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_ — ^^!C\Tf ' ~ TpiLETT, em taffetás; corpinho, aberto sobre uma gvimpe de iiló dobrado de rache; saia. drapeada dos lados e na frente; cintura,
|VlüLJ/\0 flores de taffetás plissada. I 1 — Vestido em erepe - marroíjuim, guarnecidò de bordados de pérolas chrystal e seda; corpinho, cruzado na

frente, com palerine nas costas, vindo formar as mangas; saia, formando pontas deante e atra/, com panneanx desprezados dos lados,
mais compridos que a saia. lll — toilett em jérsei/, de seda, corpinho guarnecidò de um cullete bordado a japoneza; Guíinpe e mangas curtas, com babados em
organdi; saia .direita, grupos de franzidos nos lados e alraz. IV — Vestido emfqnlard; as maníras, as costas do corpinho e a saia são em fonlard, estampado; laço em
foulard, atraz; collarinho em pétalas, em organdi. V— toilett em sarja, enfeitado de ponto de cru/; panneanx recortado na frente da saia; cintura atada ao lado em
Taffetás. VI — Vestido em gabardine, com grande panneanx, formando avental na frente; saia, mais comprida atraz e dos lados; corpinho,com molijé bordados; mangas
compridas em mousseline.
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Os empórios da Elegância e da

Br zileira
38 - 42 Largo de S. Francisco
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86 Rua Ouvidor, 86

M&
M M*&

^
e**

MODIOIDADE
DE PREÇOS

no i. Barateiro
100, Avenida Rio Branco, 100
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Fenuua
Praça 11 de Junho
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de pedra natural privilegiada
USADO sAj

0 roa/s pratico e
tíygkplco

Approvado e recom-
merídado pela Exmà. Di-
reetoria de Saúde Pubii-
ca.

Agua sempre
fresca.

0 único filtro de re~
saltados práticos e dura-
yão iníinda,

A' venda nas mais
importantes casas de lou-
ças e ferragens.

A' venda em toda a pari <w
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DEPURA$

FORTALECE

ENGORDA
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ARANESIA
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Infalilvei nas
doenças de

"""""" Intestino*

PODEROSO TÔNICO E FOfíTIFICANTE

Em todas as pharmacias e drogarias
Deposito: Campos Heitor & C — Uruguayana, 35

¦HOBHIBMaOM

DY II Sabão que tinge todos os tecidos
DYFOAM é o único que não teme concurrencia porque

algodõas, casemiras, lás, iinhos, artigos mesclados, mussélines, palha de seda, jersey, sodas, seiins,it|
lados, gases, cortinas, rendas, tapetes, pellucias, pennas e tudo que se possa tingir. ^ _ t HrrrllSeu uzo é pratico e vende-se em todas as casas de i> ordem. Dep.: Geral: Raa S. Jorge, 7 Rio,- Cuixa Postal!
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B7 quem dá a fortuna mais rápida nas

Loterias e ofíersce maiores vantagens ao
publico.

As casas que mais sortes têm distribuído
MATRIZ: li. Ouvidor, 151

Filial: B, Quitanda, 79
(Canto de Ouvidor)

^«JBSCíi^WwwjttBkKa^

wwwTnirmi im

Ideal Hfl /\ f * i ^lia da AssembI
TELEPHONB 2828 OENTliAL I

ça é favor lelephonar para Central 2828 rJ6 
Vj S-,.1'reJ(:i?a.r. de nf? serviç0 fei,° com "'^ " 

íli? ..emiai ^í§28 que será aitendidojmniediatamcnte. T Ç<A PQUtO IRI° ^^ J^ISTEXZRO

ADVOGADOS OELBSTIAES

TreTC^Si S!a' LÍdQÍna' S' M»". «* ^
SebMtSò" P6Ste' St°' AdrÍan0' S' J°Sé' S Ro(lue * S-

Contra as palpitnçôes de coração, S pvato hn pmetr. J ¦' ur- »
Contra a perda de fama, S. João Nepomuceno, metr.

Contra os perigos dos caminhos, S. Rapbae}*™g|
Contra os perigos do mar, S. Pedro Gonçalves11
Contra os raios, S. Pedro, metr. e Sta. WW*
Contra a surdez, Sta. Luploide, vg. hristW^
Para achar as cousas perdidas, deve o cm

commendar-se a Sto. Antônio e á Sta. Helena
Contra os incêndios, Sta. Agueda.
Contra bydropisia, São Firruino, Sfio WolsW,

Quintino,
%
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O CIÚME f$?\

No jardim, respirando um ar puro e per-
mado, sentindo o zephiro caricioso ro-
r-lhe as faces afogueadas e agitar-lhe

leve as curvas rebeldes da cabelleira
«ra, Mario passeava nervosamente...
Os argenteos raios de unia lua magnífica
è se destacava n'um céo azulado, touca-
m as flores, folhas e arbustos, como uma
réola de luz maravilhosa...
Tudo sorria n'uma indolência encantada;

o coração de Mario curtia, soluçante, a
ais profunda dôr que um coração pôde
pportar... A dôr da incomprehensão...
Na tarde dessa noite, que elle pensara ser
mais feliz da sua vida, uma mãosinha
anca, gentil e descuidada arrebatara n'um
oviniento o terno enlaçamento de illusões
sadas que a sua imaginação de amante
aixonado idealizara.,.
Curvada a altiva cabeça,que resistira aos
bates mais cruéis, que são os revezes
vida, caminhava sempre... Tremiam-lhe
lábios e os olhos baixos negavam á lua

á natureza bella a visão d'uma lagrima
e descoberta iria accentuar a sua fraque-
de homem diante do riso gracioso e in-

fferente d'uma creança de 14 annos...
Ah!.., a imagem leve da pequena Lúcia,

dias antes animava-o, e agora enchia-o
uma humilhação mortificante...
— Oh ! como o homem é fraco... tnurmu-
va elle, e deteve-se olhando um vulto de
oça que corria na sua direcção e reconhe-
u a prima Leonia, em cujo olhar profun-

e tnysterioso surprehendera supplicas
amor e mil promessas de ternura... Sal-

ante, dirigia-se para elle,mas reconheceu-
-o diminuiu a carreira e veio parar offe-
nte e risonha, apertando de encontro ao
ito um monte de hervas seccas.

jH~~~ Ajuda-me, Mario... disse ella, a rir
^ínpre.EJsta vae ser hoje a cama de Black.
E mostrava o favorito totó, que lhe pullavaaos pés, latindo com graça.

O moço estendeu os braços e recebeu as
hpvas que Leonia estendia, mas nesse mo-
?imento as suas cabeças tocaram-se e elles
m a Bastaram com rapidez. A «cama» de
¦*§ack caiu e a moça ergueu os olhos tris-

™s"

JÍV; '!*?•

Mario... murmurou ella docemen-
E voltou-se... Aquelle notne, pronun-ciado pelos lábios trêmulos de Leonia, era

S^a confissão. E Mario apertou-lhe as
Ji&os.., Ia dizer qualquer coisa, que a ama-

va e junto d' aquelle affecto ardente da
prima queria resistir e esquecer a magua que
Lúcia lhe causara, sem comprehender o the-
souro que elle lhe offertára ainda aquella
tarde junto do piano...

Minha linda Leonia... começou elle...
... Mas como se sentisse um peso sobre o

peito, que lhe impediade continuar, parou e
seus olhos viram rodeada d'uma luz extra-
nha a caprichosa Lúcia...

Não pode mais, e abandonou as mãosi-
nhas da prima...

Abaixou a cabeça è um soluço fez com
que seu corpo estremecesse, a sua alma
vacillasse inquieta... Fechou os olhos e co-
briu o rosto, dizendo:

«Vae!... Vae Leonia!... Sou um co-
varde... não tenho força de vontade... sou
um infeliz... vae!... Eu não amo nin-
guem ?...»

E a pobre creaturinha pallída e assus-
tada, correu, fugindo d* aquelle que não
tinha a felicidade para offerecer-lhe...

A lua magestosa e romântica que se es-
condera n'uma nuvem de saphira reappa-
receu e ungiu de luz uma cabecinha in-
quieta que saia dentre uma moita...

E Mario quando retirou as mãos do rosto
e olhou em torno tristemente, teve de re-
citar ante a figurinha invencível de Lúcia
que corria para elle, como a outra, mas
sem rir. Viuha chorando, n' um desvaira-
mento de mulher:

— Mario!... chamou, rodeando o pes-
coco do moço, estupefacto com o cadeia
deliciosa dos seus braços brancos, tu não
a amas,., não é assim?... tu nãovaesdei-
xar tua Lúcia sósínha... sem teu amor...
tu disseste hoje... tu não me esqueces...
não é assim? Mario... eu ouvi tudo...
eu te amo. ..»

E como que coroando a obra do ciúme,
a Lua, maliciosa, occttltou-se novamente,
para que o sello inquebrantavel d'um feito
de amor não desafiasse as coróllas das
flores...

Aly DEY.
__a_a__»aaMam)-a^^

0 noivo gentil ou o marido extremoso deve
lembrar-se do nome de sua noiva ou esposa e
euvial-o no coupon do nosso c Grande Concurso
de Belleza» afim de que a mesma concorra aos
innumeros prêmios que vamos distribuir.
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ADVOGADOS CI3L.ESTIAES
Contra a loucura, 8. (lermos, S. Naxnrio,S. Humber

to e S. João de Deus.
Contra a lepra, S. Job e Sta. Cenoveva.
Contra os males de garganta, S. Br ai, Sta. Marga

drida de Hungria, Sta. Liduina e S. Lopo.
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FORMAS
de

SETIM
EIZERET

PiCOT
TAGAL

ETC.

Mr.:&

JMvi.w-nfcò y>:(

TJjNGE-SE
LAVA-SE

E

REFORMA
SE.

i W*«?j^ 1 f ^ $

NÈk^nun iiiUlfilWVHfl v

CHAPEOS
DE

•SEDAS

GAZE
FILO

E

DE

PALHAS
DE

SEDA
FAMAZIA.

Palhas de todas as qualidades.
Vendas por atacado o a varejo.

S. P. de Carvalho
Tel. 2767 Norte - RUA URUGUAYANA, 170

POR QUE N
ORTE0SEU FIL
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Para os casos benignos ou mesmo gravissimos de
doenças do apparelho digestivo, o Leite Albuminoso
opera resultados admiráveis.

A prova do seu grande valor é que nada custará
se não der resultado, Nada custa experimentar —
Não precisa assignatura ~~ Vende-se avulso, havendo
indicação.

73 •- Gonçalves Dias— Dr, Raul Leite & G,

V. Ex. tem caspa |
Cae-lhe o cab&llo ? )

txs:b o

I il inOÜSTFfIABRA21LElRA ffi
I I I J.MOREIRA SOARES li
1 <¦/£& Rw dosOuHves^70 ,vl\
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fmárias do Rio e d
[Depósitos: CASA SO
ÍARAÜJO FREITAS &

#ÍÉ1P jfl
j?V^ *- JsSWn

P & H I! \ AI n 1 h 1 hJL jLJ JL.vJLJI. XI JLJ.

Único

abimg&iitfò
^ A' venda nas pharmaeias e
drogarias, barbearias e perfu-è iodos os Estados c1© Brasil.»
ARES, rua dos Ourives, 70 ei

C, Rio de Janeiro. I

Contra os mãos partos, S. Raymundo Nomiato SltIgnacio de Loyola, Sta. Margarida e S. Neréü de RoJContra os males de pernas, Slo. Hilário, S, Leonarí
e S. Qurino, mtr.

Contra os naufrágios. S. Clemente e S. NicoJauíi
lenliuo.
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No Rio de Janeiro
ha um estabelecirnento sincero, onde o íYe-
güez pôde fazer suas compras, e não é
explorado: "CASA INDIANA",
que vende barato de faeío !... 7Í8)000 um par
de meias, SEDA pura, para senhora; para
homem 5$ ; com bagueí 7$500; artigos para
homens e perfumarias estrangeiras mais ba-
rato 30o/ü sobi'e os preços dos collegas. Rua
dos Andradas n. II, próximo ao largo de S.
Francisco de Paula.
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Casa do Fio de Ouro
(registrada)

Broches e alfinetes com iniciaes e nomes, com appli
cação de pedras da índia, camafeos, madreperola. I

Trabalho artístico e qualidade inalterável.
R U8 O uvicsor n

|WM«»i.ijiaiMit«HiyiwgBiMaBa»«BMBaMWwwBaBW»»B^

Com o aso
con st ante do
Unholino, asnn-
has a d q u i rera
um extraordiiia-
rio brilho e lin-
da côr rosada,
que não desap-
parecem, mes-
mo depois de
muita s lavagens
das mãos.

Tijolo 1Ç00J
Pó 1$500.

Verniz 2$000
Pasta 21500.

Pelo Correio
mais 500 rs.
Cuidado com

as muitas imita-
ç.Ões, todasprejudiciáes ás unha á pelle.

A VENDA NO DEPOSITO GERAL:
Perfumaria A' GARRAFA GRANDE

m

i*«aa—«««MMBgmgMamwmMn—a
Exijam UNHOLINO

usssae**

WÊP*

SOCIEDADE ELEGÂi
é convidada a visitar a GUANABARA na sua nova
magnífica installação paravêrcomo, sem pagarexageniha é possivel vestir-se com os mesmos finíssimos te
dos e com a mesma distincção das casas d© luxo

R. Carioca, 54 ~- ' ' "^

§
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lf'l PÂIZ DOS REMORSO S
.\3 frt?vi «a senhorinhas There%% e Jandyra.

Elle ficou silencioso; o rosto livido altiva-
«ente erguido, o íabio incolôr, distendido

frum gesto de desdém,. . — Càbisbàixa, tre-
íiiila, confusa, ella, timidamente, repetiu :

W —-Tú ? D'onde vens?. . .! E o horror que
lhe inspiraram, aquella fronte sugada, aquel-

olhar quasi morto, aquelle espectro de ge-
Io estanipara-se-lhe na physionomia. E elle

jontemplou-a demoradamente, como se !he
uizesse dar tempo de se transportar ás pia-
;asdo Passado; depois com unia voz abafada

triste, elle falou : — Nâo te enganaste, sou
ml Venho das cavernas do desespero! En>

|jae, outv7ora te amei com todo o ardor de
^te meu peito foi capaz; que sacrifiquei a
Seus pés, a minha mocidade toda; eu, de quem
izeste ura ente sem valor...

