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TRABALHOS FEMININOS

1—5 Modelos de bordado inglez e bordado Uichelien para cantos de lenço
3— 4 e 5 — Três pequenos, modelos para bordado.
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fih 1 —«Taillour» claro com galões lustrosos pre-
L Casaco com collarinho era pé, aberto sobre
íleíe de «pique» branco com gravata de fita preta,
ia direita com costura na frente.
Nc. 2 —Vestido de passeio em sarja, guarnecidofinas trancas de seda formando quadrinhos. Gol-
[è de setim de côr viva. Cinto de couro envenii-
ao,
S«. 3 — Um «tailleura para viagem, de fazenda

pssa, muito pratico, porque é um vestido de três
ças, comportando um vestido simples do qualjorpo é executado em crepe da China branco e
saía de lá" de quadros pretos sobre fundo branco.
casaco é enfeitado por urna capa «som collete
r de camurça, que é de verniz prelo com fivella
tartaruga.

K°. 4—oManteàüx» de gabardine guarnecido com
leites e cinto de metal.
jSk 5 — Lindo ctailleur* de gabardine cinzento
m as costuras debroadas de preto; o collete é
sefim preto, mas pode ser substituído, pelo col-

e clássico de pique branco ou côr de rosa e su-
unir a gravata amazona. v, ; vj
N°. 6 — «Taiileur* de sarja cinza clara. Casaco
m bolsos dos lados. Collarinho molle. Saia di~
ta e lisa.
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A' E. M. S. (Rio).

Estamos em pleno Maio, mez sublime e
s florações; mez das nevoas em que os
is desfiam lindos; mez de amores, de noites
lias, tranquillas e enluaradas.

10 sói, este majestoso rei dos astros, can»
[do do seu duradouro trajecto, paulatina-ente vae descambando no occaso, der-
mando sobre a verdejante alcatifa os seus
nuas raios, como ondas de purpura e de
iro. Debruçado á janella da minha soli-
naalcova, contemplava, todo cabisbaixo,
ra o coração abrazado em chammas, esta
lia metamorphose do dia.

meu incansável pensamento pairavabre aquella deusa que tanto me f es ficar
Iptivo de amor e que hoje se acha tão longe

meu sêr, quando o sopro da brisa vespe-
li embalsamado pelo odor das flores, trouxe*s meus ouvidos os sons remotos de umio vibrando as notas dolentes do Angelus;
ouxe-me tambera o cântico mavioso e me-
pcholico de um sabiá poisado em uma ia»
wjeira lá do pomar,

I quão expressivo não é este dobre
pebre aununciando Ave-Maria. Oh ! que

p 
Melancholia e de saudade nos inspira e

pde o coração o cântico tristcuaho desta

«tvesinha a estaa horas crepusculares! Pe.n*
sei. Oh! um ente como eu, que soffre amar-
gainente a ingratidão daquella a quem tanto
ama, que é a sua alma e a sua vida, não
pode achar alivio ouvindo estas notas melo-
diosas e tristes ! A dôr que soffro e que me
martyrisa, faz-me brotar lagrimas chrysta*
Unas nos olhos.

Sinto-me envol-
vido muito mais
ainda pela pungen
te dôr da saudade;
sinto que o meu
frágil peito arde
em • chammas ou-
vindo este estrido-
Io sonoroBO do sa-
biá, por isto mur-
murei: Oh! não pos-
so dar ouvido a es-
te cântico que me
crucia; tratei de
retirar-me do logar
em que me achava,
mas sempre pen»
sando: Oh! como
ella é demasiada-
mente ingrata, não soube corresponder
aos meus ardentes e ternos affectos. Oh
se ella não nutria por mim a minima par-
cella do amor, por que não n^o disse ha
mais tempo? Se o tivesse feito talvez eu
não soffresse assim, talvez estivesse mais
feliz. No emtanto ella, a quem tanto
amo e jamais posso esquecer, soube en-
leiar»me nas teias da illusão, correspondendo
ás minhas juras, para depois atirar-me no
abysmo profundo do esquecimento. Mas,
que hei de fazer? Nada. Soffrer e resignar-
me com a sorte. Mas mesmo soff rendo todas
estas ingratidões, não deixareidetrazer bem
gravada em meu coração a sua effigie, e quehei de amal-a até morrer. Jesso JOSS,

mSÊÊBÊÊlÊÊm
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A graciosa senhorita
Àdosinda Almeida, nossa

querida leitora.

Sigmos nupciaes
; Em muitas regiões do mundo édeseonhe*

cido o uso dos anneis nupciaes, mas as mu-
lheres usam outros signaes que revelam de
modo indubitavel o seu estado de casadas,

As mulheres Índias pintam um risco ver-
melho, vertical, na testa e usam bracektes
de feitio especial, No Japão, as casadas
ennegrecem a dentadura com uma tinta ex-
trahida das papoulas,

Na maior parte das tribus indígenas da
África do Sul as mulheres casadas rodeiam
o cabello com um annel de páo. Nessas
mesmas tribus as solteiras não usam anneis.

As mouras, casadas, collocam © véo de
modo differente das solteiras.
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cantadas
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Para «Jovern», minha irmã no èoffriuento.
A rosa, esta flor tão linda e pdòriflca, dèsá-

brocha hoje em sua corolla toda cheia de en-
cantos e de seducçâo, para amanhã tehééer
inodora sob os raios de um sol caustiçaiite, ou
talvez, despetnlar-se com o mais leve sopro
da viração; emquanto que os pequeninos bo-
toes, os brotos ainda ibdistiügüiyèis, crescem
e avclumüm-se na corolla para terem o mes-
mo fim, a mesma epliemeridade !

E assim os amios passam, e a pobre ro-
Seira* já envelhecida e sem aquelle viço de
outr'ora, nào mais ostenta com o mesmo garbo
a linda flor tão decantada que era todo o seu
orgulho; e como que inamèrsa numa profunda
tristeza, vae se definhando até que o Tempo a

destrua por completo, sem deixar o meuo!
vestígio !

S.... eis ahi

p_r-3 «S? .

. _è

como nascem e mor-
rem as esperanças,
estas florzihhâs illu-
sorias e tristes que
são ás rosas do cora-
ção da mocidade ...
São ellas que povo-
am o nosso coração,
e nos entretêi-í até
que chegue a velhice, para desfazer as i
soes e os ehimericos castéllòs de do"
sonhos àrchitectados em nossa imaginação

J. de PATROCÍNIO.

Sèrapião Santos
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* CALÇADO DADO * 120, Avenida Passos, 120
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Sapatos ALTIVA, em *
kangurú, preto e aotarel-
Io, creação exclusiva da
CASA GUIOMÁR, recém-
menáados para aso escolar
e diário, pela __ta extro-
ma solidez e eoníorto.
De 17 a  SSOttG

» W » 32  «WOO Pelo Correio mais
.. 40., _¦_.. SfQftQ i|5oO em par

li! 1ÍV
! de

pe:
'V-T.-1

Fortíssimos borze-
gains em vaqnèta es-
cara, sola dupla, pro-
prios para coiiegiaes.
PREÇOS de RECLAME

í>e 18 a 26

* 33

De 27 a 32 9$
Pelo uorreio mais 2|Ô00 em Dar

Já se acham promptos os novos catálogos illastradòs, os quaes se remettem inteiramente gratiia quem oa soli(_ifc.*r, rogaudo-se toda a el&resa nos endereços para evitar extravio.
Os pedidos podem vir juntos «orna importância na mesma carta registrada com vales do Correio, dirigidos á firma Júlio de Souza, saceessor de Qmeff & Bomú —

aos, 120 ~ Rio.
«s»«_a»_síw_?___^

lor ou em va-

Wfplf^ _« A SOCIEDADE ÊÍ.IQAMTI
é <ranvidada a visitar a GUANABARA' na sua siowa ô
magulf lem InstallAÇ&o para vêr mm®, scim pagar exagerei,""isé ptsMival fÉmitèsa conçt os mesmos finíssimos tacf-i^.^fflB» | fWfftfit dMif@^_te -daa e__aaa$ .ia jii

S!«__l_«__«_______^^ «««BaWR^^SÉgMBW» >_w_tt> SJ
Sk iS l.« .0 â s s_c-!€__$

$ % ^tí^fe». ^_-t-_-M_y---

do
ãf 4 Ji*

í_i.v_

9\_PR ,»^_

«llli^âisáimí^^^^l&j^^K^ Ira tife

> wesapparecem os perigos dos partesdiffieeis e laboriosos.
. Â "parturiente 

que fizer uso do aüudido
medicamento durante o ultimo mas da
gravidez, terá um parto rápido a feliz.

Innameros attestados provam exhub.-
rantemeníe a sua eficácia 0 muitos medi-

os o aconselham.
*OSlTO GBBAIii

161mrmaeim _ ángarin -_ wo DE JANEIRO » de
cèü.
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Draga, tu retiraste do meu administrador
ss mil liras além da somma que te marquei,
talvez mesmo para o próximo amto, a pen-

Bi o está paga. Quando acabar o anno, talvez
Jreuova.veh. . Continua a fumar o teu cigar-

e a consolar o teu irmão; não quero incom-
odar a ninguém.

H Draga mordia os lábios, mas conservava-se
Tfcik. Ah! se eu não fosse o millionario Vae-
pi, e se Draga não tivesse ainda a esperan-

de se apoderar dos meus milhões, com cer-
aquella tarde eu não teria saído vivo

sua casa; bem o coraprebendi. Mas a minha
aeza me tornava invulnerável. Tinha-me
rado outra vez de Draga; senti um verdâ-
iro allivio.
[Mesmo repetindo a mim próprio que aquella
llier me havia amado, que talvez Miíli fos-
verdadeiramente minha filha, o coração não
[eria persuadir-se, o coração que bem a meu

¦z^r, voava para tua mãe e para ti, Naná.
^fcífto podia esquecer que Anna tMi'* aban-

pado Stembach por um conde italiano.
Parti pouco depois para a Itália e fixei re-
encia em Turim.
Havia quasi um anuo que lá se estabelece-
o mm único amigo Hesner, Slho de nm^
liana que ao morrer o deixara herdeiro de

dos mais importantes estabelecimentos de
te.
A sita alegria ao tornar-me a ver foi gran-

[; depois das primeiras expansões contei-lhe
Io o que se Unha passado.
[Hesner ficou sério.

