cia., Orlando Rancei & Cia., Silva Araújo & Cia., André de Oliveira" e P.üraujo. — Único importador Benigno Nieva Caixa Postal 979 Rio de Janeiro.
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Antes Um mez Dois mezes Três mezes Cinco mezes deu

. de usar o VIDALON

*; Si os uossos filhos carecem de um reuigorador para o
organismo ce^auperado e anêmico, deueis dár-lhe:v DALON

TÔNICO FORTIFICARTE E ESTOMACAL POR
EXCELLENCIA PARA TODAS AS EDADES.

FORGA E VIGOR

SAÚDE E BELLEZA
MOGIDADE ETERNA
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j m j Usal-o diariamente, mesmo sem receita, e' c( nservar a saúde e prolongar a vi |

Encontra- se em todas as boas Pharmacias e Drogarias do Brazil e nos depositários

RODOLPHD HESS & C. - Roa 7 de Setembro 61 e 53
E. LEGEY & C. = Rua General Câmara, 117
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