Recordaste, pois não? Actriz, tu te re-
Hordas, sim ! Sei que te lembras, porque vi,

iutr'ora, um assassino ser confrontado com o
ladaver que eziê fez, e, tinha ao fital-o, o as-
iassino, o mesmo semblante que ora tens 1 Tú,
issassina de minh'ahna, tremes de remorso e

|jde terror 1 Porém descansa, eu não te quero
uai i Nâo, porque minh'alma, já sem forças,

|é incapaz de todo o resentimentõ ! Já me vin-
:uei.. .Custou-me cara a vingança, mas, que

[importa, se fiquei vingado !., .Nos meus som-

brios dias de infortúnio, estrangulei dezenas
de peitos innocentes, sempre a julgar que es-
trangulava o teu 1

E a quantas se deixaram seduzir, fiz o
mesmo que tu me fizeste : assassinei !...

—Phantasma! Piedade por quem és !
~r Piedade ? Já não te lembras mais ? Eu

também de joelhos, solucei : Piedade I — E
quem a teve de mim ? Ninguém !! Olha, eu
não venho pedir perdão; este tempo passou!

Foste a única mulher que amei na vida, e
me fizeste desgraçado e mán! Agora que a vin-
gança foi feita, vim, mas, apenas paia te dizer:

—Por tua causa, fiz dezenas de peitos des-
graçados; soffri; fiz inditosa a vida aquelles
que mais amava n'este mundo; agora, vou
morrer !

Se alguém, que eu não conheço, ouvir os
meus rogos, serás perdoada, porque eu orei
por ti !

Actriz, adeus!. . .
A minha vida, foste tu, na ventura, na

vingança, no desespero; todas me hão dei-
xado e eu devo morrer agora.. .adeus !

~PorPéus, Phantasma, por quem és, per-
dôa !...

—Eu? não,. .nunca ! Deus, se existir, que
te perdoe. ..

Mario de Monte-CHRISTO/

Costs
DE B. M- SILVA

ADOPTADO NOS HOSP1TAES 00 NORTE

INFAILIVEL NAS

mÈm mkwÈ é£*Wk V \ JP

e i
O mais poderoso nas

MANCHAS DA PELLE
O único que extingue a caspa

Uzanclo

m

Onde obterei
a Belleza ?

0 Rost Creme suavemente perfumado e de uma ai-
vura iricomparavel é sem duvida, inconteslavelmen-
te, superior a todos os outros. Tem a propriedadede branquear a pelle, de conservar sua flexibilidade,
evital-a das rugas., espinhas, manchas, pannos, etc.
e proteje-a contra as influencias da temperatura.

Seu emprego nas massagens é perfeito.
Vende-se em todas as perfmmrias do Rio de

Janeiro e na Perfumaria SILVA,

s

a do Theatro, 9
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u
Exijam tias Pharmacias e

Drogarias

afoão da Gosta de
B. M. Silva

O mais medicinal de todos os
similares

Pedidos a B. M. SILVA
ua da AssemiDléa, i2-1

BIO r>HB JANBIRO
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Agentes etraz
Convidamos a vir a nossa reda-

cção, afim de nos esclarecer quanto
ás suas contas ou a nos escrever so-
bre o mesmo assumpto, os seguintes
senhores agentes, cujas remessas do
« Jornal das Moças» suspendemos,
até que fiquem reg*ularisadas as nossas
transacções commerciaes :

Manoel Nunes da Silva,
Gameleira — Pernambuco ou em Cara-
pinas Grande, na Parahyba ;

Bruno Menezes, Grato—Cea-
rá ;

Marcionilio de Queiroz,
Pirapora — Minas ;

Corrêa de Araújo, Ponta
Grossa — Paraná ;

Ângelo Padula, Bicas — Mi-
nas ;

Manoel Argentino de
Mattos, Poços de Caldas — Minas
actualmente em Campinas, S. Paulo;

José Augusto Schmith,
Mogy-Mirim —São Paulo;

Symphronío de Faria,
Uberabinha — Minas ;

D. Anna da Silva Campos,
Orleans-Santa Catharina ou em Porto
Alegre, Rio Grande do Sul ;

J. Gardoso & C, Ponte Nova
Minas;

J. Lopes da Silva, Buehopolis
Minas ;

Filomeno Tavares & C,
S. Luiz — Maranhão ;

D. Zulmira Berger, Sitio —
Minas ;

Manoel Pereira, Caxambu
Minas;

Oswaldo Veiga Jardim
Goyaz;

Fernando Ganedo, Soledade
e Varginha — Minas.

Carlos Alves de Oliveira,
Januaria, hoje Villa Inconfidência—
Minas ;

José Lemos de Vasoom-
cellOS, Passos — Minas ;

Antônio Francisco Ma-
riani, Cidade da Barra — Bahia;

Garibaldi José de Sou&a,
Passo Fundo — Rio Grande do SuP

I» Gosta, Ponte Nova — Minas;
Pompei & C, Patrocínio de

Muriahé —Minas ;
Eulampio Arantes, São Se-

bastião do Paraíso—Minas;
J. Tobias, Itapetininga — S.

Paulo;
Emygdio Lacerda, Jaccbi-

na «Cannabrava» — Bahia;
M. Medeiros & C., São Mi-

guel Archanjo — S. Paulo.
Odilon Botelho, Serra Negra,

Villa Nepomuceno — Minas ;
Hildebrando Clark, Itauna

— Minas ;
Ataliba Mendonça, Casa

Nova - Bahia ;
Abilio Victor, Itapetininga —

S. Paulo;

ATTENÇÃO
Pedimos aos nossos agentes que

estão em atrazo, isto é, aos que ainda
não liquidaram suas contas até 28 de
Fevereiro ultimo, o favor de mau-

darem liquidal-as, para não suspender-
inos a remessa da revista e não in-
cluirmos os seus nomes na lista que
iremos publicar no 1\ numero do mez
de Maio próximo, assim como os d-a-
quelles Snrs. Agentes, cujas remes-
sas já foram suspensas e ainda nâo
nos prestaram contas.

A GERENCIA

RECORDAÇÕES
A quem jamais esquecerei.

Quanto é doloroso em mim, a recordação
daquelle tempo em que eu te via, num esplen-
dor de risos, felicidades, e que eu ambicionava
também feliz viver eomtigo, e tu, sorrindo da
minha attitude de desalento olhavas-me indif-
ferente e fria.

Na minha imaginação passava a feliz idéa,
de que na doce vibração de tua voz, eu havia

i

de encontrar a mais sublime e esplendida eflj
ção de amor í Mas, tu nâo me querias—W|
te desillusão — u'aqaelle momento de aflfcf
ção, de desespero, de dor; por ver desWj
todo o meu sonho, toda a minha fe!ici«|
senti-me ferido pela ingratidão, e assim çoJ'|
prehendi toda a minha sorte, toda a mw\
desventura. E agora resignado vejo ape*'
uma saudade, uma recordação, daquelle
po, nas negras sombras do passado, REIS
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conseguirá arrancar dos lábios de sua mãe,
que profanou o nome da minha, o motivo que a
impelliu a cobrir-nos de lama; assim, se lhe
disser onde estou, ella continuará sua obra de
inniqua perseguição.

O rosto pallido do allemão havia-se collori-
do, os seus olhos brilhavam; estava naquelle
instante bellissirao, mas de uma belleza quasi
sinistra.

—Aquella mulher não mais lhe fará mal,
prometto-lhe, disse com voz vibrante. Se ella
recusar confessar, mato-a.

—Não, não quero crimes ! interrompeu
Naná, com um gesto de horror.

— Obedecerei, Srto., porque é um anjo! ex-
clamou Franz. Não comraetterei nenhum cri-
me, mas quero restituir-lhe a sua honra aos
olhos do mundo e o conseguirei, apezar de ser
um miserável, reduzido a lodo pelo meu amor
fatal por uma mulher infame. Até Já|vista,
Srta. Naná Wedel.,. Vamos, conde?

¦

Vou lhe explicar I exclamou Naná. Ig-

torü se ella era a ladra do meu nome, nem
L tinha alguma tençâo má contra mina, achan-
Le na Itália ao mesmo tempo que eu. Não
Yonheci, nunca a vi, a Providencia quiz
ie eu por coincidência tomasse um trem, em
enova onde, no compartimento das senho-

ias se achava aquella mulher morta...
Tcoiide Rinaldo, que viajava no mesmo trem,
¦oderá informar-lhe melhor do que eu sobre as
imiinstancias daquella morte, falar da mo-
'a da qual se fez paladino, e á qual desejaria
oder ter dado o prêmio da virtude e da bonés-
lade. emquanto que não soube proteger a
erdadeira victima,aquella que entrava na sua
ímlia, e se uniu aos outros para perseguil-a.
gora elle augmenta ainda mais as suas of-
lisas, proclamando-me ladra do nome que
|o emquanto que quem o usurpava era aquel-

morta, se é verdade que aquella morta
a mulher que o Sr. anda procurando.
Os sarcasmos da moça tinham ferido Rinal-

o em pleno coração, fa-
indo-o corar; mas ás ul-
mas palavras, ergueu a

jabeça, dizendo :
— Pois bem, se a morta
aquella que o Sr. Franz

rocura, juro eu também
ue hei de encontrar a

delia e desfazer o
ysterio da sua conducta

seu respeito; não me
preseutarei deante de si,
rta., emquanto não tiver
eparado o mal que lhe fiz.

O rosto de Naná tomara
ma expressão de impassi-
ei rudeza.

—Eu não quero nenhu-
ia repparaçâo,respondeu
lia, porque não me preoc-
upo com o juizo que pos-
am fazer de mim. O me-
|pr que o Sr. pôde fazer

de não se achar mais no
eu caminho.

E, voltando-se para
ranz, attenuando o mais

)ossivel o tom da voz :
fr Quanto ao Sr., não

osso senão agradecer-lhe
teor ter tomado,sem me con-

Éiecer, a minha defeza con-
¦tia aquella que, no emtan-
Ro o Sr. amou. Isso prova
fae tem bom coração. Sem
jtovida pela memória da , M ,
¦mulher que lhe pertenceu, indagará as causas Rinaldo approximou-se de Nai»*•
Ide sua morte e se existe um culpado o entre- -Deixar-me-á partir sem me perdoar? dis-

^y& â justiça; mas estou certa de que não se elle.

SlSíiSíttí

Entendeu a mãajA Franz, que a levou aos lábios.

¦¦¦..,;.'
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A voz do moço fez estremecer Naná, mas
quiz mostrar-se impassível.

—Não posso, respondeu. A injuria que me
fez é muito atroz, para que o perdoe.

Rinaldo curvou a cabeça sem pronunciar
palavra e dirigiu-se para a porta.

A moça estendeu a mão a Franz, que a le~
vou aos lábios e depois saiu com o eompa-
nheiro.

Naná, então deixou-se cair sobre uma ca-
deira e desatou a chorar.

De repente o toque da campainha feia er-
guer-se sobresaltada,

Quem viria ainda perturbar sua solidão ?
Hesitava, mas outro toque fel-a abrir a por-

ta.
Era a porteira.—Desculpe, Sita., disse ella, mas sabia

que estava em casa. Queria pedir-lhe um fa-
vor. Ainda agora, entrei no quarto do urso, e
achei-o estendido no tapete, immovel, como
um morto. Ah! que susto ! Mas antes de cha-
mar por soecorro, quiz ter a certeza se tinha
morrido ou se vivia.

—Então ?... perguntou vivamente Naná.
—O coração ainda bate; por isso vim lhe

perguntar se quer ajudar-me a collocal-o na
cama, para fazel-o tornar a si.

—Com certeza; espere que vá buscar o fras-
qninho dos saes.

Um momento depois, as duas mulheres es-
tavam no quarto do velho.

Este ainda estava no chão; ao cair, os oc-
culos que sempre usava, tinham saltado a pou-ca distancia, sem quebrar-se.

Naná passou-lhe a mão pela testa.—Está desmaiado e tem febre, disse ella.
Deitaram o velho na cama, sem elle abrir

os olhos.
A porteira foi chamar um medico e Naná

ficou perto do doente.
Este tinha o rosto sulcado, não tanto pelosannos, como pelos soffrimentos moraes.
Vivia só, sem parentes, sem amigos!
Naná pensava que com certeza aquelle des-

graçado era tão infeliz quanto ella.
Quanto mais olhava para elle mais emocio-nada se sentia, tanto que as lagrimas lhe su-biam aos olhos, e uma caiu na testa do velhoPareceu que elle a sentiu, porque seusolliosazues pallidos se fixaram nella.
Então teve uma gargalhada eonvulsa e er-

guendo-se nos travesseiros balbuciou :—Chora, chora; também tenho chorado éa pena de talião. Mas não creio em ti 
' 

vicom meus olhos... Vae-te.. .vae-te com tuanina; nao te quero ver mais.
E caiu nos travesseiros desmaiado.
Naná estava dominada por invencível emo-

çao (

¦_M|¦fl
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O&volina ínvesmifiio

Então, tinha adivinhado! Aquelle extnho que passava por um urso, guardavadoloroso segredo que o atormentava,
—Quem era essa mulher que julgara 1conhecer nella ? ¦ ¦
Talvez a mulher que o trahira e de quele fugia pára occultar ao mundo a sua m

gonha f
Aquelia mulher abandonada com a fllj

parecia>lhe a imagem de sua pobre mãe j
justamente expulsa pelo marido. Mas sua úfora uma victima innocente, uma mulher
nesta; emquanto que o velho falava de
visto a traição. ]

O desgraçado era digno da maior piedáEstava procurando reanimal-o, quando!medico chegou,
Depois de examinar cuidadosamente o ii|liz, que estava com uma congestão cerebri

disse que era preciso levai-o para o hospifc.—Para o hospital ? exclamou vivamente}
na, Não, não. Tratarei d'elle, aqui; servi
de enfermeira. 1

—Dar-lhe-á muito trabalho, Sríta., dissJ
medico, porque o doente não pôde ser abanij
nado um só instante.

—Não o abandonarei.
—Terá febre,delírio. i
—Nas suas crises, a porteira me ajudai

Não consinto que um compatriota meu vá j»ra o hospital.
—Como quizer, Srita, disse o medico. I

tão só me resta dar-lhe as prescripções: à
Io, calmantes, evitar todas as emoções, et||

Escreveu algumas receitas, disse que vi!
taria á noite, e partiu.