¦Eu penso, disse, que Stembach e Draga
iâo de accordo para te enganar. Anna a-
nte de um conde italiano? Não,não o creio.

|—Tu sempre tens defendido Anna! excla-
ii irritado. Mas os fàcfcos são íactos. Como
entregou a um Stembach, também se podetornado a amante de outro, não querendo

jar na miséria com aquelle aventureira.
(Hesner ouvia em silencio.—Não creio na culpa de Anna, disse por'listou convencido, apesar de tudo, queia é victima de uma abominável intriga.

Fu podes pensar o qm qnizeres, inter-
ípí, mas eu não perdoarei nunca. Não fale-
s mais.
Passei quasi dois annos em Turim, não ven-

de meus compatriotas senão Hesner.
De quando em quando, por intermédio do
» administrador, eu recebia cartas deDra-
e de Blilli, que me chamava o seu «querido

pinho».
Draga não se queixava do meu abandono,''ia somente que o tempo lhe faria justiça.Não respondi áqtiellas cartas, mas ordenei
roeu administrador que augrtientasse a pensãoDraga, agora que sua filha estava crês-

KMo,

¦'.•¦:''¦¦'ü

Sem pensar, eu alimentava em Draga e em
Milli a esperança de que um dia a minha ri-
queza passaria para as suas mãos, sobretudo
se pódèssém desembaraçar-se de ü e de tua
mãe.

Uma tarde, entrando na loja de Hesner,
encontrei um moço muito sympathico, o qual,
rendo-me, despediu-se de Hesner e ao passar
deante de mim cumprimesitou-ine com deíica-
deza.

Julguei-o um freguez de Hesner.--Que moço distineto! disse eu. E' italiano?—Sim, respondeu Hesner, queria sèr-te a-
presehtado; mas preferi falar-te primeiro, El-
le é o conde Adrio de Monforte. Vem de Ber-
lim, e queria falai-te...

—A mim? Que quer elle?
—Conheceu Anna, e prometteu convencer-

te da sua inhócéncia.
Soltei uma gargalhada estridente,—Ah ! é o seu novo amante! exclamei.
Hesner olhava para mim mm ar de coraise-

ração.
_ —Onde tens a tua cabeça, mau amigo ?

disse elle. O conde é um perfeito fidalgo; ei- \
Ia foi ealumniada: elle te dirá...

Ainda (Festa vez o orgulho me venceu, e
interrompi com força:

—Elle nada me dirá, porque recuso falar-
lhe...

—E eu lhe promettí lavai.»© amanhã de noi-
te a tua casa.

—Muito bem; e eu te previno que amanhã
de manhã deixo Turim,

E assim fiz.
Ah! se ern vez de dar ouvidos á minha co-

lera, ao meu orgulho, tivesse consentido em
falar com seu irmão, conde, quantas desgra-
çás se teriam evitado!

Talvez a minha Anua adorada vivesse ain-
da, e eu fosse feliz !

E por minha culpa, Anna está morta, mi-
nha filha soffíeu, luetou, chorou, e eu não po-
derei mais ter paz.

Pouco tempo depois voltei para Berlim; des-
pedi todos os criados, ficando-só com o mor-
domo que me era muito áféiçoaâo.

Os meus amigos se esqueceram de mim; eu
não escrevia nem mesmo a Hesner, com receio
que elle me falasse de Anna. O meu adminis-
trador pagava regularmente a pensão a Dra-
ga. Constava-me que ella passava uma vida
retirada com a filha.

Isto contribuía a tornar-me benevolente pa-
com elias.

Eu só saia á noite e não encontrava níii-
guem que me reconhecesse.

Tive um pouco de paz.
Uma noite, eiveeiava em um modesto hotel,

e ouvi «ma conversa que me despertou a at-

'.' 
:¦..'!
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teiiç&o: eram dois homens
na Wedel e de sua filha Natià.

Diziam que as relações da Anna c
bacfa já datavam de aunos e que ella o atra-
rava por amor da filha, aquella loirinha que
manejava o punhal como um homem.

—Oh! entre Anna Wedel e sua filha, não
sei qual será a melhor. Gaardemo-nos da cair-
lhes nas mãos, disse um cPelles*

—A mm é um bocado de rei. Quando vae
aos lagares freqüentados pelos elegantes de
Berlim,, Stembach está certo de a ver voltar
com a bolsa cheia.

—Naná é ainda Km fracto muito verde;
mas com aquelle rosto de anjo e alma de de*
raonio, fará girar muitas cabeças.

Eu sentia o sangue me subir ao cérebro.
Decidi nâo sair mais, para não ouvir falar

de Anna nem de sua filha.
Dei ordem ao meu criado de diser a quem

me viesse procurar que eu não estava mais em
Barlirn, que viajava por longe durante alguns
annos.

Uma tarde soube qae uma velha viera in-
formar m eu estava em Berlim; lembrei-me
d'aqueHa que me viera denunciar tua mae e
fiquei durante alguns dias inquieto: depois
não pensei mais.

U-aa noite, assaltado por uma estranha in-
quietação, não podendo dormir, sai de casa e
me puz a &mhir ao acaso, sem saber para on-
de ia.

De repente attrahiuine a atténçáo uma
luz viva qm saia de wm café deante do qual
estavam diversos grupos conversando e rindo.

Ia passar, quando vi pendurado na porta
ura cartaz eom dois nomes que me fizeram su-
bir o sangue á cabeça: «Anna e Naná Wedel»,
e em baixo estava èscripto: «dueüstas excen-
tricas».

Levado por uma irritação repentina ím a
idéa de entrar e fazer um escândalo que me
permittisse levar aquella mulher aos tribunaes
e annallar o meu casamento!'.&$ aca!mando-me decidi ver com osmeue

»s aquella desventnrada que arrastava a fi-
lha para a lama,

Entrei e sentei-me- a nm canto.
Ò panno ainda estava caido; ninguém me

conhecia e eu ouvia a conversa dos especta-
dores.

Sé se falava em Anua e Naná Wedel.
^ —Ninguém dirá que sâo m&e e filha, mas

sim duas irmãs! dizia um homem que estava'na companhia de duas mulheres,
—Qual! respondeu uma d'eilas. Anna pa-rece uma pipa !
—E? appetitosa. *,
—Naná sim, Aquella feira de nisto

anjo fará mais fortuna que a mie;.

I
Ir "* .*
Q9 y
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—Ao menos, replicou o homem, se se
ter com desgraçados como Franz. •"

—Aquillo é um capricho do coração, disse
a outra mulher. Mas nao é Franz quem faj
a despesa. i

—Que idéa, disse a primeira, de se fazei!
chamar Anna e Naná Wedel; nfto são esses|
seus nomes.

—Mas são os nomes de batalha; têm r
de manchar o outro, observou o homem,,

Eu soffiia uma dor pungente; o suor
sorria da fronte.

Então aqnellas três pessoas sabiam
Arma e sua filha tinham um outro nomél
meu ?

A orchestra começou a tocar.
Eu fixava os olhos na scena.
Levantou-se o panno e duas mulheres, um|

loira e outra morena, de vestido curto, auè
ciosamente decoladas, appareceram, prof
cando os applausos, que sufocaram o ij
grito de allivio! Ea reconhecera Draga, ei
turalmente aquella que estava com ella |sua filhai

Rasgou-se o véo que me cobria os olhos,
Comprehendi a abominável intriga: Dr|

tomara o nome de Anna para que elle cfa
gasse até mim manchado de lama. I

Sendo Draga capaz de tanto, Anna coi
certeza fora sua victima e de Stembach.

Ainda era tempo de remediar tudo! È
quanto Draga e sua filha cantavam un dí|
indecente, eu sue levantei rapidamente esai

Ouvi risos atraz de mim, mas não me vo|
tei; caminhava rapidamente, murmurando:

—Não era eíla ! Minha Anna, onde estl
emquanto se macula o teu nome? Ah! sá|
rei descobrir-te, quando tiver provada a tal
innocencia f
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Uma noite em que eu seguia por umarflíjl
quasi inconsciente, senti&do na alma um raio j
de alegria, depois de tanta tristeza, ouvi d<
gritos de soccorroe vi uma mocinha eniWpM
com dois vagabundos, qm com a minha cbj^V
gada fugiram; acompanhei-a â casa, a ^
não foi o meu espanto ao reconhecer pe ert/r g&
a cas*a em que eu tinha visto Anna nos
ços de Stembach.

Quem nos? recebeu foi ura moço pob_te vestido, que depois de me agradecer W|
salvo a mocinha, que era sua irmã, pedii•mm nome,, e quando eu Uro disse soltou f
grito de alegria e levou-me a um quarto |de sobre uma cama se achava uma velha, 

'"
eu reconheci ser aquella que me tiniu

para saber da traição de Aon».

b ra- ^ :de

m

a
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fceuoveva tomou a creança, levando-a; a porta
fBhou-se, os passos se aífastaram e tudo recaiu

silencio de morte, silencio tanto mais terrível
e pouco antes era ainda a vida, com seus gosos,
i a sua fíiha, com a luz do dia, a vida emfim

qjUi :-.«.;a alL
condensa oeoultou o rosto nas mftos, como se

Io quisesse ver a escuridão que ã rodeava,
|a chegada de .Renato arrancou-a ás suas temas

sOes, e a voz daquelle homem, que a chamava,
jspedaçou de um modo cruel o silencio cheio de

O rei Francisco deve a sua liberdade, segundo
em:; a sua irmft Margarida, duqueza de AIen-
, que' foi â* Hespanha para isso. Ella entregou
filhos como garantia de um tratado que asai-

He* com Carlos V.
i. regente levou os dois filhos mais velhos para
knteira. Um pontâo foi arranjado no rio Bidas-

, que separa os dois reinos. O rei veio em uma
barcaçfto e os dois filhos em outra. Vendo seus
os, o r^i abraçou-os com tanta ternura que to-
que lá estavam choraram; depois, entregando-

íi Carlos V montou em um cavai Io turco que
evou á galope até 8fto João de Luz, onde, se«
ido dizem, descansou sem se desmontar, e con-

tffi.iou a viagem para Bayona, lugar em que se
j«ava com toda a segurança.