A porteira foi á pharmacia buscar os n
médios e Naná íicou perto da cama,

Elle voitara.a cabeça para a parede e
recia desacordado.

De vez em quando, extremecia e pahsem nexo saiam de seus lábios.— Meu Deus, fazei com que possa"val-o ! implorou mentalmente Naná.
XIV
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Em casa do conde Britannio ninguém
de Naná, mas todos pensavam nella.

O conde e Hortencia tinham procuradomoça cada uma por sua parte.Durante algumas semanas julgaram que*
ná tivesse partido, e sentiram profundaniente.

Rinaldo não dissera que a encontrou.
A condessa Malvina, certa de estaria

daquella a quem chamava uma avenfcureW;
só se occupou com a cunhada, furiosa P[ "~
ver que ella melhorava.

n

m.
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mperatriz da Allemanha
Falleceu em Dow, onde se achava internada em
mpanhia de seuesposo, o ex-Kaiser Guilherme,
imperatriz Victoria, ex-Kaiserina da Allemanha.
Na historia, rara é a rainha que não tem a sua
¦gina brilhante, pela sua acção ou intervenção na
ia poiitica, ou nos negócios de Estado. A impe-
triz Victoria, ao que se sabe, em nenhuma occa-
•o fez sentir a sua influencia para a resolução de
aesquer casos, ou tomasse a iniciativa deste ou
quelle movimento.
Augusta Victoria passou toda a sua vida entregue
s seus deveres de esposa carinhosa e mãe aman-
sima.
Durante a grande guerra, emquanto o Kaiser,
deado de seus generaes, tratava dos grandes
oblemas, ella, muito simples, corria os hospitaes,
imando os soldados feridos com suas palavras de
nforto.
A sua alegria eram os seus filhos. Dedicava

dos os seus cuidados, todas as suas altenções á
lucaçüo dos príncipes.

E assim passou a vida de rainha, no meio do
usto, mas com a alma simples e o coração grande,
ugusta Victoria não foi rainha: — Foi mãe do seu

.-M íovo.
conhecimento

omeada a Commissão dos Cinco, teve inicio na
Jamara, o trabalho para o reconhecimento dos
Hovos deputados.
¦ E' esse um trabalho que, si fôr feito com justiça

e lealdade, muitas surpresas trará ao conheci-
m<wHo do publico.

Muitos são os candidatos diplomados, que terão
os seus diplomas contestados, pois, como se

\sabes apszar da nova lei eleitoral, a votMÇãò nó
interior dosEstados aindaé um pronlema, sendo as
eleições feitas pelos chefes governistas, que orga-•insam as actas a seu modo.

Por isso as irregularidades são sem conta e¦•..•:¦

muitos candidatos possuem diplomas que não lhes
pertencem. A commissão verificadora si examinar

com attençao todos os processos, terá de annuilar
muitas seeções o diminuir votos contados indecen-
temente. E dabi, as surprezas de que falamos.

Quanto aos candidatos que jà contam com a
cadeira do Mouroe, verão os seus diplomas tor-
nados nulos e terão o desprazer de ver os seus
contestantes oceuparem os lugares que tanto ambi-
cionávám.

Esperemos, portanto, a acção da Commissão dos
Cinco.
Brasil-Argentina

Cerlagente, inexcrupulosa, procura descobrir ürn
movimento de anlypathia entre o Brasil e a Argen-
tina, promovendo uma campanha desleal e impa-
trio ti ca.

Tudo isso, ao que se affirma, é fructo da missSo
frãncezá, essa missão que, de militar como devia
ser exclusivamente, passou a ter a fama de com-
mercial, pois abandonando a parte technica de que
estava eucarregada, só tem procurado fazer nego-
ciatas, vendendo ao nosso governo todo o ferro
velho deixado pela grande guerra.

Forjando tal campanha, os promotores procuram
amedrontar o governo com a perspectiva de um
conílicto, para assim justificarem a compra do ma-
terial imprestável que os francezes nos querem
vender.

Não ha absolutamente razão de ser para taes
receios. A Argentina vive de commercio ha mui-
tos annos, na mais leal amizade e a sua política
para o nosso paiz tem seguido sempre a orientação
deixada pelo grande Saens Pena, na celebre phrase
do Tudo nos une. A campanha verdadeiramente
idiota, que se procura levantar, não terá certa-
mente o apoio dos brasileiros que sabem amar a
sua terra, pois iodos nés temos com o paiz visinho
a mais viva sympathia e estamos certos que esse
sentimento nos é retribuído generosamente.

Os promotores de tão iníqua campanha ser^o
assim esmagados pela imlifferença do povo brasi-
ieiro, que não pode dar ouvidos aos cavadores que
procuram assaltar o thesouro nacional.
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de; aainiaãdo^o teniasreste e ao fim teI|
a inglória Uréfa de tir^r 2 nHím-a esperai
Ça a um filho, a uma espasa, a ^ina floivaij
a um- irtnào !

Ser injuriado e sxMfrer com resignação^¦quando falha; ser tçsonâQ e contifl*
trilhando a extraia do 4eTerf quando cm
eis o que torna esta prolssio 5ubli^{:
edificante! Sobtd» eiaataíBÉBÉ YAt
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''Afiwoiíiva-se que esle anno o nosso theatro te-
\um grande desenvolvimento, pois livre da con-
vencia estrangeira, ficaria na obrigação de pre-
\chcr a estação theatral.
"ai porém, não se vae realizando. A eoneur-
\cia estrangeira ahi está e as nossas compa-

wj(lv sioj obrigadas a partir para os Estados afim
ien>> morrerem â fome os seus artistas. Isso ac-
<mfc>'ílii eom a Companhia Dramática Nacional,
||f dos poucos elencos nacionaes que fe* arte de
Wdaâe, teve de sair do Rio a toda a pressa para

WÈUt o theatro onde trabalha uma companhia
jjfaangeira.

mo que parece, igual fado vae acontecer com a
troui que funeciona no Recreio, pois a f firmam

% a empresa Rangel já fechou negocio com o
\co portuguez dirigido pelo actor Ghira.

m) Lyrico, o Palace e o Republica estão oecupa-
dos por companhias estranheiras, sendo que a
deste ultimo theatro ha mais de um anno se acha
nth capital.
fPessa forma a concurrencia estrangeira, em va

§ 
diminuir augmentou, porque as companhias

hão se contentam com as temporadas de três ou
ua mezes e se alojam nos nossos theatros por

Wmnos inteiros.
M lá se vae a esperança de que as nossas compa-

..mias Uressem theatros para trabalhar durante o

*
* *

Wós lemos dito mais de uma vez que um dos
indes males do nosso theatro é a concurrencia
meai das troupes estrangeiras.

wComo se sabe essas troupes têm a despem muito
\1i0r que as nacionaes, pois trazem as suas pe-
ts montadas e o seu guarda roupa feito, o que
to acontece com as nossas que são obrigadas a
jspeza dos scenarios, roupas e adereços.
j£ o interessante è que as nossas companhias,

mm a despem muito maior, pagam os mesmos im-
Wstos que as es Ira ligeiras.

\Besse ponto è que o Conselho Municipal precisa
wtar na sua próxima reunião.

¦ Os impostos das companhias estrangeiras preci-
sam ser augmentados, e o das nacionaes reduzido
t;aU se possivel for ecetineto.

%Só assim poderemos enfrentar a luta com o thea-
%o estrangeiro.

Esse Pê.

Vamos deixar disso...
.¦«7^—~—

m

fi ;•;'¦'¦''¦ 
i-MI Está marcada para a próxima terça-feira,

\ primeira representação no theatro São
José, da revista Vamos deixar isso... original
a5 J. Serra Pinto e Luiz Drttmmond e mu-
ficada pelo maestro Bento Mussurunga.

O dedo de Deus
¦¦ ¦¦¦¦¦•.' assa -'."B--. . . ~-

Com o titulo O dedo de Deus, os irmãos
Quintiliano estão escrevendo uma peça
para o theatro São Pedro.

|§A musicada nova producção dos queridos
escriptores está entregue ao inspirado
maestro Adalberto de Carvalho,

Lecticia Flora

Lecticia Flora é umâdas figuras interessantes da
actual companhia do Recreio. Moça, bonita e com
muita vontade de aprender, ella vae se firmando
no meio theatral e já se pôde dizer que é uma ar-
tista que se impõe num elenco de revistas.

A sua graça, os seus grandes olhos e o seu chie
muito concorrem para o suecesso que vem alcan-
sando.

& Lecticia Flora vae progredindo rapidamente e
conquistando admiradores, que não lhe regateiam
applausos e flores

Concurso de Belleza do «Jornal das Moças»
— O nosso presado leitor dará prova de bom gosto
e de gentileza, enviando o coupon do «Concurso
de Belleza» com o nome da nossa collaboradora

que lhe fôr mais sympathica,
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A Companhia do São Pedro
'2JCBCSC it ii .'"rT^i" 7*rT;..;^t:jf;,,-..iTy^:"iS'9Pfy,

vae dar cspcctaculos completos
Sabemos que, muito breve, a Cornpa-

nhia Nacional do theatro São Pedro, pas-
sara a dar espectaculos completos, levando
á scena peças dos nossos melhores escrípto-
res, montadas com todo o luxo.

A orchestra para esses espectaculos será
augmentada, afim de dar toda a belleza ás
partituras,

A emprega Paschoal Segreto, que está
enthúsiasmada com essa idéa, pretende fazer
uma serie de reformas no grande theatro,
dando-lhe um aspecto elegante. Assim, os
corredores das frisas e comarotes, serão
todos atapetados e as paredes ficarão co-
bèrtas de lindos espelhos.

Nos vãos das janellas, estarão collocadas
lindas jardineiras, cobertas de flores.

A platéa será toda pintada de claro e
um sem numero de lâmpadas, dar-lhe-hão
um aspecto feérico.

Na sala de espera ficarão varias estatue-
tas artísticas e o mobiliário será todo re«
formado, *

E até aos lados do theatro, em segui-
mento ao terraço, será construída umaga-
leria de christal.

O São Pedro ficará assim tini theatro
encantador.

E podemos afirmar ainda que os espe-
ctaculos completos terão o módico preçode 5$000 a cadeira.

Todos podem concorrer ao «Concurso de Bel-
leza do Jornal das Moças». E' só cortar o coupon
que vae em outro lu^ar e mandal-o com o nome de
uma senhora ou senhorita.

«O Tim~tim» no Recreio
=sassssa»

A Companhia dirigido pelo sr. Gomes da
Silva, representou sexta-feira ultima, no
theatro Recreio, a velha e querida revista
de Souza Bastos, Tim-tim por Tim-tim.

Essa companhia que vae obtendo o am-
paro do publico, teve duas casas cheias e
os espectadores muito applaudiram os ar-
tistas que deram á velha peça um desem-
penho acceitavel.

Entre os que mais agradaram podemoscitar as sras. Ismenia Matheus, Leda Viei-
ra, Lecticia Flora, Albertina e ítala Fer-reirae os srs. João de Deus, José Loureiro.
Teixeira Bastos e Novaes,
, A peça tem uma montagem regular éestá marcada com acerto.

A opereta «Zizi»

Realizou-se na terça-feira ultima J|
de da Sociedade Brasileira de Autores Ti
traes, no edifício do Theatro Municipal'
leitura e execução ao piano, pelo seu aut
da opereta «Zizi», libreto e musica do rã
tro Adolpho Rosa.

Assistiram a essa leitura os srs. P;,
da Rocha, presidente da S. B. A. T. 1
drigues Barbosa,critico musical do OJwi
Raphael Pinheiro, Goulart de Andral
Ruy Chianca, Cindido Costa e váriosoutij
sócios da S. B. A. T. I

A impressão deixada em todos os pisentes pelo novo trabalho do maestro!
dolpho Rosa foi a melhor possivel, querltocante ao poema da opereta como á i
inspirada e brilhante partitura. 1

Tem assim a Emprega Paschoal Segl
to mais um original digno de ser represa
tado pela sua companhia do S. Pedro, e q|estamos certos, será bem recebido pelo
blico.

O programma da Companhia
Antônio de 5oui

A Companhia Antônio de Souza que ei
trabalhando no theatro Carlos Gomes es
nos tem dado peças velhas, ttm no emt»
to um bello programma para a temporai
theatral deste atino.

O sr. Antônio de Souza pretende
inicio ao seu programma no dia 29 dest
mez, quando subirá á scena a peça biblic
A Passagem, do Mar Vermelho, que terá má
tagem espectaculosa.

A seguir será representada uma revista
de Raul Pederneiras, para a qual aquelle
emprezario prepara scenarios de grani
effeito e guarda-roupa feito a capricho,!
depois disso a companhia do Carlos Gomes
continuará a representar peças naciooaes
cuidando sempre da montagem.

Assim, é certo, a Companhia Antôniodil
Souza, terá o amparo do publico,
Flauta, Cavaquinho e Violão

A companhia do theatro Recreio, repre-
sentará na próxima semana, a revistaF/fl*
tu, Cavaquinho e Violão, original de Ca
de Castro.

Leiam em outro lugar as condições do «Gr
Concurso de Belleza», promovido pelo do
Moças».-., .. í, --••

"¦fe*1
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B'letia primavera. Estação do amor e da

cidade. Que meses encantadores, de ma-

y subtis, de noites mornas, cheias de
¦siae encanto, que ainda se tornam mais

lias quando a lua apparece no ceo bn-

inte de mil estrellas a espalhar os seus
°S 

fobre ° «Jornal das Moças» em Paraguassú

erra si-
ciosa, a
utar as
1avras

leias de
or ou o

[talar so-
ro de um
ijo numa
icca pura
innocen-

. Meiga
a, és a

y s t i c a
ti fi dente

muitos
vens que

amar-
ssoluços
narram

epilogos
agicos de
us gran-

(es amo-
s;.. sacri-

[cados nos
conditos de suas almas sofredoras. De
ng-e ouço o murmúrio de um regato que
onotonamente desliza a sua água linipi-

ja e crystallina pelas pedras e myosotis
Sue lá nascem e fenecem... como nasce a
oninha «Esperança» que morre na «Saúda-
e>. Triste palavra que exprime a dor de
m coração que ama. Enfermidade d'alma

.ue lentamente mata a creatura infeliz...
lue leva'ao túmulo sombrio seres de ver-
fies annos.., que abre chagas profundas no
|eíto soffredor para nunca mais fechar...
B' e será o eterno mal do amor...

e smMAi uàè mçàâ

neste momento de suprema angustia, te
lembrasses do nosso amor, a invocar com
frêmito d'alma a realisação do nosstí Ideal.'

Que fazes? Ouço em resposta os soluços
de meu coração mergulhado nas trevas ne-
gras da saudade crescente. Quanto te amo,
divina creatura! Quanto amor sinto por
esses teus olhos encantadores, negros, e tão
tristes I Murmuro o teu santo nome como
uma prece fervorosa a Deus e sinto-me de-
pois consolada na minha grande dor, pois
sei que só a mim pertences. Só agora sei

definircom
distineção
este senti-
mento pu-
ro e subli-
me que ha-
bitaos nos-
sos cora-
ções, Pas-
sam-me pe-
Ia memo-
ria aque-
lies tempos
saudosos e
ditosos . . .
quando eu
te contava
os m e us
pensamen-
tos extra-
vagantes. .
e tu num
sorriso do-
ce me res-
pond i as:
EVumtan-
to roman-
tica. E de

repente vejo-te na minha phantasia a sor-
rir-me... a segredar-me «Esperança... >

Desperto de minha apathia e enxugo as
lagrimas que ainda correm pela minha fa-
ce. Sinto uma tranquillidade anormal em
meu coração, Comprehendo... a tua vifcãò
me consolou...' Bemdita seja ella.

Um travo de gentis senhoritas em visita ao «Piaguy», aprasivel rJ.acara de

propriedade do sr. Pedro Augusto Leite, eat.madiaaimo fa7.ende.ro.

II
¦¦;¦'.¦

•' í
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Era isso que pensava e sentia, quando
lie lembrei que longe estás, na solidão
Brande, sep|fado dos teus e do meu cora-

pio que é somente teu. Lagrimas encheram
P ^«i olhos ao rseordar-m© que.talve*

iii
Plena primavera... estação da felicidade.

Mas também não deixa de ser triste, pois
na excelsa belleza de que ella se reveste,
colorindo a natureza em cores ^alegres e
festivas, um coração que ama, vê em tudo
uma vaga recordação e sente os cruciantes
torinentos de uma saudade, ao ver a pri-
mavera radiante saudar a terra, emquantó
o coração continua e ser sepultado nas bru-
mas roxas da saudade, encobrindo a-Mm

num Jttto ôtera-o,..v JtJWNHA BQi%s.v

ax2&2vs3>Z£&=Z.
wg ^'¦'?y\;i:f;,":!,T^£y'í-'.;i.
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Xitó E#e&a tsm%£Í&% u&gr&.
éfr pe!** ct3->*5í r>erfídsui,

é fcfeíí^; na Terra Côbdu^e ée%^J'^

Mnâ*mrr%;:l^ 7tz*% tornei - 7. am*
mm m tmnh^ tmtmm; pmém a Wc-"m%mmm 4e vm& wéiÀeha. ********

% mesmo boje, B&3 D0S90 caabrmtiT
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¦ : is bom filho í
:.cração de ai

MA IA,

Carta

1 ea-ü èíiii»4í/|
Horeèrz ia Silva.

t 'i3 rr A sasákife é 1 uoica âflí||
fala qae b.ü€ não adraâona qaandoiB

10 3 c? da impieáaáe üôs a ri """
¦ £tks eoíidniisda-o para longe. A sa||

e^^s« ailmadolarosõ e doer. oasc
^ ' -- í;:i: ce gsi ente qnendc. auzent
legar&i&i de nina Fiafem. temporária ou eterna;

"Haea r^sos "Í31*

-' -ri. ciio do ura-a a esperac^a. no seg
sa-a 1 áescoQsoio dai kfrimss. do irremfr

rrf-_0 airor da mulher i semeH>arde ao;g
r#sa, e e d# homem igual ao aromai

r^qisnto o daqaeik ?e desprende^íai^s ias íaBíos. o dest^ -e -»• -!-t d') cálice
eí5fac,áo,

Magoei bj. Silva RàPHABU

¦ 
1

ü;eca

Leram gm ostro ju^r a§ COÍ}diç5es do «GraW
Coüciirso de Bellemf promovido paio doi#'
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m PEREIRA CARNEIRO
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¦ P

sta de caridade — Grupo de pessoas que assistiram á festa de caridade promovido pela Escola
Wfissional e Asylo para Cegos Adultos, e levada a effeiio domingo ultimo, no salão da AssociaçSo
ios Empregados do Commercio.

Passou no dia 14 o auniversario natalicio do Sr.
mie Pereira Carneiro, chefe da firma Pereira
rneiro & Cia. e um dos nossos mais importantes"usíriaes.

|0 Sr. Conde Pereira Carneiro, que se acha
¦malmente na Suissa, em companhia de sua di-
npsima esposa, deixou assim de receber as mani-

festações de grande apreço e admiração a que tan-
tofazemjúsa sua muita actividade, o seu grande
e generoso coração, e todos os seus gestos emge-
ral, que tendem sempre a beneficiar os que pro-
curam concorrer para o eugrandecimento, cada
vez mais accentuado, de seus emprehendimentos,
sempre grandiosos e sempre reveladores dos mais
patrióticos intuitos, honrando sobremodo a indus-
tria brasileira.

O distineto anniversariante é um exemplo vivo
de actividade, desenvolvimento e amor pela pátria a
que tanto tem sabido honrai:.

wê=.

__Hub Gymnastico Portuguez - Senhoritas e cavalheiros cjue tomaram parte na tarde-dan
saote de domingo ultimo

fe;
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Lindos modelos de vestidos para mocinha
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Para Quita Mendes

Para cantar teus dons, morena linda,
Sinto nâo ter palavras; que, nesta hora,
Te digam da harmonia doce e inunda
Que tens na voz, sympathica e sonora.

ft me parece ouvir que falas ainda
Com os teus accentos de anjo que ennamorn,
A pedir para sempre a minha vinda
É estar corntigo, ftor que esta alma adora.

Pedes que eu venha, em phrases de ternura,
Com uma voz de morena carinhosa,
Que me tem dado a mais feliz ventura.

E em ti pensando, em teu amor somente,
Sinto que és tu a. deusa mais formosa,
A quem vivo adorando loucamente.

Bélem - 1921
Aixeiuadks MAIA.

jljgfisSS i——»•—w—»—^—f—»-^-^-»-^-"¦---»-«n 
¦ipm—».¦

Ketiro do America — Pessoas m lomarain pa,'rle lia tarde dausaiüe^de.doiimigo ultimo^



JORHÁl DAS MOÇAS +*»•

EQUITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
(SOCIEDADK DE SEGUROS SOBRE A VIDA)

Sede Sociais Avenida Rio Branco, 125 = Rio de Janeiro
próprio)

i

¦¦'...'.

I

i;d«ela c ao da6
(Edíticio

em dinheiro em vidn do segurado — 59°. sorteio — 15 de Abril deapólices sorteada
99.967 -Júlio Marques Ferreira <* esposa
90.080 -Henri Egbert Weytingh. .

! 14 .12) -Alberto Eioy da Costa . . •
,87.309—Severo Honorio de Mello . *
91.379—Eduardo de Caslílhos França .

101.609-De João Fagundes. ..* 51.958 -Cícero Cravo Filho. . . ,.
106.540 — João Gomes dos Reis. . ^

** 6.055 -Dr. J as tino da Silveira Franca .
108.552—Àagasto da Croz Reis. .
113.105—Ubaldo de Oliveira Mello . .
10X667 — Antônio Minervino M. Soares.
114.799—Arehimedes Bandeira de Mello .
105.249—D. Luiza Quadros Palhano,
lül.SH —Oiyinpio Cassemiro Mendonça.
104.822 —Alfredo Cunha Campos e esposa .
109.500-Elúm Trabulsi .......
112.507—D. Maria Muller Gouvèa. . . .
97.847 —Hugo Vifttor de Oliveira Ribeiro .

114.589—Anuibal Xavier Braga . . . •
107.358— Àffonso Nicoli ......

líü-

U fi
<:^_ir

)8i — Antônio Francisco Corrêa.
99.741— Leopoldo Cunha Filho* .
107 .102 — Alexandre da Silva Azevedo . .
110 .792 —Antônio Teixeira
112 660 — Rubens Maximiano de Figueiredo.
103 .16^ — Manoel Tavares da Silva Júnior .
110.751 — Constaneio Pessanha ......
103.443 -Dr. Raul Adolplo David de Sanson
114.410—Christiano Pereira Brasi'

H£

*
—^

Manáos -Amazonas.
Belém - Pará.
Fortaleza - Ceará.
Macau - Rio G. do Norte.
Florianópolis—S. Calhar má,
Lruguavana - Rio G do Sul.
Penedo — Alagoas.
Andrade Pinto E. do Rio —

Vassouras.
S. Salvador—Bahia.
Idem—ideiu.
Recife—Pernambuco.
Idem—idem.
Idem - idem.
Bello Horizonte —Minas.
Uberaba—Minas,
Idem —idem.
S. Paulo—S. Paulo.
Idem—idem.
Idem—idem.
Idem — idem.
Idem - idem.
Capital Federal.
Idem —idem
Idem—idem.
Idem—idem.
Idem -idem.
idem -idem
Idem-idem.
Idem—idem.
Idem—idem.

e também sorteada a apólice 51.959
... . .. .. jreíra

0 Sr. Çicerp Cravo Filho, em 15 de Janeiro de 1913, tevL - 
Esta mesma apólice 6.055, do Sr. Justino da Silveira Franca, foi já sorteada em 15 de Julho de 191l]" Também esta apólice 99.741, do Sr, Leopoldo Cunha Filho, foi já sorteada em 16 de Julho de 1917.

i*i

Uma attctoridâde dt Valor
0 Dr. Gilberto da Silva Porto, delegado do _3.°

Districto. é uma autoridade que se tem sabido
-impor ao conceito publico pelo seu valor, pelo seu
critério e pelo modo com que exerce as funeções
do seu espinhoso cargo. Pautando iodos os seus

*_. actos pelo mais rigoroso
espirito tle justiça, o Dr.
Gilberto Porto tem grau-
geado as mais fundas sym-
palhias no meio em que
desenvolve a sua provei-
tosa actividade, como mui
in e q u i v ocamente o de-
monstram as constantes
manifestações que expon-
taneamenle lhe têm sido
feitas por -eus amigos e
admiradores. Ainda no dia
12 de Março, o ..Club dos
Democráticos de M a d u-
reira» desejando testemu-
nhar ao querido Delegado

o seu reconhecimento pelomuito '[lie este tem feito em beneficio do povo su-
burbano, levou a eííeilo um grande festival em sua

homenagem. A esse gesto, aliás justíssimo, ||
^Democráticos de Madurara», associaram-se vail
amigos da estimada e popular autoridade, offe|
cendo-lhe um custoso distinetivo.

E o Dr. Gilberto Porto é bem merecedor*!
homenagens que tem recebido, não só pelalj
bresa de seu coração, como principalmente
critério com que desempenha as laboriosas eW
Meeis funeções de Delegado do 23.° DislrP
Policial.

'

Dr. Gilberto da Silva Porto

SnniVepsapios
¦¦——¦_¦_¦_¦__¦__¦

Completa mais um anniversario no dia 24 do í|
rente o sr. Antônio da Costa Lima.

A graciosa senhorift Elzira Saxe Silva, festejai
dia 24 o seu anniversario natalicio.

No dia 25 do correnle faz auuos o sr. NorP
de Oliveira, residente em Bebedouro, São Paulo.

Recebeu muitas felicitações no dia 14 do correu-
te, por motivo do seu anniversario a graciosa poetisa
Irene .Marinho, filhado conhecido capitalista sr. conv
mendador Manoel Joaquim Marinho.

Passou no dia 1S do corrente o anniversario D?'
talicio da gentil senhorita Eudina Fonseca, nossa efl'
laboradora.

No dia 24 do corrente passa o aimtversano||
liçio da distineto e gentil senhorita habel Goflv^5'
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Rio Club — Grupo tirado na tarde-dansanle de domingo ultimo.
; ;'
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Fraternidade Lusitânia - Convidados e sócios na fesla dansanle de domingo

nossa capa
nummÊmmmmammÊMmmÉÊmÊKimmÊmaBáÊmimm

m Hliistra a capa do presente numero o retrato da
Itelligenie senhorita Archidemia Soulinho, dedi-
>la filha do nosso presado collega de imprensa,
píajor Archimedes Soulinho, redaclor-chefe da «A

¦idade» e estimadissimo 1.° escripturario da Di-
recioria de Fazenda da Prefeitura Municipal.
¦ A senhorita Archidemia Soutinho, que é diplo-
njada pela nossa Escola Normal, gosa no magiste-
§o Municipal da mais ampla estima e do mais fun-
do acatamento, já pela lhanesa de seu trato, já pelo
«elo e competência revelados no exercício de sua

. Jroflssio.

— Qual a senhora ou senhorita mais formosa des
ta Capital? Leiam em outro logar as condições do
«Concurso de Belleza».

Chapêos Modelqs_C_hJçs

Ghapéós para senhoras e senhontas últimos
modelos e próprios para a estação a preços

baralissimos, desde 20J000.
Casa Pires (Antiga Au Petit Paquín>

RUA 7 DE alSTJBMBBO *T*
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# JORNAL DAS MOÇAS ?—-

Belleza
do «Jornal das Moças»
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Concurso de
a Senhora ou Senhorita mais formosa

desta Capital ?
A actual direcçào do «Jornal das Moças» no

ituito de corresponder cada vez mais á gen-
Ileza de seus muitos leitores, resolveu abrir

Jm Grande Concurso de Bel-
ie&a entre as senhoras e senho»
Hiias desta Capital, com o fim de se verifi-

ir qual a mais formosa.
Esse concurso será encerrado no dia 30

Be Junho próximo, âs 8 ho-
cia noite, em nossa redacção, á rua

Io Senado, 28, sobrado.