- Minha filha! fala-me de minha, filha! disse a
dessa com accento supplieante.
Soeegue, senhora condessa, tornou Genoveva;

i tem penna, panei e tinta: escreva ao rei; eu
encarrego de mandar a carta...

• Mas minha filha! em nome do céo, minha fi-
! Porque nfto me respondes, Genoveva?
Henbora condessa... não pense senão na li-

dade.
a condessa ouviu Genoveva soluçar.
Minha filha morreu? gritou a infeliz.
Hontem. ás 7 horas, disse uma voz que nfto
a de Genoveva.
condessa voltou-se.

enato estava de pé por traz delia, com os bra-
cruzados e olhando-a com audácia.
Hontera, ás 7 horas da noite, sua filha mor-
repetia elle com voz rude. O senhor conde

& aqui; pense na sua salvação.
VIII

JULGAMENTO E EXECUÇÃO
1 condessa correu ao encontro do marido, que
trava; mas parou ao ver seis homens mascarados.
ia dos quaes trazendo tochas acceí-as.
Entretanto^ tomando um pouco de coragem, caiu
joelhos,
-Minha filha! minha filha! exclamou eiía.

O conde contemplou-a, um momento. A condes-
estava ainda tao bella, apesar do soffrimento e
»lagrimas vertidas, que elle sentiu uma eente-

|a de amor refulgir na sua alma. Mas repellindo
emoção que o dominava, procurando recordar-se

oa deshonra de que aquela belleza era a eau-
seus olhos brilharam de cólera, e respondeu*.

ua filha está morta! e tu também vaea mor-
íonao castigo á tua infâmia !
ucinada com a dor que a morte da filha lhe

usava, a condessa ouviu sem emoção o aviso da

CONTINUAÇÃO conde, que a doçura de sua victima
exaltava em vez de acalmar. Se
desposei uma mulher formosa e
pura, sô tenho agora deante de

m,''.'V'.

Br

™ «' ha a

f—Satisfaça o seu furor, respondeu ella com voz
!°ee e submissa. Deus que lhe perdoe a minha
orte!
•—Sim, morreram, creátura infamei replicou o

meus olhos uma creátura maculada e perdida!—Ah! Eu era muito moça e o senhor abando-
nou-me no meio. do perigo, murmurou docemente
a condessa.

•—Com sua falta, continuou o conde, cobriu de
opprobrio os meus cabellos brancos, envenenou mi-

pi»,,,

Hontem, ás 7 horas da noite, sua filha morreu, repetiu elle
com voz rude.

nha vida, causou a morte de Nicolette, e privou-
me de uma filha e de uma esposa !

Oh! sou muito culpada, disse a condessa, sem
se erguer, sem mesmo levautar a cabeça; sou mui-
to culpada, e abençôo a inao que me condemna á
expiaçao do meu crime.

Sem responder, o conde fez um signal. Quatro
homens mascarados caminharam para a condessa;
dois seguraram seus braços e a lavantaram do
chão. Sentindo as raftos grosseiras dos homens nos
seus hombros, aquella joven e meiga moça nfto
ponde reprimir um sentimento de desagrado, e de-
batendo-se, débil mente, como que para procurar
commovero seu juiz, assim falou:

Por que, meu Deus, nfto me matar de uma vez,
mm me suppliciar com todos es*es preparativos !

Mis ninguém lhe respondeu. Fazia-se em torno
delia um silencio de morte. Então viu que a arras-
tayàm para a tumba aberta, e teve no momento a
idéa de que a iriam enterrar viva. Essa morte len-
ia, essa cruel agonia que deve sofTrer uma crea-
tura privada de ar, fel-a qnasi desmaiar de ra^do.

Um padre! um padre! pediu ella... Vae dei-
xar-me morrer sem confissfto?

O m^smo silencio continuava, e ella viu que nfto
a mettiam no túmulo, mas, ao contrario, que a
èstendbim sobre umi lousa túmular collocada ao
lado. Depois, Rmato, adeantou se, e emquanto
quatro homens seguravam os braços e as pernas da
condeâsa, tirou tranquillamente um e-tojo do seu
bolso. {Continua)

• 'i:



¦ V/,/-;

I

I

1
¥

'A ¦'¦':

m

v;

«&

¦M—M mwnaHi -• JORNAL DAS MOÇAS ?¦

/^Dfe^
n r» 10

iiiiimi*" i li ¦'" :. ^»*->C 
*^í^^-v^.i *_____**_—u..-^ atzxz

Contam que quando Raphael, o grande pin-
tor, chefe da Escola Romana, terminou o seu
quadro « A Madona » obra tão perfeita que o
immortalisou, como «O Moysés » á Miguel
Ângelo, a admiração publica foi tal, que uma
noite a mãe do artista despertou com a sua
voz exclamando no seu quarto: — Se a Provi-
dencia consentir...

O Artista sonhava que as mulheres da Ita-
lia, como por uma só bocea, lhes diziam. «Se-

i
®

f ?
Senbortta Trma Milano

de Raphael, o Gemo; e que é mister, velares
peía belleza plástica dos fructos de nossos
amores».

Ao que o artista respondia, entre um sorriso
e urna graça: «Se a Providencia consentir,.,
sel-o-ei.

êEis a razão porque todas as filhas da Itália
são ordinariamente bellas, e algumas que porahi se encontram que não o são inteiramente,
é que tiveram a desventura de escapar á sa~
gacidade do Gênio.

Uma tal que ea sei, já não posso precisarbem, se pela. manhã, se pela noite, está neste
caso ; pela manhã, as faculdades estão quasisempre presas ás calmarias do repouso; pelanoite, o enfado já impacienta e interrompe aagilidade; sim... quero que ella tenha sido mi-rada pelo Gênio numa hora mais poética...ao meio dia talvez. ;;-. nessa hora em que oSol, desvanecido, illumina esse duplo e admira-
yel quadro da Natureza, o Adriático e as colo-

ridas nuvens que o cobrem; no momento mesm,
em que por uma combinação tácita de dai
Cabbalisticos Deus pairava no seio do Uhive|
a contemplar a obra sublime de sua omnisciej
cia, quando com ella maravilhado exclann;
« Como isto é bello!.. .>

E o Gênio, irreflectido, toma se de um |bito ciúme julgando-se diante de um rival
qual por certo nâo poderia vencer; num d
lentado suspiro deixa cair a mágica pàíhetj
num gesto brusco, mergulha-se no infinik

E ella, mimoso embryão dessa flor, que ti
vi agora metamorphoseada naquella <scGiôv|
Segnorina», com quem tive a felicidade de brí
car pelas primeiras noites de carnaval, e, <a
fesso, a singelleza do porte, a graça do sorriu
a belleza da expressão, fizeram-me admin
dor!. .. ei retina de meus olhos impuzen
a sua phisionomia que mesmo a alegria esti
dula dessa Avenida n'aquellas noites, não
sou arrebatar-me.

Foi na minha vida, quando tive a anciã l]
ca de ser poeta; para o que, tenho já soffril
como innocentes rouxinoes a quem se 1
ram os olhos, para que elles cantem, como!
fine A. Daudet, mas... desvaneci-me de
ter sido dos escolhidos de Deus.

Que me perdoe, se justo achar, a sincera et
fissão de tel-a admirado pelas citadas virtuit
que lhe são inherentes, pois o meu cerè
está cheio do aphorismo philosophico de Zoli
o seu insigne patrício e illustre literato,

«Sé é bello o que é verdadeiro».
Era o que ainda esperava dizer-lhe mas,,,
Quando após longos dias, como se as poi(«ido inundo estivessem fechadas entre nós,

pois de em vão ter por ella interrogado em
da a parte... á mercê do acaso a encontro.

Oh!... jamais suppuz que ao par da belieii
das filhas da Itália andasse o indifferentisi,
ou antes ( a impiedáde nos corações Romanos
contemporâneos dos Césares.

E no seu ar circwnspecto e reflectido, pi
prio dos inoculados ás leituras philosopl*de Boheme, Viwecananda e Eliphas, senti, 1
mo que alguém dentro de mim a dizer a ii
mesmo, quasi como outrora á Jesus, Lí
ao sair involuntário do seu túmulo:

Santo Deus!... persistir ainda nestaabominável, onde só me deram còra.çáo|
para soffrer !

F. P. LYBA.
ii A Atalaia *•>

Com este titulo apparecerá brevemente maisuma revista semanal, tratando de assumplos p|ticos, literários e commerciaes.
«A Atalaia», que será dirigida por llemoslhelüardeau, um nome sobejamente conhecido W

rodas jornalísticas, conta1 com a còllábora#,lQpsáés melhores èscriptores
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as boas medidas
:!

Âo projecto em andamento, na Câmara, estabe-
endo medidas de emergência para debellar a

ase financeira, foram apresentadas mais duas e-
ndas que merecem immediata approvaçao.

A primeira, do deputado Vicente Piragibe, auto-
a o governo a liquidar as dividas contrahidas pe-

b funccionarios públicos civis e militares, com
[tâbeleeimentos bancários, associações de classe

particulares e para pigimento das quaes té|
|am feito consignações, reembolsando-se o tlte-
uro da somma que houver adeantado em 60
estações, que serão descontadas nas folhas de
gamento accrescidas dos juros de 8 por cento
nuaes sobre o saldo devedor.
E? essa uma medida que vem tirar o funcciona-

smo publico das garras da agiotagem.
Como se sabe os taes bancos e associações faci-

iam empréstimos e depois garantidos com as con-
nações,exploram de tal forma os seus devedores

ue estes difíicilmente se podem ver livres de taes
mprestimos.