I O a Concurso de, Belleza», será feito por meio
§ecoupon, que publicaremos semanalmente até

numero de 30 de Junho, e nelle será men-
ionado o nome da senhora ou senhorita e a Io

Üdade em que residir, (Villa Izabel, Leme,
¦ppacabana, Botafogo, E. Novo, Piedade, Pa-
luetá, Gávea, Tijuca, etc, etc.) devendo a
ipuração ser feita todos os domingos, ás 2 ho-
Ias da tarde,na presença de quem a quizer as-
Jistir, exceptò a apuração geral, que será feita,
|omo já dissemos, no dia 30 de Junho, ás 8

oras da noite.
A senhora ou senhorita que obtiver o

1°. EiOGAR
Receberá um rico relo-

pulseira de ouro de
com dedicatória, offe-

ecido pelo «Jornal das Mo-
as»5 prêmio esse que será expôs-

oi» estes dias, na vitrine
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AU INGLEZ
Casa onde encontrará todos os artigos preci-sos, e que melhores vantagens offerece aos Srs.

viajantes.
EDUARDO VASQUES & IRMÃO

Incumbem-se de todos e quaesquerconcertos de malas.
CARIOCA, 4
Telephone 1562 Norte

de uma das casas commerciaes do
centro da cidade.

A*s que obtiverem os 8.«, S.\ i.°, tp 6.\
7;° 8.°j 9.° e 10.° logares serão conferidas de-
licadas lembranças, offertadas pelas casasxom-
merciaes desta Capital cuja relação publica-
remos por todo este mez.

Todas as premiadas terão o seu Tetra-
to estampado na capa da nossa revista,
com a declaração do prêmio obtido.

As primeiras collocadas, terão os seus
retratos tirados pelo hábil e pro-
vecto artista photographo, Sr.
E. Beviiacqua, com ateherk rua da As-
sembléa, 94, T. andar, e receberão, por gen-
tileza do mesmo senhor, uma prova em
artistico cartão. .

Os coupons devem virem enveloppe fechado,
podendo num só enveloppe, ser enviados tan-
tos coupons, (para uma só pessoa,) quantos en-
tenderem de mandar os respectivos votantes,
trazendo o seguinte sobscnpto _

«Jornal das Moças», Concurso de
Belleza — Rua do Senado, 28 — Kio •

1 Concurso de Belleza do "Jornal das Moças;1
i Qnal a Senhora ou SenhoHta mais formosa

desta Capital ?

%Nome: ::é^m&
1 Localidade:  

i-.,i.tTi-vi.,Ti*n ——ÉWMW

.Lei- terrível
A titulo de curiosidade, riamos o texto de uma

lei que teve execução em França no século XVIII;
resa assim:

«Qualquer que atlrahir aos laços do casamento
um subdito masculino de sua magestade, servindo-
se de vermelhão ou alvaiade, de perfumes, de es-
sencias, de dentes e cabello.s postiços, de algodão
em rama, de espartilhos de ferro, de merimaques*
de sapatos de saltos muito altos, e de anquinhas,
sofrerá a pena correspondente âfeitieeria sendo Ia
casamento considerado nulloy e denunhum effeito.>
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Golpe de pulso com as
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AGÜA BRANGA NEVAL
DEPOSITO GERAL

O ^ S A. GA8PAK
Praça Tiraàentes, 18

Na belleza da cutis reside o encanto da mulher, e, <3«
essa belleza só se obtém usando AGÜA BRANCA NBVA||
deyeis usal-a continua e quotidianamente.0 primeiro dever da mulher é ser bella I Água Branca |

Neval corresponde ao cumprimento deste dever
Preço 8$000 — Pelo Correto 10S000 1

A' vauda ern. todas ai perfumadas, drogarias e pbarauoW»

\\-:-
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idade
^áo oa&o reservista José da Rocfta Neves.

Saudade,sentimento sacrosanto dáauzencia.
Saudade, sinto a ao lembrar-me do passado

Ja caserna, em que éramos pequenos feitos
Pgantes em prol da defeza de nossa extre-
iaecida Pátria, deste solo idolatrado que¦gamamos Brasil.
¦ Quando estiverdes nas lides quotidianas da
Sociedade civil sentirás também saudades de

teus companheiros, dispersos pelo nosso torrão
natal e dirás : — Oh! quantas saudades eu te-
nho dos meus collegas, daquelles compatrio-
tas jovens que não relutam nem vacillam em
elevar ás plagas da Gloria o extremecido no-
me do Brasil, cumprindo entre o cansaço e
a alegria o nosso lemma :

«O Brasil acima de tudo».
•Siônàlbiro m CAMPANHA.

Villa Militar
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Club Gymaastíüo Português — 0
Club Gymnastico Portüguez, etn assembléa geral
realizada nos dias 18,21 e 23 do mez próximo pas-
sado, elegeu e empossou a directoria abaixo, que
dirigirá os destinos do ctub durante o corrente anuo.

Directoria — Presidente, João Couto Duarte;
Vice, Alexandre da Silva Azevedo; 1.° Secretario,
Virgílio Antunes; 2.°, Jaymet R. Vianna; Procura-
dor, Aureiiano Galeão Fialho; Director Geral das
Escolas, Antônio Ribeiro e Bibltothecario, Galdino
Machado.

Conselho Effegtivo — Comm. João Reynaldo
de Faria, José Teixeira Novaes, José Corrêa da
.-».. • \ f\ . A . - « _ * C \ . _ . 1 _ A r.Silva, Augusto rmto neis, jose ivuiomo yueuuz,
Ignacio RaymuuJo da Fonseca, Artiiur Teixeira de
Castro, José Gurisióvão Fernandes, Luiz G. R.
Vianna, Fernando M. Guimarães e Francisco Vil-
las-Boas.

Süpplentes — Zeferino d'01iveira, Raul Malhei-
ros, Silvano Santos,B. S. Girão, Archanjo Antunes
Marques, A. Piuto Vieira, David Rodrigues Ferro,
Major Dario Novaes, Júlio Froes Nery, Antônio
José de Freitas, Domingos Monteiro, M. Vieira Go-
mes.

9, L. Recreativa Gaixeiral do Esta-
do de Alagoas — A Sociedade Literária
e Recreativa Caixeiral, que tem a sua sede no
Estado de Alagoas, acaba de empossar a sua dire-
ctoria para o corrente anno, a qual ficou assim
constituída:

Presidente de honra, Coronel Francisco Vasco;
Presidente effectivo, Coronel José Milito; Vice,
Tenente Júlio Lobo; i.° Secretario. Prof. Lauro
Jorge; 2.° J. Gama Filho; Orador, Aunibal Cardo-
zo; Thezoureiro, Coronel Manoel Vasco; Bibliothe-
cario, Manoel V. Santos; Adjuneto, Euclydes Gui-
marães; Procurador Olivio C. Barros.

Leiam em outro lugar as condições do «Grande
Concurso de Belleza», promovido pelo «Jornal das
Moças».

wm

Concerto — Teve todo o brilhantismo o con-
certo vocal e instrumental, promovido pelo profes-sor Mario Montagna, em beneficio da Escola Pro-
flssional e Asylo para Cegos Adultos, realizado do-
miugo ultimo no Salão da Associação dos Erapre-
gados do Commercio.

\ Tomaram parte no concerto os conhecidos ar-listas professores:
Mme. Edmea Montanari, Soprano; MUe. Atalina

Pinheiro, Soprano; Mme. Ada de Araújo, Violihís-ta; Sr. Roberto Mario, Tenor; Sr. Frederico Nasci-
mento Filho, Baritono e Sr. Roberto Soriano, Pia-
nista compositor.

Os acompanhamentos ao piauo foram feitos pelomaestro Sr. Roberto Soriano.
Depois do concerto houve uma festa dausante

que correu animada.

«Concurso de Belleza»: qual a senhora ou!nhorüa mais formosa desta Capital? 1

Pic-Nic — No Sacco de São Francisco iiizou-se domingo ultimo um encantador pie-,
promovido por um grupo de gentis senhorital
elegante festa campe.stre correu esplendidamej
cem a presença de grande numero, de famílias!
nossa sociedade.

Retiro do America — O Bloco enveÀ
mas não quebra realizou no domingo proxj
passado na séie do Retiro do America uma iij
ressante vesperal, que teve grande e animada J
currencia. Durante a fesia fez-se ouvir atinada»
chesjra, que acompanhou em deliciosos tangos]
pares elegantes que desusavam pelo salão.

O sr. J. Pinto, secretario do Bloco, fezashoj
da casa, encantando a todos pela sua gentileza,

Festa commemorativa — Realizou!
sabbado ultimo, no bello salão do Club GymuasM
Portuguez a festa commemorativa do l,ü aonid
sario da fundação da Escola America, de qjdirector o sr. Maurício Creten.

0 programma da festa teve inicio pela senhol
Henriqueta Monteiro que executou ao pianos!
trecho de Chopin.

Seguiu-se o concurso de daclylographia péjalumnos da Escola.
Depois houve uma parte de canto e piauo pàf

senhoritas ülga Nogueira da Silva e L. Mineinl
concurso de tachygraphia, um trecho de Godfril
pela senhorita Jacy Simões; discurso pelo di\l|j
cendino da Cunha; violino e piano pelas senhorili
Odette lsoacson e L. Mineiro; discurso pelooraè
da turma sr, Francisco Machado Valente, canlotl
piano pela senhorita Olga Nogueira da Silviil
harpa pela senhorita Jacy Simões.

Depois da distribuição de prêmios houve
mada parte dansante que se prolongou até pé
manhã.

Club Fraternidade Luzitania
elegantes salões da rua General Câmara o queri
Club Fraternidade Luzitania offereceu domingoul
timo uma interessante Tarde Dansante, quef|
revestiu da mais encantadora alegria.

A directoria do Club foi muito felicitada,
bella festa, que teve a abrilhantal-a a presençai
dislinetas familias.

Durante a tarde uma afinada orchestra execii]
esplendidos tangos e valsas.

Rio-Club — A Commissão dos 13, filiada^
Rio-Club, organisou para domingo ultimo um
tango, que esteve brilhantíssimo. O sr. Doniio^|
Magalhães, secretario do Clube seus companheirosj
de commissão empregaram todos os esforçosp|
o brilhantismo da festa, tendo isso consegui*-
plenamente.

E a vesperal da Commissão dos 13 deixoum
plendidas recordações, pois foi uma festa deliciosa.g

Recreio da Juventude - A V^1
dansante, organisada pela directoria do Recreio*
Juventude, realisou-se domingo ultimo cotri e#
ordinário brilhantismo, na sua elegante sede arü
Senador Euzebio. Foi uma festa explendida JJcorreu animadíssima com a presença de gfí
numero de lindas e gentis senhoritas.
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AVISO
L publicaremos os «Bilhetes
\$taè$» (jue w'erem> de hoje em
ivnte «o " Impresso j>ara
tlhetos Postaes " e nas con-
T^s no mesmo indicadas, im-
pesso este que vae em ou-
|o \\\%&* nesta revista.
[Os .Bilhetes Postaes» que não
irem- nas condições acima, se-
I inílUUsados, sem excepção.
ffl/ò, S.í «M &ftni de 1921.

A DIHECÇÃO.

flavio Souza Neves
bondade em teu coração refte"

i, como se fora nm espelho feito
uma só esmeralda.

J. IÚPTISTA P...

\ra c inte 111gente
Eduardo Lopes

forque razão sendo Deus tão jus-
faz com que uma pessoa, que a-

verdadeiramente seja tão des-
bzada?—íragbiMA.

Gemes
0 meu unico sonho, o meu su-
fenio desejo, o meu maior prazer,'ia ser amado por ti. Loucura,
o e <>» O Topasío

A' minha querida mâezinha
Haverá no mundo um amor tão

puro como de nossa santa mãe?
Nair de Oliveira Vtanna.

Para Jovelin* Pereira
Já que não posso dizer-te pesso-

almènte, por meio desta qnerida
revista digo-te: Amo-te!

Nao falas que k segredo.
A' Gtesntho Gonçalves

(Nictheroy)
Como é triste o desengano! Nao

imaginas como soífri com a dilace-
rante noticiado teu noivado.

Tua sempre N. V.
Ao joven Humberto 5, Mattos

Sem o teu amor, a vida será para
mim um mar de angustias. Diz-me
se mo amas. - Nem R Ac:
Filhinha P. (Santíssimo)

Foge de mim antes que en te veja,
para que não corramos em sentido
opposto. Tua amiguinha

Nàir Teixeira.
Ao Sebastião R. Laures

Daria toda a minha fortuna para
saber a cansa de tua mudança, an-
tes eras meigo e ".arinboso, porém,
hoje, és mau e ingrato.

Ineeliz,

A' Zenitbildes lobo (Sepetiba)
Lembras-te do nosso «Coneor*

dia», onde brilhaste como «VAfc-
lete de Espadas» nas danças de
«Balisa ? I» Bom tempo !!

(Vallete de Ouro e Copas).
Ao José Alves Carvalho

Fosle tu, com tuas bypocritas
palavras, que me ensinasle a sof-
frer!

Eis a razão por que não te posso
esquecer! — Venturosa.
Ao Coração de Crinnça

(Resposta)
A mulher é o unico ente que,

mesmo dormindo, premedita hor-
rendos planos, que porá em pratica
ao despertar !... — Entre Rios.

W. Farnum.
Amo-te com' todo a lealdade.

Tudo na vida poderá definhar, de-
sapparecer, menos o nosso constan-
te amor.— V.Ba lth azar.
Ao João F- Lopes

Ingrato que sois! Fenstemeu eo-
ração e depois o deixaste abando-
nado!—Virgínia.
A quem me comprehender

0 amor é um sofrimento supe-
r.íp.r a todos es martyrios phisicos.

Nair 0. Moreno.
m
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brande Concurso de Belleza do «Jornal das Moças»
Qual a senhora ou senhorita mais formosa desía capital ?

tjmmmmJimmmaf I

medicado a distincia família
Souto de Aveltar

âV\o 
descambar do sol, que ainda

via a terra um supremo adeus, é
«eme recordo saudosa de vós,
||e sq u ecí veis crea to r as.

ígnez de J. Pessoa.Ir
ÉE' 

definitiva essa tua ultima atti-
de? Pois bem: amor com amor

m paga. Vou-me embora para sem-
Ire —AS

\c Nelson Pereira de Souza
Olvidar-te é impossível...
SofíVo muito, porém o meu soffci-•Bento é amenizado quando comtigo

*lestro. — INoRMA Talmabge.

I Cada dia que passa, é para meu
fração, uma pagina alegre desfo-
lada no livro, cujo índice não tar-
[arei muito a folhear.

Varguinhas.
faven Lobo

Sim, por ventura queres saber
|en sou a M. D? Não, eu sou

^Violeta Rosa,

Sempre Desprezada
Sympatiso-me com a dona de tão

esquisito pseudonymo, á quem pe-
diria substituil-o por outro... Dama
de Ouro, por exemplo.