Raro é o funccionario que não tem a maior par-
} do seu ordenado entregue aos agiotas, e como a
uanlia que recebe não é sufficieníe para a sua
lanutençãp, vae reformando os empréstimos, pa~
ando juros exhprbitantes e cada vez mais tornan-
o a sua situação insustentável.

0 projecto do deputado Piragibe vem assim aca-
'»!¦ de vez com a agiotagem.

A outra emenda é do deputado Luiz Guaraná. %
Kx..dando uma prova de patriotismo e não temeri-
do cair na áritipathia de seus pares, propoz que
fossem descontados os subsídios dos deputados que
íaitam às sessões. Nada mais justo.

Náo se comprehende mesmo como um deputado
jp® iito sabe cumprir com seus deveras, qua M®

trabalha, que nem mesmo vae á Câmara, receba o
seu subsidio intacto, como os que nao faltam ás
sessões, os que fazem parte de commissões, os

que, emíim, cumprem o seu mandato com a cons-
ciência de suas obrigações.

Temos visto" congressistas, que logo após a pos-
se, afastam-se completamente dos trabalhos parla-
mentares e alguns alé que parlem para o estran-
gei.ro, sem dar a menor satisfação ao Congresso. E
esses eleitos do povo recebem os subsídios inte-
graes, como se tivessem de fado, prestado algum
serviço.

A indicação do sr. Guaraná, vem assim pôr um

paradeiro a esses abusos.
E com tal medida muito lucrará a Câmara que

assim terá sempre numero para os seus trabalhos.
Os ex-allemães

Virão mesmo os ex-allemães 1
Dòsta vez será decidida essa questão,que já está

mofada?
Ao menos, pelas noticias telegraphicas, ficamos

com uma esperança de que os tão falados navios»
que nós tomamos á Allemanha, vêm novamente
para os nossos portos.

A nova commissão chefiada pelo sr. Moscoso
que está em Paris tratando do caso, tem tido con-
ferencias e mais conferências com as autoridades
francezas, para a entrega dos navios.

Também já não é sem tempo.
A França,desd© a guerra, ha seguramente 5 an~

nos, que explora os nossos navios e delles não
nos tem prestado a menor conta. Ella os tomou
como arrendante, com a condição de nos pagar os
seus serviços, mas depois, estabelecida a paz, ella
não só nos negava o pagamento, como até procu-
rou ficar com os navios.

Agora, felizmente, parece, está tudo decidido e
em breve veremos na Guanabara os nossos navios.

x
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A opinião militar
Estamos acompanhando com redobrada atteii»

o a luta que por aíii vae travada em torno dasuccessáo presidencial.
A reacçâo no Estado de São Paulo, animada pe-Ia sinceridade e pelo verbo eloqüente e convictodo Sr. Seabra, alarmou deveras os arraiaes ondea candidatura Bernardes tem a significação posi-Uva das gordas subvenções.mensaes dos cofres doEstado de Minas. E essa gente, que já abocanhou

grossas quantias, não querendo perder a continua-
ção das mamatas, requinta em processos que pas-sam lançar a confusão na corrente civica do paiz,afim de dar á corrente olígarchiea a impressão dê
que a sua victoria é indiscutível e cada vez mais seafíirma.

m Um dos maiores cuidados desses «pândegos» temsido o de fazer crer que o elemento militar sede-sinteressa por completo do movimento político.Pudessem elles, e diriam mesmo que a opinião
dos cidadãos fardados estava com a candidatura
imposta á nação pelo conluio de 8 de Junho, quenão foi mais que uma emboscada á opinião nublica....

Mas esse desinteresse que elles allegam açoda-
damente, essa indiíTerença das classes militares,
que elles pintam insistentemente, não é mais que'«ma «blagué* audaciosa e calumniadora.

;E' certo que os nossos militares são, antes detudo, muito discretos e fogem de emiüir opiniões.
Mas d-ahi a consideral-òs meros eMafermos —

como insinuam os bem arnilhados batedores dacandidatura «Bolinha», '— 
vae um abysmo., umSargo abysmo l

Muito pelo contrario, ha entre os nossos offi-ciaes uma opinião formada —- clara e positiva —
iceroa.do grave problema político do momento..
E foi essa opinião que agora veiu a lume na pala-m prestigiosa de um general, dos mais distinetos
pelos seus requisitos profissionaes e pelo seu va-Jor moral: o general Américo Almada, director doDepartamento da Administração.

E' indispensável transcrever o que elle dissenuma entrevista com o redactor de um dos nossos
grandes diários matutinos:

—«Não sei como se possa fer duvidas na eseo-lha do candidato á futura presidências — disse S
«Temos de um lado um cidadão illustre, que co-meçaa surgir nos horizontes políticos da pátriacomo rima promessa; do outro lado a personalida-de de Nilo Peçanha, republicano sobejamente co-nhecido pelo sen espirito tolerante, 'educado 

emuma escola verdadeiramente democrática,constan-
temente preoccnpado com os magnos problemaseconômicos e financeiros, tendo exercido já, combrilho inexc*divel,os cargos mais proeminentes no
governo da Republica, raveiando-se em todos ei-les a typó mais perfeito do estadista,

«Ora, sendo pouco lisongeiras as condições ge-raes do Brasil, agora agravadas com responsabi-
lidades novas, não me mareie <*

mos experiências 9 e por -isso me ansiarei pfireé
zer o que nunca fiz — votar% sufragando o wo|
do Dr. Nilo Peçanha è do seu eminente
nheiro de chapa».

Tomamos a liberdade de gryphar asta uiiii; V
parte das declarações do illustre general. E'|
modelo de ponderação, quando observa que o %
monto n^o é para experiências, eó lambem|
incitamento ao exercício do direito do voto, qu|militares devem praticar.

Examinando-se com aüènção o conjunto das 4
elàraçdes acima tràhscripias, tem-se a itàjiresf
de que elías formam um lodo lógico e homogenl
de uma clareza meridianà, e sem nenhuma liJ
ção com quaesquer paixõespolÍlicas,indicándo|lconseguinte que o general poz a pátria àcima|"
indo., quando teve de opinar entre a cândida ti
Bernardes e a candidatura Nilo—entre a candit
tnra da imposição e a candidatura da .Nação.

As palavras do general Almada têm o valore
imparcialidade e do bom senso alijados ao pairitismo. Sâo palavras claras, exprimindo juízos sol
dos, comprovados pelo que está na consciência |
bli.çá:.

Omomeiito não é para experiências. Entrei
promessa, de um estadista e um estadista de v$|
dade, nâo ha que hesitar: cabe a este a direcçii
do governo. Fique a rèalisação das'«promessas)
ou das «esperanças» para depois—para quando.estado normal do paiz permiüir ensaios.

E- assim que pensa toda a gente.A entrevista do illustre chefe militar tem, io dom de condensarem poucas palavras o quêda na consciência de todos.
Estamos seguramente informados de que .

entrevista do general Almada produziu a me
impressão nos círculos militares, por ser a m
da opinião dessa nobre classe,

isso posto, não faltará á reacçâo dos elementos
populares, democráticos e republicanos o apoio
morai que do Exercito sempre mereceram as can-
sas nobres. E foi certamente esse apoio que asdej
elaracões francas do general entrevistado soiitò
raro traduzir ao pé da letra, com uma còrageitilviça e patriótica de fazer honrar á nobre co
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cao qne tem sobre si o alto encargo de zelar pelaRepublica.

A mocítíade acadêmica
de S. Paolo e a cliapa

Nilo - Seabra
A muita gente causou estranheza e amargura-

prisão do acadêmico soldado Alceo Dantas Maciel,
que em S. Paulo fez um discurso de ardente ei
üiusiasmo pelas candidaturas nàcionaes Nilo-Sea-©ra.

Não ha motivo para isso. As leis militares â
permittem essas manifestações em publico, ej
soldado Aleeo Dantas, eavergando a «na nob«
farda, talou no Theatro Municipal da capital p^lista', perante a colossal assistência qm. linha *
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ivir a conferência política do Dr, Se&hra. Logo,
.pcidiraem grave falta disciplinar e não podia ám-
ar de ser preso..

Mas étima prisão que honra, e osoldado-aeade-
ico inscrevei-a-á com alegria na sua fé de offi-

io; Santo mais quanto o seu discurso foi respeir
)so dentro do seu enthusiasmo, e apenas inter-
reíou o sentir da mocidade de S. Paulo, ante a
eacção do civismo que se está fazendo em todo o
rasil, contra a nefasta candidatura Bernardes.

Foi uni discurso nobre e sensato, affirmando o
aior da mocidade nas qrandes causas da pátria, e
eclarando^ que ella — «vae agir, porque a
so tem direito, a isso a conduz a voz implorante

povo.?» Condemnou a política de embustes, de
mpadrismo e disse que o Brasil precisada de es-
distas que o salvassem. «Os que não forem di-
ios devem recuar para nao serem repellidos.»
depois de outras considerações, dirigiu-se ao-"mlmente ao governador da Bahia, accenfuandò
te a mocidade paulista, como em todos os tem-
s, confirmava a ser «altiva, intrépida e liandei-
nte.»
Suas ultimas palavras foram estas; «Podeis di-
rua vossa terra que estivestes com os moços do
intro Acadêmico de Reacção, e que lhes tomas-
§ o pulso e seniistes correr-lhes nas veias o san-
e nobre e ardente dos que fazem da Verdade a
i única para alumiar o seu caminho na vida.*
0 Jornal das Mopas congratula-se com a moei-
de de S. Paulo, pela soa nobre altitude e pelaiiz escolha do seu orador; e hz votos para queienodado soldado-aeademico Alceo Dantas Ma-

e! saia da sua honrosa prisão ainda mais présti-;ado pela estima e pela sympáthiâ do povo.
eutralídade í

Neutralidade i
|m torno da neutralidade ão presidente da Re»bliea na questão da su&essão, desencadeiou-se

fNias 
violento temporal na Câmara dos Depu-dos. Uns afíirmavam, outros procuravam pôr em¦"pvida essa neutralidade. Mas ficou patente, pelo

|seurso do Sr. Octavio Rocha e por diversos Vpar-s de dois deputados íntimos cloCattete, que real-
£nté o Sr. Epitacio Pessoa * quer ser neutro»

jesse palpitante assumpto.
I Conseguil-o-á?
¦ Mau grado alguns apartes de répreseníanfes de
§laas* fazendo pouco caso do apoio presidencial,V»e-se perfeitamente que o situacionismo mineirom. questão de qte o presidente da Republica se
Relare «bes1amenfepcIai.caodicb.Uira «Bolinha», e

1a,% ''

¦ I.

entre no caminho da cumplicidade actíva com ess*
attentado ao pudor nacional.., E sabe-se também
que a Dissidência faz questão unicamente da neu>
tralidàdè do Sr. Epitacio Pessoa. •

Na diíférença desses desejos está a dia vedo em-

Com a neutralidade presidencial é certa a victo-
na da Reacção democrática cio Brasil.