Valete de Ouro.
Para o Parahybuna (Pinheiro)

A crueldade vossa para com mi-
riba gentil amiguinha, como se ex-
plica? Acaso não vos sentis atra-
hido por tanta meiguiçe?

VANJNA VanINI.

Ao Joet
A minha felicidade hoje consiste

em vêr-te feliz.
Prova isto que ainda te amo-

Virgem loura.
A9 minha irmã Za-La~Vie

A. mulher é uma jóia preciosa a
que nem todos os homens sabem
dar valor.— Teu irmão

Raul B. Pauperio.
Ao Dr. Vicente Cardoso

Àdoras-mé? Deves saber que o
unico laço de amizade, é a con-
fiança.-- Tua Helena %.

Ao Dr. José Quadros Palbano
(Friburgo)

Partiste... Quanta tristeza não
encerra esta palavra tão repassada
de amargura.

Saudades de tuas admiradoras
em Menna Barreto

A' Nóttoha (Cantagallo)
Mão podes avaliar noivinha ama"

da, como o meu coração vive cbo-
rando esta cruel separação.

Teu noivo FedórA.

A' genllt Ottilia 5. de M.
Assim como a violeta é admirada

pelo seu receio e timidez encanta-
dores, também é doce e tocante o
amor òccúltò emystedoso.

Tua A i.v Dev.
Ao queridinho JRodovhl

Marques
Recordas-te? Foi naquelle ines-

quecivel domingo que tive a supre-
ma ventura de te conhecer, e logo.
em meu coração germinou o since-
róamor que hoje te dedico.

Tua ToscaR.
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** Bilhete? Possa** n qaa
vierem no modelo que pn-
blicamo? em ostro lugar.
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Para Csrstimès
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feras, daaaníaidas -«ar
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Jl aüré 1 a:«*aa d: ara-. Seai
a eür aãi paíe erüaiiiaar" — Er!
Je Dr.. AgTzff,? S

si «ata !a ialkg ê "aiáa ri* F-
&EEL

Â j£3HJ?í 4~ÂF€: Exü raapasLi
Qnesrz leadjar-ixa £ai a - ai^da-

BHUseffiS: eai sfee fige iarTÍafk€i 1
s^as* i5eadaa^ina aa^uniati. essa
&iai S5ffi saàesr 'Sia sstsm ü * o as-

itursia íotii^uí ioTXfa
JP 4Ife C :'ASsi|aii _ fer^aa

r^Biig €5 teas feri .!aa:ea :.:a
f*s~a 3ü <s®£rkm. de gtersi afie-
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ffa Çurnercinèo
Jín dia verás o qaantô t€ %ae

í,uer ísírzoamcr qae te domios.
Qt^3í TE AWOÍ'.

^f j, ^7. Rio Bôüíia
Ob í aqoèlfa noite... Lembras-le,

ai o éíí... Não nós amáramos rejí-
gícairiiente, quando de íoiproTÍso
le inferróctieisejiic correspoedías
M5SQ verdadeiro aífecto. e ero f|oê
a siore o-ina jara mfc respooáèsíe
•iso-te ! - íre>"fj Bbazil.

A ia a ei::a:ií tím dez vae. poir
ce a pomo. ifüctáando em miribs
3 ia ígenoiefi de om siocero amor.

Elüs Bab&albo Hezeb^a.

Jr. S-e^eq
Qae 3 Mira da toerdes raça €0-

ra e: r ; Tua*: aeredifaiiáô pia-
aeraa ic :ae s€ vê. e dando-se
p-3r es3 íq feln quando ííver a soa*
:e le íesctbrir is verdades.

E. Feliz.

^¦mvmy • Lapjnto ^anio ,
Ee-:.::iü-;e iiando deixei íea

:arra i'aaa saeliâ primar en)
iaiiic : CoEBboio soltos & deloro-

51 ;a-/./ à- d<!ziz--ildè. dhsz-iê um
síiiis: iáesj. Lembras-íel

.Tf* memória ;s Jnah
A ft^isa riaaia ::- iraçio o

ai i-a::a: a 1 ^~n z.lc da fotã-

tcH»ncitc u

l*i as«r à paiião. da paixão á
siaiia — José Auzoie..

jrT mmJza iéoiairada rrce
as uaa da a.odonniiâ
a iexa, para o:ssi
beirar-lbe* a fronte
s íabafas da vida.

10—Gvsto&ío F.

¦r—T ~— i •!

2* iüi LT-C

IHíS
d;.

.43H3.TsMg - jui^i #a-aia fa/i. A-

*mns éí mm asmm ^sm paraa-,-liais tarie ¦:iim.iitraíia?ic: .;:e esa
ísigüaiáa ?-._ iiij|íí. aecHiâf^.! -1 m< -
'íneíixj ííH1 gpe as -naíi. £$p£^ :a -

% n;i ia^au*:-? tótea a ©3 laia

*pe xm í a ai .n.ieaíi^xtàa.'T5 .1 iai..

í«2raaM5ife - Istecss

iir.4 ia passea ri és&tridâ?
ga 1 r ísc : ? _ — Eti:. >" a >aí 1 a e- e .

Ámor4&. ms& 0 ipieme vale sina r"
le sa d^fidi-s de ! tia —Responde.

Ctvw Boy.

ris ae> amor i*ao
ia e ga: - a se r vi t e r 5 es t *í r s.

Fa-vane I& b* ranambr^ dos; sess
i:> saa vida eiski dor o^b!ia

a= a L-art}Hs> o 21: prmter isif;i
11 f^esTeísega c e^raçjio o vjae
1 --i-ár, das^i^bace! Deixal-a so-

eu ígà üir

aa^aaa 1 n, eo©io.aspíoÍ-a e se--laararia íinea*. curda coxae-
1 % r. s». > » ,> ^ain?r ^iguei-11.^

• asaiaa:ai-, v;<:^c d«^dem<\;
aiè aa irata, - p£S?K.Si.Arc.

J^ €ufina
Eco bre^e estarei ao teu

para melhor expliearae a $}J
dade do nosso amor!

Egclydfs SolaJ
^ Jrfcripoza

Smtfj que a loz do âaor I
oovajBieBte ao te® c-lbsr e qouira íempre esqaeeeste a sambai
passado.. - —rtíumLB.lEs.

^c Japi-jtissú
>'âo. amigo. O maior deíeitl

let&os e peosariBos qae não t j
b« obo ro. — Ca v^ llo ? o d a N |
/4 quem swc \

£a*;OGúe-ta aa me:, .orarãoi
receberás todo o conforto d<3
prema aisisade. — lodaguãssúJ

Doxijc&os NaSCD!£>'li1
A qnew partiu

Âdeos ... E qae os 'eas \:nk
stumsâores olbos. qoe se gi|
rass no sjttiz&o do mm ¦¦.-
ir&ssb&rãasâe-o áe os a .aou
Biais sestidOj se voliaiB affecíài
mesta para s úãsáe, onde 0.
paíxoBãáo les» «plçá esquei
sofrerá e-osa resifBscâo adarp
ivrisaiite á 1 saadaâe !

irmice V. C.í
.'

^ «fe Msiitia Serrs
FJs í ia:s'- 1 ea:e ia: sofi

q :e ereks. será sem tréguas.
Para qu e ersdas I ao t o c o ni s 1

tes 0r2~ 1: : 1 £0n»ateí? ¦'"'" 2o *I
ção saeero? — Ea>"E>TO E5roti|

>"Io me âalirafès tanto, pcfaf
ea sereibb tes escravo meigc.1
daai: e leal —Saia Cru

Para Henrique A
Laman-ai de coração qoe vM

una eoaprüeadído. que a níé
resehiçic a inabalável Eu úi
despreii-. eas nada me presáiil
5^ a'Baba ser aaia spnpalbia f||
srnas f es tüeias I — Esws 1N G £.
jr #. v. v.

Qoa ê feita áe t^'; Por ondfe||
das"

Ter-aae4as esaaeeiáe *

Qr;f> Va*

'O or-galio s# fenseia aindal||
Eíiís^veJ. aisáa psssa. tnoW
qo?b: S;isma ^dlserl

Bastam-oae ver tesa seáadj^
v-'bos üsís. para ace por
ea^ttT^sse.—^tem ie a)i a-

S-Aadiáe8 ... Ta fie és 5#*j|

ap^tXifEada?. Ie*a sas isas ai|- .|
éo-res íris:es asa dis a. aas»J ¦
r-ais de asi^-r. e iepv^"-^ m
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varo B™ **So
Lei, de longis horas em vigi-
t&go reconciliar-me com
bhèu.. Sonho com tua r.spnha

Id e' vejo, no profundo s.le.»-
da noite, que tudo e illusào!

Effigib da dor.

joven noàolpho KM**
us que ainda não achaste quem

limasse*/ Oblnão creio... cer-
Lite nao queres dar teu cora-
[a ninguém.

Enigma no Amou.

¦

L
0

Sa

Jiaytnunda Jtonctto
(Em resposta)

S|c,á verdade que me admiras'/
Oh' sp eu tivesse o cer testa que

m, coração nunca seria engana-
¦ julgar-mo-ia feliz.

Elydio Muniz.

Ho A Hcrmalho
j|ó me considerarei feliz, quando
tiver suprema ventura de ser tua
DOÍníi- K-peiunça.

jf Jcsê do Patrocínio (jYá...)
|A força de vontade faz o iudivi-

duo transpor os mais altos cumes'-que 
j Mimiios conceber na imagina-

i||D.----KUiANr.I0.

jf ingrata ^ellinija
P's a minha única esperança, o

u único ideal na estrada breve
longa da existência

Quem te ama.
detinha. • •"lònseguisle fazer vibrar as cor-
Js do meu coração em eonsonan-

(tocom o diapasão da tua melo-
fosa voz. — EduchôA.

'o 
jtfrrialdo paria

(Pernambuco)
A lua ausência faz soffrer o meu
bre coração que tanto te adora.

Elza M. SáStós.

I Georgina
Uue beila noite, aquella de 19
Março !-P, Longa.-E. PR.

' minha Isolina
Ser bom é melhor do que ser
sto: a bondade é una virtude

que Deus dá aos homens para sua
T5rfeição,a justiça á Deus perten-— Esperança Morta.

Nascimento
Não declaro quem sou, porque és
digno de o saber.

Estagio de Sa'
ara amiguinha Aracy Vieira

f Assim como Orpheu, a mestre
pi versai,domestiçãvá as feras com
| lamentos do arco de seu violino,

Jj querida amiguinha, quando tan-
|eso teclado do piano fazes tocar as
juras mais sensíveis de meu pobre¦oração. —Dansamna Descalça,

Para Crlandina Fraga
(E. do Rio)

O Amor só têm guarida nos cora-
çôes illuminados pela Fé!

Quem a possue está isento das
imperfeições espirituaes! — D
A' Pequena Cariecz

O amor não respeita idade, mas
V. E. está na idade de respeital-o.

Dr. Paulo.
A Angelina Canbcne

E's tu o ente que mais amo neste
mundo. — F. S. M.
A' quem adore...

Uma só palavra tua bastaria para
fazer-me eternamente feliz.

Porém o teu orgulho nunca co-
nhecerá o meu amor sincero, leal
e forte, e por isso é o mesmo que
bater um defundo á porta de um
Hospital !

E' caso perdido...
Ex-Patinador.

Só serão publicados os
" Bilhetes Postaes " que
vierem no modelo que pu-
blicamos em outro lugar.

A* memória da minha
adorada màesinha

Nas horas mais tristes da minha
vida sinto-me fraca de mais quando
vejo-me sem os teus mais puros ca-
rinhos.—IzAURA Souto Maior.
Ao estudioso Armando Silva

Em minha existência já tenho ti-
do occasiãode admirar muita coi-
sa linda... Mas, o que mais me a-
dmira e extasia minh'alma são os
teus elevados sentimentos, que pa-
ra mim, merecem a máxima atlen-
ção. - Elza Vieira-
4' Âdelina Miralles

..:

¦z-::- w*
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O fogo do amor jamais extinguir-
se-á do meu coração. -- E. Costa.
Ao Nelson Noronha

(Campo Grande)
Os olhos teus são duas estrellas

que illuminam a minha fé. - Elza.

A9 Plácido Gemes Pereira
Áffiige-te o mal que involühta-

riamente a mim fizeste?
Porque não o reparas*/ O erro e

perdoavel... mas quando se erra
ignorando.-Estrella Matutina.

Ainda á senherwha
de azul claro

(Valença)
A vida é uma illusão e eu vejo

no teu olhar a tua felicidade.
Quem te olha.

Ao Homero Silva
Ha muito que emplors o mei

perdão e... não me perdoao í
Como és-mao. -Imperdoável.

JOMKAL DA5 MOÇAS 4

A' meiga Edith C. de Medelrcs
(Realengo)

A dôr qae ora invade o meu co-
ração é tão forte e cruel que só
sinto allivio quando estou junto de
ti e de teus extremosos pães.

Quem sou eu ?
A Esphinge

Não vos conheço, porém vos a»
dmiro, porque quando leio um pen-
samento vosso, vejo que tendes um
espirito culto e um coração de ouro.

Cavalleiro da Noite.
Para Rosa Rubra

Assim mesmo sem conhecer-te,
nutro por tua pessoa uma sympa-
thia que não podes imaginar.

Coração de criança;
A9 Mariaslnha (Icarahy)

A amizade só se encontra nos co-
rações sinceros.

Crescencio Jacobino.
A Isaura Mendença

Amo-te! Poderei ter esperançn
de ser correspondido por ti?—Di-
visa. —Um dos teus.
A alguém...

Quando eu me lembro de li, sin-
to uma sctta de angustia pungir
meu coração; eras o único enlevo
dos meusideaes I—Derrotada.
Ao Marine Cordeiro

No negro drama da vida, a espe-
rança é a única estrella que iílu-
mina o mallogrado coração ferido
pela cruel ingratidão.

Dama Belga.
Para o C...

Um engano de nome talvez me
faça passar por louca ..

O meu postal foi dirigido a uma
pessoa por quem sou amada e que
nao posso amar...

Eleonora (C. L.)

A' queridinha Dulce Rcdrigues
Este ódio que me tens, dentro

em breve levar-me-á á sepultura.
— Ouro Preto. — Cauhy.
A9 Laudeliva

Se fossem crucificadas todas as
mulheres que, com seus olhares,
fazem soíTrer os homens, serias,
dentre todas, a primeira.