B'abj, o desassocégo, o neí-vòsisíhò da gente do
Sr. Bernardes, querendo forçar o chefe dá nação a
quebrar o sou «juramento* de imparcialidade...

Não tardará muito que essa anciedade nervosa
do bernardismo faça alguma «explosão», para «as-
sustar» o Sr. Epitacio e obrigal-o a definir-se
abertamente a favor do Sr. Bernardes...

O povo deve íicsr altersto. O. «Pinheiro Machado
de Obá», agora ainda mais «inchado», com a sua
indicação official para presidente de Minas, es-tá
preparando as suas baterias para o ataque ao pre-sidenté da Republica, tendo por escopo obrigal-o
a hostilisar as candidaturas da Dissidência.

Torna-se preciso que o povo manifeste o seu
apoio á declarada neutralidade xio Sr. Epitacio
Pessoa,

E^sa neutralidade tem que ser oro facto wAh-
cutivel. Beante das doas correntes de opinião em
que o paiz está dividido, não é licito dar mão for-
te a uma contra a outra. Isso viria aggravar a situa-
çâo geral, acirrando os animes.

Se o Sr. presidente da Republica entendeu — «.
entendeu muito bem —ficar neutro entre os dois
campos em luta, pairando acima delles, como íhn
cabe—o povo deve prestar mão forte a esse desejo
do Sr. Epitacio, apoiar-lhe essa nobre neutralidade
e protestar violentamente contra os que pretendemtirar ao primeiro.magistrado da Naçflo- essa feição;'
imparcial e justa da sua magistratura!

Sobe o thermomeiro jui
Mais urna adliesão valiosa ás candidaturas da

Dissidência do conchavo oJiparchico: â do Dr. Fer-
bando Áboít, chefe do Partido Democrata do Rio
Grande do Sul, que acaba de dirigir ao Dr. Borges4
de Medeiros eloqüente mensagem do appíausò á
altitude por este assumida, resolvendo e dominan-
do o momento político.

O Dr. Ahott é um symbòíB de liberdade e snde-
pendência, (\ue os próprios federalistas respeitam
eacatam. Seu apoio á reacçnocivica do Brasil tero?
assim, um grande alcance moral e um volor ines-
timayel nas urnas.

E è com essas e outras adhesôes,que,dentro em...
breves meses, veremos adoptada pela. maioria das .
forças políticas do paiz as candidaturas Nilo~Sea-
hvã, já triünlphàrités na opinião publica.

1'i.ll... t..1,. i. «J,..v«.... |
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Felizmente, o braâo por nós levantado contra a
ganância do empresário Mocchi, vae tendo reper-
eus são, na imprensa independente. Muitos jornaes¦vieram a campo protestar contra o Conselho Mu-
nicipal, que approvou umprojecto dispensando dos
impostos a Companhia Lyrica daquellerico empre-
mrio.
TDe fado, é uma das grandes patifarias dos ulti-
mos tempos. Os impostos devidos pela temporada
do Munièipáí elevam-se a 80:000$OOQ, que no mo-
mento de aperturas por que passa a Prefeitura, já
è uma somtna que de algum modo concorre para a
seu desafogo.

E porque dispensar iaes impostos? Já mostramos,
no numero passado, que a temporada lyrica esteve
muito longe de ser considerada artística e que os
proventos de bilheteria constituíram um verdadei-
ro succèsso. O sr. Moechi fez, talvez, a maior tem-
porada de opera que tem havido nesta capital.

Dahi não se justificar em absoluto a cavação do
Conselho.

O tal projecio passou em 3* discussão e por isso
sé ha agora a esperança do veto do Prefeito.

E si o Prefeito concordar com a immoralidade
do Conselho, é caso de todas as companhias pedi-
vem o mesmo favor.

Esse Pê.
PRIMEIRAS ' •

«O HOMEM DE BKOHZE», NO RlíCEEXO

Á Companhia João de Deus representou
na semana passada a burleta O homem de
bronze, original do conhecida actriz Coritia
Fróes a musica do maestro Raul Martins*

E* uma peça interessante, escripta com
graça e levesa. As acções são muito movi*
¦metitadas e todos os personagens estão bem
desenhados. O desempenho foi b^m accei-
tavel, notando se os trabalhos de João Mar-
tius, João de Deus, Marcondes. Cotteeiçâo
Machado, ítala Ferreira e Casemira.

A montag-em é bôa e a marcação está de.
accordo com a peça.
«Vou me benze», no S. José

No São José, tivemos a peça de J. Mi»
rauda Vou me ben%ê, musicado pelo popular
maestro J. B. Silva.(Sinbô). Peça para rir,
correspondeu plenamente os seus fins. Vou
me ben^étem dois actos alegres e de muito
movimento e um ligeiro fio de enredo li-
g-atido as suas sc^rcas.

O publico do São José muito gostou do
novo trabalho de J. Miranda, pois riu du~
rante-toda a representação.

Os primeipaes papeis fora.su interpreta*

dos pelos artistas: Cândida Leal, Àntpntej
ta Olga, Dolores Lopes, Maria Ruig, Irene
Nascimento e Henriqueta Brieba.

A mis-cn-smu de Isidro Nunes é de mú
to gosto.

.^w_-> f'*mm**SZ% jbauMPwJg 
* hiymr » **'»«míniÜ «=2!».,

0 actor João Mattos, galã de facto, como
diz o Franklin de Almeida, que é seu

sócio na festa do dia 18.

*0 fiel amigo», no Phenix
A Companhia Alexandre A&evedò repr|

sentou sexta-feira, no Phenix, a comedia
O fiel amigo, traducção de Luiz Palmerk
O fiel amigoi agradou em cheio, tendo obtj
do francos applausos da seJecta concurreí'-
cia do elegante theatro.

A nova peça teve um bom desempenho
de todos os artistas, merecendo porém des-
taque os trabalhos de Davina Fraga, Car
men Marques, Alexandre, Ferreira de Sou*
sa e Oscar Soares,

Na peça estrearam os novos actoresPo;
ra Jasi e Esther Velida que demonstrara»
ter grande habilidade para a arte de repr*
sentar,

A marcação de Antônio Tavares. s#
fas plenamente.
«O Chamariz*, no Carlos Gomeg^ !

W u na peça excellente a comedia de Ei'
nest Bton, traduzida por Caadido Ço&

adaptou alguns versos nnt$ica^s
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pelo maestro Vogler e que subiu á scena
sabbado ultimo no Carlos Gomes,

Si a peça é boa, o desempenho também
nada deixou a desejar, pois foi entregue
a José de Almeida, que esteve esplendido
no Polycarpo; Sarah Nobre, que fes com
elegância, gracia e vivacidade a parte de
Carmen; Ermelinda Costa, uma encantado-
ra Arminda; Luiza de Oliveira, muito cor-
recta, na Mahina; Bba Gomes, uma gra-
ciosa criadinha; Arthur de Castro, bem no
Gilberto e Carlos Hailliot, um bom typo de
r-r • •varejao.

Etn outros papeis lambem se salientaram
Pepa Ruiz, Cândida Pires, Lmz Fortino,
âbilio e Albuquerque»
Maurício ô Nicanojr

A Companhia do theatro Recreio, repre-
sentará depois da burleta O homem de bronze<
a revista politica Maurício Sc Nicanoi\ origi-
nal de Antônio Quintiliano.

Essa peça que dizem ser de grande hila-
ridade e muita critica aos faetos políticos,
está sendo montada com especial cuidado
pela companhia João de Deus,

Os Comperes da peça, que são Manricio e
Nicanor, estão a cargo dos actores Joio
Martins e João de Deus.
g, Pezzi

O conhecido tenor brasileiro F. Pezzí,
foi contratado para a companhia Leopol-
do Fróes, já tendo ali trabalhado com ple«
no successo.
Antonia Negri

Ao que corre nos meios theatraes a gra-
ciosa actriz patrícia Antonia Negri, volta-
rá a fazer parte da companhia do theatro
São José,
João Mattos e Franklin de Almeida

A festa dos applaudidos actores João
Mattos e Franklin de Almeida, elementos
de valor do elenco do São José, realiza-
se neste theatro, no dia 18 do corrente.

Será representada a peça Mitni Bilonira,
com a seguinte distribuição:

Chouífleiy, Alfredo Silva — Dufrisscn,
A. Miranda —Carlos (Photogr.) J. Fíguei-
redo — De Cerry (conde), J. Mattos —
Bourgalant— E. Begonha, Panphilio(crea-
do), Franklin — Inspector, J. de Almeida
— Director de scena, F. Alves — Mími,
Ottilia Amorim —- Pulcheria—Antonietta
Olga — Bertha (condessa), Elisa Campos
~ Valentina, Luisa Caldas — Fifina, Ma-
ria Ruis ~-Georgina, Isaura Pereira — Ju-
Heta, Angelina Ferrary »— Caixeiro? T. Ro-
drigues — Vendedor, Tobias,

Leopoldo Próes
¦*»«..^h>.m,».^^..j..imi»ii^^.iii.pwi«m..h*.i..ii.'m . »— m  i ii -¦ —>«WWWWMIM >¦ a*.iM..Miii^.iiw um|hw.* i mmmêtmtmmmt »¦¦.-.m*

Do distineto actor Leopoldo Fróes, que
partiu com sua companhia para Santos, re-
cebemos amável telegramma de despedida.
Pestas artísticas

SSÜ

Faz hoje a sua festa artística «o theatro &e~
creio, a graciosa actriz Leda Vieira, estreita da
companhia Jo&o de Deus.