Dame en noir.
A' Olga Peírowa

Uma resposta talvez seja precip-
sissima, e eu bem sei que não me-
reco preciosidades.

Carlito Pensador.

A' uma alma soffredcra..*
Viver sem amor, emfim, votar á

mulher a maior indifíei ença eis o
Paraiso... amar e sonhar com ven-
turas, eh o Purgatório... e,amar e
ser correspondido eis o verdadeiro
Inferno,—Cyrillo Flozjní.
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4f Itallina Meraes
Saberás, por ventura, quanto sof-

fre um mortal ao ver-se despre-
zado? —Aurí-yerde.

A' R.
Quem me dera ajoelhar-me aos

teus pé para te pedir perdão e cho-
rar as lagrimas dos meus soffri-
mentos.-—A.
A' M. T.

Oh! Como é atroz a duvida da
estima do será quem se dedica um
affecto! —A. B.
A' Carmen Amctim

Talvez nâo me tenha mais amor;
a peior magoa para um coração no-
bre e generoso é a ingratidão.

A. N. ti.

Âc meu que ride T. >
0 amor é eterno poema da vi-

da cantando na lyra do coração.
Ensina-me a tanger a lyra do teu.

Alv Dey.

A amiga Cedia Nigri
(Bello Horizonte)

0 carrasco mais horripilante que
existo é o amor... tem a autorisa-
çãode ferir e matar, e não compa-
reeé ao tribunal jurídico...

Adla G...

A' Rainhas das Vieres
Não sabendo se será para mim

o vosso gentil postal pois conheço
outros com este nome, peço-vos
dizer onde reside este a quem vos
dirigis ou dar outra declaração.fo A. A.

\ Á

—MM"

A merenínha de ti, $6da Ladeira de
Não sejas tão má! AbandoJ

maldito orgulho. correspoMf
cumprimentos do teu visíriÉ
admiração que elle te consagÉ
plicár-se-á.

VOSSO VíSINHO DO 1
4' indelével Carmelia

Longe de ti. do teu lindo ei
go olhar, meu coração nSo m
tranquillo.— V. B.
Inesquecível Nezinhc

(Resposta)
Se soubesses quanto te anitl

dedicavas aquellas phraseslnào passam de injurias, paficaração que ama e soffre aoli
VlCTl.MA no soffrimenI

r
3

Tí^ç^swa

TML 33 31 JÊà*»

PARA

SENHORAS E HOMENS,

WMARCA
ATTEKFÇ AO —Cuidado com as itni

tações da marca " ~W" «> f !í ¦ ¦

Encontra-se em todas as casas
de primeira ordem

Para Diamante Bíeu
Punges-me o âmago do coração

com o espinho da tua vaidade, só
porque venceste... mas espera pe-
Io dia de amanhã !.. . — A.
Para um Pi errei

Itida tenho deante de meus olhos
todo o teu perfil de seduetora ! Sou-
beste enganar-me, mas esqueceste
que também foste enganada!

Agomsante.
A Hilda e Gilda Santes

O amor é um anjo mau que nos
leva com promessas de prazer a
um cavado abysmo, onde depois
choramos arrependidos. — Relem-
Pará. — írancy.
A' Senyra Penna (Gantagalio')

Não podendo passar junto a ti o
teu anniversario natalicio, venho
com antecedência por meio deste
«jornal» abraçar-te com sincerida-
de. —Alfredo Silva.
«4' Cuerldinba Herminia

tf. de Souza
Para que és tào ingrata, nào mais

amas um coração que tanto soffre
por ti?—A. F. Va/.

^Ê&v 
^^9m^

x^ I
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SBEBOSttSBSa

Ae /...
E's o anjo bemfasejo que habitas

meu amargurado coração ! — A. FI.
âc Jeão Manda tine

_ A gora, Cíüerido, qu e v am os fi c a r
distantes um do outro, terei tempo
de verificar se os teus protestos e
os luas promessas eram filhas de
um amor sincero. — Pará.

A DESPREZADA'.
A Resa Vicia

O teu viver tristonho e pensativofaz solTrer um coração repleto de
esperança.— Vaíença.

Alma Do rida.
A' meiga Ladiva (Entre Mios)

Quão feliz seria o meu coração
inteiramente entristecido se a iic-
ve de indiíferentismo que embaça
as pérolas mais ricas e preciosas
que possues os tens lindos olhos
amortecidos, desapparecesse porum dia.—Admiradomito.
Al querida Izabel

Amo-te. Embora reconheça quesou esquecido, não (e posso esquè-
cçy pois jurei ao Ohriipoténte a-
matMe sempre.

Augusto S. Espino] a .

El zinha
Não poi>so mais supportanlw

silencio; espero que me respoài
Viu.ll
f • V!

A mulher por muito intellwj
que seja, nunca avalia o pensai»
to do homem.

Victor das Neves FilM

Filhinba (SantitâJ
Porque é que sendo tào desfi

tegida da natureza, és dotada!
tanto orgulho.

Aquelle que perdi

Af Juracy Vieira
Sei que tu sofíres pela aiisfii

do ente que amas, mas para s»
portar esta saudade, é necesflf
que tenhas resignação — Sete 1*1
tes. — Antenor Dias de Carvalw
Ac J. Une Ter res

Amas? Estás apaixonodo[.•j!
fraquinho demais!... Que*l
suinho. queres um conselho-/!
ames a uma só mulher.—J-•'
A9 Decclecina de Oliveira J

Osonho-éaillBsãodarèaW
e a vida -a realidade da M

Nababo Baobab.
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,,,.!« üosso amar, continua-

«, !",,•,!,Li..hns conto outrVa,

a»Ée

(Juiz de;Fora)
Isaodade que sinto de ti, é co-

f ;;;',;, u^lulo espinho que me

o coração. ;
Alguém do Encantado.

K-
aiinbà estadia nesta terra re-

anta ura sacrifício irreparável.
espero ainda para assistir o

o casamento.— A.

teus pães
m vosso exemplo de saber e
briraenio do dever, procuro
r meus passos, por esta estra-
fepitíhosa da vida...

AlmerindaC. Vianna.

"are

m

Adorada tia Joxéphina
(Engenho G. — E. Sergipe)

Meus votos são para que sejais
feliz com vosso enlace, porque as-
sim vivereis jubilosa durante a vos-
sa existência.—Nezikho.
A* Sclsmadora...

SN o coração onde outr'ora exis-
tiam ondas de affectos, existe boje,
a recordação eterna de uma ingra-
tidão.-TiNSMAR.
Para Mi mi

Nas horas de angustia, sò e iso-
lado, tenho o amor, que te consa-
gro por ieniüvo.

Terror do Oriente.

Af amiguinha Joven
O amor, quando correspondido,

é a maior das venturas; quando ut-
trajado, o peior dos infernos.

Taciturna.

A> O.
Não me pode passar pela idea o

partires para tão longe e deixar a
pessoa que tanto amol Que immen-
sas saudades ! - Adeus Lohengrim.

A* FHhinha (Santíssimo)
Emquanto fores tagarella, não

olhes para traz, porque podes falar
de ti mesmo.

Alma Mvsteriosa.
Ao alumno da E. Militar

Luiz Máximo
Em monosprezar os postaes a ti

dirigidos, permilte que diga. com-
mettes uma desattencão, que está
em desaccordo com a tua esmerada
educação. --As maninhas.
A' moreninha de luto

2.a feira — Nictheroy— Barcas —
7 horas — Bond Engenho de Den-
tro — Praça 15 — Onde vel-a?...

O HOMEM DE PINCE-NEZ ESCURO

Vejam em. outro lugar, as condições para concorrer ao

iande Concurso de Belleza do «Jornal das Moças»

\meu querido Luiz Marques
•te pela primeira vez, e o re-

de teus olhos penetrou em
coração acordando um amor
ha muito dormitava! Hoje a-

te! E bemdigo o feliz momen-
m que tive a suprema ventura

le conhecer e amar !
Alzira de LourdesS.

Collega da E. Benjamin
Consíant (Maria Ferreira)

Ibu coração de amiguinha since-
Jachase magoado pelo cruel es-

, Mo da ingradidão, eu sei!... Mas,
eira, perdoa-me, querida, breve
Ümftdar-te-ei uma correspondeu-
cii!

Aquella üie te respondeu.
meu unico amor

Américo V. C,
Porque has de ser tão ingrato;

nji) sabes que com o teu fingido a-
poderás mais tarde ter remor-

J-Tüa para sempre.
fhidavel Âdhemar
lou triste ! Tenho o ar nielaiico-

da vossa saudade, abandonada
solidão do campo santo, aclor-

[do a lapida fria de um humilde
lafalso. --Tuta.

|Va/r de Oliveira Vianna
(Resposta)

[i uo coração da mulher existisse
jdade o mundo seria um paraizo.

NÃO Ligo.
f«áffi me çomprehender
peio que os nossos corações se
jiR, mas a incerteza os separa.

Azereht.

m

A> Princeza O rega
E's formosa! Tens diversos pre-

dicados que muito concorrem para
que todo o homem que aprecia uma
mulher fique completamente apai-
xonâdo por ti; porém, não devias
ser tâo volúvel!

Terror Absoluto.

Ao Guanabara
Tu que és meu amigo, quero te

dizer o segredo de minha alegria.
Não soflro mais !
Amo e sou amado !
O que me importa ter soffrido, si

hoie sou feliz, mui feliz?
Osnola.

A quem smo
Se boje um novo ser te encan-

ta o coração; talvez por ja esqueci-
do que deixas-te tangindo de dòv
um coração que é só teu e de mais
ninguém. - Triste sonhadora.

A' Maria Sylvia
Si tomasses o meu coração para

estudos, nelle encontrarias gravada
a seguinte phrase: «Amo-te siriee-
ramente.» - Altamtro.
A quem adoro...

(jacarépaguá)
E' noite. Da minha janella fito as

estreitas. Absorvida nessa contem-
plação sublime, sinto que leve a
brisa corta-me o rosto e pronun-
cia-me ao ouvido como si fosse a
voz de um anjo, o teu doce, subtil
nome, como sou feliz!

Ouem nunca te esquecera.
Angélica.

Ao Joaquim Ãvelans
Amo-te muito, por ti farei o peior

sacrifício; serei correspondida/
Tua Adia.

A' Inolvidavel Agrippina Santos
(Campo Grande)

Ao pensar na distancia que me
separa do ente que amo com vehe-
mencia, meu coração torturado pela
longa ausência, fica immerso em
profundíssima dor!... Só a sou-
dade é a minha inseparável com-
panheira! — Nictheroy.

Otrerla Sevla.

A9 Lydia (Campinas)
E' impossível abandonar-te, amo-

te muito, hei sempre de dedicar-te
um sincero e puro amor.

Campinas.
O DE RI'la.

Ao F
Naquelle tempo em que te amei,

meu coração era um vasto e bem
conservado jardim onde se culti-
vavam lindas rosas, cravos, jasmins
e outras flores raras. Hoje depois
da tua ingratidão essas flores mur-
charam e pouco a pouco foram se
desfolbando.. .

Agora, meu amor ingrato, só resta
a saudade...-Ottilia Freitas.

Sardinha
Já vi sol á meia noite,
Já vi correr a preguiça,
Vi um cego andar ligeiro
Beata furtar na missa.

Zangão.

A9 Elvira
(Ouro Preto)

Bem sei que não me amas !>¦.,. 0g
teus olhares foram golpes traiçoei-

' ros que feriram o meu coração, dei-
xando os trapos de minh-alma a
mercê de nm cruel destino.

Zézé... (?!...).
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ríÕDOLlNO DE ORÍ
Precioso succedaneo do óleo de figado de bacalhau, das emulsões e das

preparações iodadas—O melhor tônico para creanças e pessoas
anêmicas. Fortalece e engorda em poucos dias. Receitado diariamente por

notáveis clínicos, que attestam o seu alto valor therapeutico.
LEIAM OS ATTESTADOS

FLORES BRANCAS, SIONAL DE ANEMIA
Em pouco tempo, com uso de medicamento fortificante apropriado, ficou

completamete curada
Durante muito tempo soffri de grande anemia, sendo muito magra e pallida; tinha constantemente

dores nas costas, suava muito, sobretudo de noite, tinha flores brancas e meu cabello cahia aos punha-dos, devido á grande fraqueza.
Depois de usar muitos remédios, experimentei o «Í0D0L1N0 DE ORH» e, com o uso somente des

te poderoso medicamento, em menos de um mez estava livre de meus incommodos, ficando, em poucotempo, forte ecom uma saúde e bem-estar que não esperava mais gosar.Pôde e desejo que faça desta declararão a maior publicidade.
GABR1ELLA DE CASTRO MARTINS- Recife,

a'i

O gerente da Companhia Progresso ficou impossibilitado de trabalhar -
Tinha vertigens, dores nos ossos da cabeça e falta de vista

0 Sr. Gustavo Norzenberg, gerente da «COMPANHIA PROGRESSO», por sua extrema anemia, íi-
cou impossibilitado de trabalhar durante alguns mezes. Além do grande fastio e horror á comida ti-
nha vertigens, dores nos ossos da cabeça e, finalmente, vista escura, que n3o lhe permittia ler nem es
rVmf^n e estac*0, ^eP°is de sem resultado experimentar vários remédios, começou a usar o »10-
DOL1NO DE ORH», e a esse poderoso fortificante confessa dever sua cura radical, assim como reco-
brar suas forças e carnes e ter novamente voltado a occupar o seu emprego.

GUSTAVO XORZElNBERG — Montevidéo.

^•\

¦

Moça que não apparecia, devido ás feridas escrophulosas no pescoço —
Feridas devidas á fraqueza

Minha filha Georgina, fraca em extremo, viu rebentar no pescoço muitas feridas, que o medicodeclarou serem escrophulas, devido ao seu estado de anemia. Tomou muitos remédios sem conseguir
que desaparecessem as feridas. Desgostosa, não sahia nem apparecia a ninguém para não causar re-PQgnancia. Nesse estado, uma amiga, vinda de S. Pauio. reeommendou que usasse o «10D0LIN0DE>tüK com o -mal ella s:i *e tiahalcurado ; effec ti vãmente, começando a usar o dODOLINO DE 0RH|

"l^^^^ai; remédio algum nas feridas, ficou, apenas fortificando-se
completamente boa, engordou e não parece aquella

'RH*, com o qual ella já se t
Georgina melhorou ràpidàmè.... .,  __e puriíic-ando-se com o dODÕLINO DÊWrbcreatura magra e pallida de outros tempos.