Ui^»»w'.M^jy]riifriri^^?fr^^

A graciosa actriz Leda Viena

Leda Vieira é uma das mais novas actrizes dos
nossos theatros, pois tem apenas 10 mezes de pai-
co.

Mas, logo na sua estréa, a sympatica artistas re-
velou-se como uma verdadeira vocação para o
theatro e em pouco tempo, de principiante galgava
os primeiros logares.

E ella é, sem favor, uma das figuras mais gra»
ciosas que actualmente temos no gênero da revis-
ta. Estudiosa e com grande força de vontade, Leda
Vieira, em cada nova peça qoe trabalha apresenta
progressos sensíveis quer no desenho do persona-
gem, quer na comprehensâo de seus sentimentos,
quer no jogo da mascara.

A novel actriz é assim uma grande esperança
na difficil arte de representar.

Na festa de hoje Leda Vieira terá oceasião de
ver o quanto é querida pela nossa platéa, p>ois o
theatro ficará repleto e muitas fíôres receberá dos
seus admiradores.
Sarah Nobre
¦*-— —-— ii -i -

No dia 18 de corrente, realiza e seu festival ar-
listíco, dedicado â Marinha Mercante Brasileira, a
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distineta actriz Saríiíi Nobre, intelligente estrella
do elenco Antônio de Souza.

Abrira o espectaculo a primeira representação
da peça em l acto, em verso, de Celestino Silva
«Serenata de St hubert» e a representação da ap-
píaudida revista de J. Praxedes «E' o Sueco».

Fechaiá o espectaculo uma belía apptheosè a
Marinha Mercante Brasileira, em que a beneficia-
da dirá um lindo soneto do Dr. Raul Pederneiras,
escripto para esta íesia.

Varias bandas de musica abíiihariíarâQ o espe-
ctacuio.
Alfinetadas

Depois da matinée elegante do São Pedro, per
guutaram ao Vicente Celestino;

— Que tal achaste a bailarina?
E ó sympalhiço lenor, fazendo pose:—Nào gostei da vuz...

Ü joven tenor Marcondes e a não menos joven
soprano Casetnira, desafinaram horrivelmente no
dueto do Homem de bronze.

—-Eu fui para cima. dizia o Marcondes, e elia
desceu muito.

0 Àíberico, então, áííirma:
—Qual. Os dois desceram ao mesmo tempo pa-

ra o porào,

A graciosa actriz Eudoxia Cunha, numa das pe-
§as do Carlos Gomes, fazia um papel de estaíeía e
a todo o inundo perguntava:—Quer passar teiegramma?

Uai conhecido autor e chronista theatral. «
vei-a em scena, dixia:

—Com um estatela assim, gastaria todos os|
reitos autoraes, pára ter o direito exclusivo dt
passar telegraromas.

Ao que se diz,a Companhia do Carlos Gomes y|
passar por uma grande reforma.

INào havendo artistas disponíveis para reíorç
daquelle elenco, o Souza teve um beíio plsno; *
anmmciará a estréa de novos artistas e publicar»
vários uomes esquisitos. O publico encherá o the|
tro e as actrizes Sarah, Ermelinda, Pepa, g)j|
Cândida, etc, entrarão em scena caracterizada!
representando as novas artistas.

Dessa forma será um successo.
*

* *
Tem havido varias questões por causa de algui|

escriptores pouco escrupulosos, que traduzem
adaptam peças, dando-as como original.

Esses factos já foram levados até a Sociedade
Brasileira de Autores Theatraes, que está agin|
para acabar com tal irregularidade.

Agora, no Carlos Gomes, está sendo represei
tada uma bella comedia musicada 0 Chamariz* os
annunçios da emprezà dão como autor o conheci-
do escriptor Cândido Costa, secretario geral da S.
B. A. T.

No emtanto, a comedia é uma tradueção dapyça
Casa de Pomponet, de Ernest Biund.

E se é o secretario da S. B A. T. que dá oe-
xempio...

«lOCA-RlLHAS.
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Rua Uruguayana n. 44

! de âHE
£' o melhor @ nào é o mais saro

Coloração natural, firme e duradoura
E' inoffensivò e invisível

NÃO MANCHA O ROSTO
lisa-se antes deapplicar qualquer outra substancia, com uma

pequena media de algodão, ou melhor, eom um lenço esticado
na ponta do dedo indicador; a quantidade de Ronge deve ser
de accôrdo com o espaço a colorir. Applica-se nas faces, nas pai-,
pebras superiores e na orla e parte inferior das orelhas, no queixo?ama. leve nuance. Esta operação parecendo morosa e difícil de
praticar, é entretanto facilima, principalmente depois da pessoase habituar.

O que torna o Ronge "jLady" incomparavei e superior
aos seus congêneres de todas as procedências, é o não ser gor-duroso, de innocuidade absoluta, pela naturalidade e beileca e
longa duração de colorido.

O Iftquge "t.ady" applicado de manhã, dura até o dia se-
guinte, mantendo,sem alteração, a mesma côr.

Faz o semblante ameno e saudável, alegre é radiante de belleza,
A appíicaçào deve ser feita segundo o gosto e a arte de cada

um e sempre de harmonia com o conjuneto. Para fazer a boett
pequenina e graciosa, applica-se no meio dos lábios, sem attingír

.os cantos da bocea, o Kou^a "Oriental" Illusãoiudii
para essemn, o qual é também de maravilhoso effeito

da em todo o Brasil
FUMARIA I^OJPE>S

RÍO DE JANEIRO
Filial

Praça Tiradentes n.

HP
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-Fez annos no dia 2 do corrente a distincta se
nhora d. Amélia Couto de Oliveira Menezes, virtuosa
esposa do nosso querido Director Agostinho Menezes
A estamada anniversariante, que pelos seus nobilis-
simos predicados possue um vasto circulo de Mas
amisades, recebeu rièsse dia as mais carinhosas feli-
citações,

Será amanhã muito felicitada pela passagem de
seu anniversario nataliçip a senhora ti. Feliciana Cara-
pista, digna esposa do Or. P.uy Carnpista, e otn dos
mais bellos ornamentos da nossa Sociedade

A data de 10 do corrente marcou o anniversario
u a tt'alicio da
exma. sra. d. ã^^y^if**^^
filza Co ui o
de O ii v eira
Aguiar, espo-
sa do illustre
jornalista Os-
car de 01 i -
veira Aguiar.

A distincta
anni versari-
ante, que é
um dos mais
í uSgu r antes
ornamentos
da nossa so-
ciedade, rece-
beuporàqueb
)e motivo in-
numeras feli-
citações.-.

¦—O sr. Car-
tos Antônio
Pereira Gui -
marães, co- Srs, d, Elza Aguiar. - "
nhecido e es-
limado gerente d'A Uniãc& foi inuito felidlade no
dia 23 de Julho ultimo * —- '* -*:- 2 ¦-" - -
sario natàlicio.

|ÍfX. ,V , "; .... §§fk ¦",¦'.'¦''¦¦¦ ¦">:.. 1

ÍW lipor motivo de seu anniver-

— No dia
.29 do mez pas-
sado compJe-
inu mais um
aii n i versado
natalieioagra-
ciosa senho-
fita A mel ia na
de Menezes,
íilha da exma.
viuva A d ai-
gisa de Mene-
zès.

-—Passo «
íío dia 12 de
Julho o anni-
versari o naía-
li cio da distin
cia sra d. Car
men Jannuzzi,
esposa do ih
lustre capita-
lista sr. Fio-
..avante Jan-

Senhorita Âsjreliana dé Menezes, nuzzi.
—Os irmãos

Àíjroaldo e Álvaro d® Oliveira Menezes, este fonccio-

nario Municipal e aquelle dos Correios, viram passarseus aiiníyerários no dia 30 de Julho alíimo, tendo re-cabido as mais sinceras felicitações*.
No dia 2 do corrente completou dois annos deexistência a galante Elza, íilhinha do Dv. Abit.o Carlosde Carvalho, Por esse motivo ma dam e Dr. Abílio offe-receu ás pessea* de suas relações uma lauta mesa dedoces. A' noite a distincta senhora executou ao pianovarias peças clássicas, sendo muito applaudida.íSo dia 1.° do corrente fez annos o travesso GersonAugusto, sobrinho do nosso companheiro de redacção

Humberto Mario de Castro Saldanha.
-r Recebeu muitas felicitações no dia 26 de Julho

ultimo, pela passagem de seu anniversario, o nosso coi-iaborador Álvaro Brandão da Rocha, da contabilidade
do O Paiz.

Completou dois annos de idade no dia 4 do correme a graciosa e travessa GiJda, ilha do illustre capi-
íalista Fioravaute Jannuzzi e da exma. sra. d. Carmen
Jannuzzi.

Fez annos no dia 3 do corrente a senhorita He
lena Leite de Carvalho.

No dia 5 fez annos o sr. Mario Guimarães dos
lieis, 1.° sargento-inslructor,

Recebeu muitas felicitações rio dia o do corrente,
por motivo de seu anniversario natàlicio, a nossa gentilcoHaboradora Leontina Vignat Filha (Dama Vingativa),
íilha da conhecida actriz Leomína Vignat.

—. Fez annos no dia 3 do corrente a graciosa senho*
rita Guiomar de Souza, íilha da viuva fiüth de Souza..

—^Passou no dia 29 de Julho ultimo o anniversario
natàlicio da geatilissima senhorita Àracy GraJha.