CESaHIO DE AZEVEDO BARROS - Rio de Janeiro.

Toda a creança no período do crescimento precisa evitar a fraqueza
lldo^W^feí^3!!-8' duran!e ° cFf Çimeni°> deram maito trabalho, por serem muito fracos,pa);
Ire S \mJ- (uT- 

m 
u °S CUI4adi>S Sonseêpimos l1ue se criassem continuando, porém. se|

nRH gr, ic •. V* ult,lnl£s' desde 3 annos d» '''"de, comeéafam a tomar o «IODOLINO DE
raio^nín fr6/"^' 

ad°lpel01D''-Alví,ro da Silvi'" e criaram-se sem o menor atraio, fortes, f
mSSv6 hnt plnRf 

'S' bronoMes e ?¦""« achaques, e sHo muito mais fortes e sadios que os i?mãos ma.s velhos. Pensando ser de grande utilidade aos pães de família, faço esta declaração.
JOSÉ' RAMOS CALLADO - S. Paulo.

Em todas as Drogarias e Pharmaeias
& C, — Em S. Paulo : BARUEL & C.

do Brasil — Agentes geraes HERMANO BARGELIOS
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ÍB ca choia o gomo em botão
SV/»8m dl gelo fizeram
lsda 

aste, porqne é uma lyra
,„rd ama flor sem aroma,
Sntò sem luz, também

{|«a o amor que entre
93 e sorrisos se extingue,

irró Azul.
ZlNGAlW.

"POMADÃ BRASIL"
tK < Tomada Brasil" araacia,
bpa, aformoaeia a pelle.

PRAÇA TIRADENTES, 40

te.

or Deus!.. Deixa-me chorar
arando arrependimento que me

ir

a. —- x-

iahes quem seu ?
nploro, por Deus, saber quem
pois, estou navegando num ver-
eiro mar de trevas. — Quincas.

a senterinha C. S. (Morena)
lomo admiro o amor e a sineeri-
e que consagras ao joven que

\s. Serás correspondida?.. •
UM ADMIRADOR.

a Dúdú Campes
(Caçapava)

mbora não tenha esperanças de
Isipar a immutabilidade de teu
jrichoso coração e conheça tua
sta aversão para commigo, sin-
ae feliz em poder admirar-te. ..
açapava.

ÜM MOÇO DE FARDA.

Ac Raul Dias Vieira
Embora não correspondido por

ti amarte-ci sempre. — Ycaj.

A' Stella A, Santos
Salve 14 de Março! Em que com-

pletas mais uma primavera.
Envio fervorosamente ao Creador

uma prece: rogo que te dê sempre
a verdadeira felicidade !

Da ex-collega
Nâdir.

A Maria (Norma lista)
Consolo-me com a dôr que a cada

momento sinto sair da chaga do meu
coração, que perversamente sou-
beste fazer com a tua ingratidão.

Volúvel 6.
A Cigana

Cigana, por que tens inveja des-
tes dois entes que se amam? O
nosso passado foi tão triste, cheio
de amarguras e soffrimentos... De-
siste desta tenaz perseguição.Nevueros.

tó;,.-.«Jtt»WMWI Mt,»1'dl

ló serão publicados os
.Ilhotes Postaes" que

>rem no modelo que pvi-
Icamos em outro lugar.

- <:—-JâBMNBGMI

Nínitiha Calça de
Ma ventura se compõe de duas

[sações tristes: a lembrança do
jsado e o terror da perda do
uno. — Urso Branco.

Dama Vingativa
inges amar unse outros para te
fares dos homens? Lembra-te

a vingança dos bons consiste
perdão. — Velho Precoce.

18

Navalhas Gillette
Dúzia 6$060

Rua do Ouvidor, 142
CASA MORENO

Alíal Rua da Bahia. 1044
(Bello Horizonte)

ATELIER MODELO,
sob a direcção de Mme. Gui-

marães, ELEGÂNCIA.
GOSTO, CH1C E ECONOMIA.

Só aqui encontrareis.
RUA RODRIGO SILVA, W

(l.o ANDAR)
Telephone 6181 N.

Ae meu admirader
(Em resposna)

Na voluptuosidade, no receio, na
dor, no desespero, revestimos o
que, na nossa linha e no passado,
melhor e mais vivamente sentiu e
representa a voluptuosidade, o re-
ceio, a dor, a esperança. — Vespa.

Ha muito que imploro o meu per-
dão e.. . não me perdoas!

Como és mao. —Imperdoável.

JôàÁÁl DAS MOÇAS ?

^WW^W^I
•t.! MM •*!

Cintos abdominaes
Para homens e senhoras 321000

Rua do Ouvidor, 142
CASA MORENO

Filial Rua da Bahia, 1044
(Bello Horizonte)

Ac Quincas
Tu me fazes tantas juras de a-

mòr... mas, não posso crer nella-s,
pois os homens são tão fingidos. ..E.

A * querida Naná
Másinha, porque, ás vezes, não

queres repetir as phrases que eu
não entendi? Terás segredo para
mim?—Elysio Henegria.
A' minha sempre amada M. G.

O amor que por ti sinto é tão
sublime que acho impossível o teu
semblante sair da minha memória.

Eu.
A uma democrática (Valença)

Quantas saudade daquellas noi-
tes sublimes em que ao som do
bandolim do nosso ensaiador, ou-
via extaticò a tua voz divina !...

EsòjF. F.
Ao sr. Ireibía (Florianópolis)

Porque não me enviaste a lua
photographia e as vistas de tua
bella terra que prometteste-me?
- edadivitan. Uma crente.
Para Esperança Morta

O amor é um symbolo sagrado,
que une dois goraçoes, duas vidas
e duas almal!

Por elle soffri! E te fiz sotfrer!
Por elle vivi, e vivi, e viverei até

a hora Suprema !...—etnasinogA.
A Neemia de Carvalho

Indifíerença cruel! Quão deses-
peradora é a suprema angustia de
esperar de ti uma prova de amor !

Estrella D. da Phantasia.

s^iiirawiiwis^iliil

p

\ra Jerge Araújo Mattos
lAssim como a Hora resequida
joeura uma gotta de orvalho queA dè a vida, assim eu também,c«ro o teu amor para viver.

Clabinha.

Joven (Resposta)
Pórque4não assignas o teu nome?
Oh ! como seria feliz se soubes-,

se quem tu és!
Edlitorc Arievilo.

Af senherinha Dagmar Guerra
(Parahyba do Sul)

A saudade que me deixaste é
profundamente sincera. Com o cor-
rèr do tempo, volvendo os teus o-
lhos ao passado, saberás, por cer-
to, a extensão da magna que me
atormenta.—Eugênio Santos.

A* Santa
(Dias Tavares)

Si para ser amada por li, preciso
fosse morrer, eu seria capaz de vi-
ver! —Minas —Ego.

| Talco perfumado
Pó, pastas e escovas para dentes
Tesouras para unhas e costuras

CASA MORENO
Rua do Oi vidor, 142—Filial Rua
da Bahia, 1044—Bello Horizonte

wb—éém—¦ SKUBgJTA^âCdi

Bí4V-±eEC3re*it3=iW:X3Íí/,~ "¦'



.:.v^,.>-n^.-';^^''''''':"v*"r^

l

-—a—I

' IP- *

*r~3. í 7^ "y^"~p

wm .*&¦

* ** ,í ¦'....->** j£- _íí« jK&ti* ¦**¦¦ ' " ¦"

ijésem**'^
•**rV"

_JX&£.-H

-*z S*

*S ÀsiSSv

PI 4-.

... ^_

*^ -ü : -£>•

¦9Ç
-

*S&â£. £ Sáü^

»ia*síác- í£s€ f^ífSfess, a íSisai.^í íte>%
HfeSK i £s

saBfr&srii és

ü* lS-.Liirtíi...,i'iAí "Í5E- ¦

KttJ0fchd*£ Í£»I£$€S$ ü^pifsg *íB&ègÁ

jyg • A k* ^l*~y~ZM—JF;&: peai*e *ss sii raa-
HsSfe f#ü6 í i?ji*!&~ t^af le; ,iâ*c íüü Sá aia fãssfc
$£3i %b&S/0SÊê*& íj£ ül:E*f^ :sgí$ gcôi 4 sa. rasa ~:"&e tór
tw&&% W&m £§&&£&, ^afe aea* aia mi^s É£ pncl-

#flír ^ ^giüí^è a &m&&m n^aaririia am-.?. f^ zmmsk
¦0$^&Âsíj£$s&&£$& yj*z*-i*ZÁ*„ v^ttíz, — snl^e ¦* ea uiíâa —
1$^ w&tm. ^$è£ mm «a-^i^n — ^íiaa,a :ia,at — ra*-

v % *&*", atss^. ^aafía^a4F^I .aL.jeia.-a aa pé* Bi ütafe:
ií**ía ^ 'jfrt^fr ia saAíaaií-bea 22>aár.±a*asíii ãe;iaaua-í*a

tj?&í®*'j* xxiyiii- «si£.aè€Í&í^.^ as. -raj & g^f. i; c" xat
j* *

>-* SàS^ *j^í — raa*£are aa
» »jr

^aaaiü.
Üfè^fM. r^r>a ~£j%.!:.&..

m&fr&t J£i/> vuriM, m& tare ir. irar aa
s a^ía^aai. .a-lar aa*^.

aaiLi

SO bí>;píj ;>> OLí'

>5^?e

P j6
?^^ Sflfegtt , ^ siv£6 6i$i>$ mal.to atr^feaa * p^^.t--
a4&&&?pa p* Qfa* %eu B j * po' Za ta a esaao: p&4g

A£$Wí5J1LWê MM1IAO ZâLüAk — >..a Eo^ite
4^ #M pxM%}. M u ry& araprí.& caortef' O* *s«

^^fc N#sm; *¦«/, BtsJsjpUjrl* Q&êm foi s^J
%p.Msikwi*i Tarlft «ido o Bispo?..

x

* : j 
¦.. 

i.

íês sa^i-: " .e ym

*. *

;s®Qeto«|~a«-! pode-. .',^-1'. iãÉ^ys&áiSítiKafiai a*iSMií> . j-a

¦>'•. .a^r íáíá^k; ^ s&^feé a5, ^ea^, Sík
^ muí@j&. a^-^a-ia- ai-

¦*S*ÍS *«» ,,í iãS JJ1 J?Z -«-. si iA 6.*«í iH

t' ir *"ff :

ssanmtô

¦ - ocns
E-- a techa\

íj»*5-^s.jk .-', j— >y - .—d ^ ^s — i3-iraireis
aa-a^-iaia/t §s s^as ^%3aeiixa.iiaeíí. 'q«J

-a ta^aa^iaaí* raeiâai é Híeiiar uai péi, semi
laia sfiã^a >ir ;i par ia zuíaa v.ueo afòin

: >—
.í: . ¦KfíÉrí

Ji £ L*?' M

liSa âa,r a-:iiii laaaá sJ^tíma ii|--ai.ai:a nèi i*Sõe s*sr 111 :;cado,pí
aiii áfra^B^' mme~ Qa^ns^ fi métrica,!

a- a encontrij£»*r?:: .1^ 73fJí2Zaa rüSTIHiii.»
"^ferios varaD« na pa -§"Sèsêsíí3£

V3GüL(IAM SCHOCAlB — 0 «ai :r=balhoC
^d^óo -fakmU., u&r. íii iiraiivú: an considera
per esfcsi as^aiai d:a d:?í* ^a^= a: laiai. Quai
è saiaaa^aa çrssa&EjBZ. saara s: M*:a::i2iosdialop
iiijitiliígis e eí^r^ítr ^eajfs», fcearr^ i cizer-lhef
mssm&mm és i*-!*a viz.i^áa, eomtaaM que sejc
besai íei^7= e da faaâ: aíirai

F. S. 0L1TZIBA— O raaasuin;a-: irvemaült
& saaeearta iberas, > ieiarafdifeãaaiki ap*eloCorre

PI*ÁCIDO J. rErLErSA — O =eo -4mor 3k
a {a- esaâ sm.a rr-ks-aâiE grefs zz3lra eomplicaiij
raa í-sd Bfco sarU paiaí^da

SEIDE OUHDS — O sei» Tjra-i*alh' ;*eioesc#
:>= dois Iüíds ã i i*£,peá a per ãsaK íi: para a cesl

níesiB© seíii »er a,á.D.
?PJ:.N"CEZA DOS sOTHOS— ?$ armdá 

'

2&C3 resistis ao exEine,
TT&baliiOs &e-eeito§ — Faina aeeeitos ejjjj

publicados oppcrarinsiriaaiec^se^Tiia'aí trabalha
D m asa© âepofe^ de ^^ies&íÍí? Jfesdsí; Ball|j

Se P7a* de Xf£: A nms erxr&rbs, de f. P.^
A ÍCozvfc à: S:Id&.»Io, de M*íí?í£& Gatfetto Br(0
B&mmm i^ij*BkQ, de 3~#%#.

CÜ^SELHEIBO,

f>"Jornal cias Moças
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O a Jornal das Moças » em Minas
w,„i,,rirn muniu ni ai i mui num num mi miàmmvm ini tmté —I "*-*}
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Grupo d; família do Major Affonso Pereira de Sousa, vicep

grande prestigio no município de Alem I aianyna
residente da Câmara Municipal, e de

¦¦_.;.

u >nr. Augusto José de Almeida e sua
ligna esposa D. Angelina Oliveira

de Almeida
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| Curou uma affeccão da pelle com o \

depurativo
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DE S. JOÃO Di BARRA

Conselheiro Josino, 22 de Janeiro de 1921.

Snr. Oliveira Júnior

lunto a esta minha photographia provando desse modo o meu conten-
tamento e reconhecimento pe-
Ia cura que obtive com o uso
que fiz do seu depurativo
LICOR DE TAYUYA de
S. JOÃO DA BARRA li-
vrando-me por completo, de
uma erupção na pelle, que
vinha soffrendo ha muito
tempo. Esta declaração faço
de minha livre e espontânea
vontade.

Sem mais subscrevo-me
com particular estima seu
admirador e amigo grato.

Joaquim Nunes Henrique.

(Negociante em Conselheiro Josino — Estado do Rio

NM0

A' venda em qualquer pharmacia
e drogaria do Brasil e das Republicas

do Prata.
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