Senhorita Alzira VaJladfr» !'*;t

Foi hontem muito-cumprimentada pelo seu am.i-
versario natàlicio a gentil senhorita Alzira Amaneio
Vailadão, torcedora do America Suburbano F. Club.

-— Passou hon.&E- o anniversario da linda senhorita
Maria Nazarelh Sampaio, que por esse motivo recebeu
muitas felicitações de suas Innumeras amiguinbas,

Fez annos no dia 16 do correm © mm a distincta
senhorita Isólina de Souza e Silva.

ascimento
Nasceu no dia 23 de Janeiro, na ddnâ® Pós

Envira, Amazonas, o interessante Moacyr, primogênito
do iSlasíre casal Argemiro Alves Lima e D. Francisca
de Souza Lima.
Casamento

Com a graciosa senhorita Amélia Santos contratou éa*
samento o sr, -ierooymo Veiga, 1? sargento do Exarcít©.
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A meia légua da aldeia de Corregio, na estradaParma? e no mesmo logar onde houve nos tempos
de Trajano um acampamento romano, vivia do se-culo XVI, em uma espécie de érerailerio, um plulosopho, que com suas virtudes tinha grangeadd oapreço e o respeito de todos os habitantes da co-marca,

Thadeu de Montsalva (assim.se chamava o evmitão), serviu com brilho nas tropas venezianas,
tendo renunciado a todas as pompas e vaidades domundo, para viver cultivando um pequeno jardime dedicando-se á caridade christã.

As 10 horas da noite de sexta feira, 17 de agostode 1534, quando o irmão Thadeu ia deitar-se, ou-viu que batiam á porta, e, admirado com uma vi-sita, que embora tão intempestiva podia parecersuspeita, perguntou :Quem é?
Sou eu? irmão Thadeu: sou Ludovico, res-

pondeu uma voz infantil e balbuciante; sou o se-
gundo. filho de Antônio Allegri, o pintor.Ao ouvir o nome de-Allegri o ermilão ergueu-se,
abriu a porta, e vendo o menino, que estava cho-roso, interpellou-o:

—.Que foi que aconteceu, meu filho?Meu pobre pae, respondeu o menino, estáenfermo, e minha mãe desejava que o senhor fosseimmediatamente para assistií-o, se quizesse fazereste favor.
Se eu quízer.fazel-o? exclamou Thadeu, to-man4o o bordão de viâgerir. Agora dàsiiíò: vamos.

fcm caminho, o ermilão perguntou ao menino
qual a enfermidade do pae, e o pequeno, que con-lava apenas treze annos, respondeu;— A doença de meu pae é à conseqüência deoutra muito peior, a miséria. Como sabe, irmãothadeu, o trabalho de meu pae é insufíicientepari
suppnr iodas as nossas necessidades; outro diaaquelle judeu de Parma, isaac Levi, que é o se-nhono levou o quadro de «Jesus Ghristouo montedas ühveiras», (*) porque meu me lhe devia
quatro escudos e nâo podia pagal-os. Também liamas o padeiro nâo quiz fiar um pào a minha mãe,
que uno tinha nem um pedaço para nos alimentar,e todos choramos, não de desespero ou de ver-
gonha, mas de fome, e nosso pae então assim falou:vamos, oão chorem, que me despedaçam ocoração, e não me deixam trabalhar; amanhã ireiaí arma, e espero receber dos padres francis,canosalgumi amheiro do que elles me devem.Mas, por que não vinha falar còmníiffò?*terrompeu o ermilão.

Porque meu pae tem o coração mais elevado
que a sua fortuna e teria vergonha de pedir ufflcopo 6s«m ao seu melhor amigo.Mal, feito mas continue, meu filho.fto outro dia meu pae foi, effectivamentM
Wma, mas os frades franciscanos pagaram-Ib»duzentos escudos em cquadrinhos», que, comô

*.£LA(!tuíilmente esse <l««dro está ayalíado em cem'mi'1escudos, e entretanto o immortal Correcio tevn qw oer"'a 9m§ credores pm ^«atro
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e ê uma moeda de cobre muito pesada, e ao
yítar, apezar de nossas instâncias, qmz beber dois

rides copos d'ag.üa para apagar a sede que lhe

ífcl
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«sara o calor e a fadiga, e no fim de uma hora
¦L que recolher-se ao leito, por não poder re-

SI l

¦

¦tir á febre que sobreveio. Ha dois dias que está
Ise estado, é minha mãe resolveu appellarparà

b generosidade . . .
JL- A morte vem depressa, mas retrocede Iam-»

H[v :í».:uí.o depressa quando Deus quer. Talvez
Io tenha, chegado ainda, sua ultima hora.
lK dizendo isto, o erinitâo chegava á casa de An-

io Aüegri, acompanhado pelo menino.
p iminortal artista, o sublime autor de tantos

ittdeios, estava deitado em um catre e coberto
JL um cobertor verde. Sua mulher e o filho mais
wio estavam á cabeceira endireitando o traves-
sBro; Julia, que era a filha mais velha, estava
liada, como Marco Sexto, em um pilar da cama,
Mp o vÀlmr cravado em um crucifixo, rezando, e
$H outras duas filhas, Jgnez e Verônica, dormiam

jlnquillamente sobre ttm montão de palha que
Bjjjv no chão-
/«' enfermo apresentava já iodos os sympto-nras
dlmorte, mas reconhecendo o solitário, dtese-lhe :
I" E' o senhor, irmão Thadeu?
1— Sim, Aílegri, venho visitai-o. Está enfermo e

»áo i-m níafídava dizer!
¦—Thadeu, respondeu Antônio, quando tenho

ml, kosío de repartil-o com meus amigos, mas se
sd ¦•';\'!ii.io feL íiiumJo-o para mim.
m — Antônio, a amizade deve compartilhar do mel

¦lofei,
¦|--- Muito me alegro por vei-o, Thadeu; mas,

fl^n?* dizer-lhe uma palavra , . . Monica, aecre-
sB.ntou o artista dirigindo-se â mulher, reti-

li dócil esposa saiu com os filhos, e o artista e ò"¦'¦liáario ficaram a sós.¦jl— Thadeu, começou o artista, diga-me com
Hnqueza : acha que vou morrer?

jfhadeu não se atreveu a responder, porque o
¦lista., eífectivamente, estava moribundo.

•¦¦..1—Vou então morrer! exclamou dolorosamente
¦trtisía. Oh ? meus pobres filhos ?

I— Deus faz milagres . . .
1—Mas não os faz para os pobres. Outro dia,' 
filando de Parma. vi uma innoeente pomba pou-
fida cm um galho de sycomoro e ao pé da arvore
•'¦via uma serpente; caiu de repente um raio e
«atou a pomba . , . a serpente escapou f
JhrNHo intentemos penetrar os areswos de Deus.
werido Antônio, pense em sua alma e em sua con-

.¦.Spe^eia , . .' —.-.-A consciência? Passei a vida trabalhando,
s a miséria não me abandonou nunca; supportei

¦fas as penas sem me queixar,, criei meus filhos
# temor de Deus e no amor do próximo, a como
W de temer o juízo daquelle que ha quarenta¦/.¦nos assiste aos meus padecimentos e ao meu

arívrio ? 
' -

) solüarío. enternecido, apertou a. mão do pintor
isse '"'

m.

mi em sensível, gênio sublime, sim, tens
l«ão: a innocencia de teus costumes será o me-
«jor advogado que se pôde desejar no tribuna]

ütó

Chame a minha mulher e os meiís filhos,
quero despedir-me deiíes, disse o artista,

linívüü a mulher com os filhos, e como que ie~
vadòs pelo mesmo impulso, caíram todos de joe-ibòs na cabeceira da cama daquelle bom homem.

Minha esposa, meus amados filhos, disse o
pintor, vou morrer. . . oh! mas não quero quechorem, por Deus, porque íardíí ou cedo temos
que pagar essa divida inevitável. Eu desejaria
tornal-os feíszes? mas a perseverança da minha
desgraça: .ponde mais que a perseverança do meu
pincel. Ociavio e Ludoviço, não abandonem nunca
a sua mãe nem as suas irmãs . . ,

Emquanto o artista pronunciava estas palavras,uma das meninas que estava dormindo, despertou
sobresaltadá e vendo a mãe e os irmãos de joelhos,ajoelhou-se também a começou a rezar, A posição
graciosa dessa menina, seu rosto perfeitamenteoval e a suavidade de seu olhar, que parecia pro-curar no céo uma estreila desconhecida, conrnio-
veram o artista, que repentinamente teve desejo
de ret.ratal-a.

—-Dê-me a palhetá e os pincéis, exclamou o
moribundo pintor.Sim, dê-lh;OS, disse frei Thadeu a Ocfavio,
que parecia hesitar; dê-!ho\s, porque o artista,

.como o guerreiro, tem um campo de batalha onde
quer morrer.

Thadeu ergueu o artista, àrranjando-lhe sobre a
cama uma espécie de cavallete, e o immortal mes-
ira tomou o pincel, preparou as tintas, e repro-
duziu na tela as feições daquella angélica ereatura
com o correcto desenho e o suave collorido que
tanto distinguiam o seu gênio.

Terminado o trabalho, que podia ser conside-
rado um prodígio e no qual brilhavam ao mesmo
tempo as perfeições da arte e as da natureza, o
pintor disse ao solitário:

Âssignei os primeiros quadros com meu ver-
dadeiro nome, Antônio Ailegri, que era o de meu
pae; os da segunda época de minha vida, com o
nome de Lie ti» que era o de minha mãe; mas com
que nome assignarei este, Thadeu?

Com o nome de tua immoríalidade. com o
nome de «Cor regi o».-

Cedendo ao conselho do ermitãò, Antônio es-
creveu ao lado da tela: dl Corregiò in limine
moríis piniit 17 augusl 1534.»

Pouco depois fixou o olhar no crucifixo, esten-
deu os braços para os filhos, fechou os olhos e
exhalou o ultimo suspiro.

O ultimo anjo de Cprregio foi a derradeira ex*
pressão com que se despediu do mundo, um de
seus maiores títulos de gloria.

No áh seguinte a. população de Corregiò e de
Parma, representada por seus magistrados è por
seus habitantes mais distinctòs, assistiu aos fone-
raes do grande artista. 0 homem que vivera na
miséria via-se saudado depois de morto com o
titulo de grande, de inimitável, e até de divino. .

Entre os concurrentes não se via o solitário do
acampamento de Trajano; mas seis mezes depois
ficou interpretada aquella ausência, para maior
gloria de Corregiò e para maior proveito' de sua
indigente e numerosa família,

Todas as .©asas soberanas da Itália enviaram a*-

i
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gociàntes judeus 3 Gorregio paru adauuíréni os
desenhos e os esbbçqs*do iltustre pintor

Àllucinada pelos -conselhos claquelies agentes
secretos, e levada pela pobreza, a viuva do immor-
tal artista consentiu em vender em hasta publica a
herança que lhe legara o gênio mais admirável da
Ualia,

Depois de vendidos por preços insignificantes a
maior parte dos quadros, annunciou-se a ultima
obra do mestre, seu «Ultimo Anjo», marcando seu
preço em dez ducados.

O agente do marquez de Montíerrato deu até
treze ducados, o do duque de Mantua cinco, o do
duque, Fernando de Este quinze. E o grande mo-
(leio do Corregio ia vender-se pela módica sonlrna
de trinta e ires ducados, quando de repente pene-
tróu entre a multidão um homem vestido com o
uniforme das tropas escíavanas, e collocândo a
mão sobre o quadro disse com energia :

_ ll._»Vw _.S.- —.- —*- ;*¥_•¦( *—¦s-"^*'"'V.'" »MM*»»^TÍÍ»Í.7 ÍW?W»?üa.Jk"̂•"*«»,

Em nome do rei de França, em noi|§
Francisco I, oííereço vinte mil escudos porá
quadro,

Bntreolharam-se os agentes da avareza,à
que surprehe?.ididos, e nenhum deites se atrey|
luctar com o rei de França.

«O ultimo anjo do Corregio» foi cedido aFr|
cisco l, A viuva e os filhos do illusíre pintori
oheceram c solitário do acampamento deTrlil
e Monica exclamou:

Salvou-nos, senhor capitão!
Nâo, senhora, replicou o solifario; qúeip

salvou verdadeiramente foi o rei de FrançaíJ
com razSo se considera o monarcha de todas«jT
teíligencias e de Iodas as glorias. Meu unicflJ
Io consiste em ter indicado ao magnânimo priocj
as obras de um grande talento que já nâovi|
a grandeza de um infortúnio que todavia existe

FIM/
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Ao Telephone...
A uma iltustre desoonJiecida.

Quem és, gentil mysteriosa, que vives diária-
mente a implantar-me n'alma tão acerba eu-
riosidade!? Eu creio na inteira benevolência
de teu coração, mas, não me digas que a mi*
nha voz tem a maviosidade dos bandolins em
noites invocadoras e tristes de ameno luar,
preludiando uma canção suave e dolorida, en-
tre áleas de madresilyas enlaçadas, que pren-
dem e arrebatam.

' Que admiração tão viva te indiis a mim sem
mesmo saberes quem sou?... Como é doloroso
o mysterio... E quanto me confnuige e im«
pressiona esse teu incomprehensivel incógnito.
Busco o além, procuro o intangível.,. Debal-
de tento saber quem és, porque essa dissimu-
laçâo com que encobres a tua verdadeira per-
sonalida.de, vae dando abrigo em meu peito a
«ma intermina curiosidade.. *

E, nem o teu falar siquer, sabe trair as
tuas intenções; tua voe serena e terna, não me
ensinará as desconheidas plagas que faabi-
tas,-..-¦

Emfim, si assim queres, nâo insistirei ja-
mais,.. para que essa admiração que te inspi-
rei viva sob a mutua confidencia das nossas ai-

mas como as flores raras, reseendendo a
Io, nas estufas
adormecida peloteti
cantar das cigarrii
sem o contagio fl
naníe da ingral
perenne que me/|M;
pera!...

Perdoa; si 8SÉ| <;r
me externo, é pory
muito tenho sofffl
por moment
syinpatiiias, que

são mais do que influencias... de oceasi

WANDZl,

Senhorita Maria Silva

,1

_¦:

õs nossos representantes

O nosso presado amigo Octavio Lopes
autorisado a representar o «Jornal das Moças»
em todas as Sociedades dansantes íarailil
desta Capital.

i:
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Sports — Por falta da espaço deixa|
de publicar no presente numero a secção í

Sports.
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...Birmea Janirazzt (iijuca) 2393
, Hivííírtâ Barbosa (Eng. Dentro)  2245
Bj-dra, B. Carvalliaea (E. Norm.) (S. Christ.) 3011
wLnèm Guimarães (S. Januário) *. X803

%§a>iHfo KiI>eiro (Escola Normal)(Rtachoelo) 1094
8*rm6ft Freitas (J. Club). 1437

.'¦Ét.d\% ^e^refr» Mas. (Copacabana)....... 1283

Jv. . < vh F. TeiSeg de Menezes (Centro) 1215
¦Luita Nunes (Esphynge) (Ceutro)  I 201

Ega Soares Pereira t.V.Gama(Mãracanã)Í113
. OBfUncIa P* Sampaio (Q. Bocayuva)..... 1109
Eurita Pessoa (Palácio do Gatte.te)  1048"*^ttfV«»»« 

Bertlio (Fortaleza S. Cruz)  952

%Uh Asssumpçao (Haddock Lobo) .' 944
mUo- Ntmes <la Silva (Wanuza) (Centro). 888

ari&E. Fers-elra (torc. Fiam,) (Mangue) <S5I
iarina Keis (Eng. Dentro) .¦'.  822

Jymara Maracajá Kamali&o (Meyer). . 820
¦aura Pinto (torc. Vilia Isabel) E. (Dentro) 899
¦eiina <ia Silva (Psyehé) (S. Christovão).. 808

[Avisamos — que do próximo numero em diante
•¦6 pabUcareinos o» nomes das Senhoras ou
Ip.nhonias qoe tiverem mais <te 2550 vovós*

--«adorna Maciel Sylvestre (E. Novo).  804
«ella A. Santos (Olhos iNegroso) (R. Comprido) 798
¦faria Gloria Soares (Cascadura) (torc. Bangu) 741

íttilia do Amorim (Centro)  7?4
[ictoria Apeíian (Tijuca).  3^8

Jjucia Castello Branco ( J. Clab) ...... 5
¦¦mrchidemia Sontinho (Prof.) (S. Chnstovao)...'Kikla Bangei Foram (Jacarépaguá*
JarHée de Carvalho (Haddock Lobo)
pana Oliveira Ramos (torc. Flammense)(Cèntro)
[te Arêdà (Centro)...... - 
«hereia Chavanies Paquetá).
fcerminia P- Carneiro (Sporiw oman).
paria Massaud Jorge (Rua Bella S. JoãoK ,
Xpilhérmiha Sègretò (Centro).  -
lEdith. Silveira (Copacabana). .,.¦..'. "v-.  â83
bandida Leal (Centro). .- • -¦•',•>¦¦¦*'  5 l!

lAbigail Maia (Centro) - •. • • ...••.¦-• * - > *
[Aurora Quaresma (torc. Flamengo) (Centro)...
IHermima de Oliveira (Coração Negro.) (Encant.)
tEuthaíia de Oliveira (Centro)...,.;...

., . „. .. ..« i> ...

699
oS5
077
654
G47
624
613
602

li

d

Auinaiia üe unveira ^enuo;. ..,............_..,?¦...
Bonorina Sampaio (Tavares Bastos)....
Mr de Oliveira Vianna (Madureira)..?¦.¦¦.".
plza Motta (Riachne)o). ... .v-. ; .->. ••
parah Nobre (Centro)».....>v...*v« *••>•*:• ¦•
Bellinha Cámillo (Centro) ...•'..¦.> .\..*> v¦.... .V.
[Amélia Corrêa (E. Novo) .... ,,.*.......»?. *
Xilda Menezes (Villa Izabel). ..-.>•;

tCeciiia Quintanilba (S. Christovão).
tporyléa Braga (torc.. America) (Centro)
Amélia Ramos (Bangá).

fLaura Lopes Costa (Villa Izabel). ,..-.,;'..-. V.«V?
Maria Antoniettá (H; Valladares);.»¦.

41.1'
409
403
400
398
395
386
380.
350

Maria Antoniettá íCantora-Ljrkaj Gattete)*...
Cora Cosia (Centro),....vw.... *.,.. .!'^... .-r.;.*
Anreliaua Meneses (Tijuca)
Aracy Weltri dos [Santos (Q. Bocaynva).;.....
Maria Alves Roças (Ramos)
Esmeralda Meyer (Meyer). ......,...<»'«"?"
Maria Conceição Nanes (Encantado) ».?.•-.
Hilda Chamusca (Prof.) (Mem de Sá).. •
Dora Figueirôa (E. Normal) (Centro)
Josepha Santos (Centro) .'  3,M
Leobina Gonçalves (Travessa S. Diogo)  341
Moeroa Dink ( Rna do Urugaay). « ?$|

Diadamenté ê encontrado, das 4 ás 5 horas da
tarde, nesta redaeç&Q o redactor encarregado do
concurso,que dará todas as explicações .necessária».
Amparo Lopes (Centro) ^
Aida de Andrade (J. Club). 340
Clòtilde Bduquét (Centro) .•;;'••' j™
Maria José de Aranjo (E. Dentro) ^>B9
Florinda Muraní (Estacio de Sá). ;, 338
Cecy V. Bárròzo (Rocha) „.-...... 3*s
Mafalda Valença (Sampaio) (torc. do Boqueirão) 335
Carmen Silva (Lapa) 830
Maria Lourdes Pinheiro E. Dentro)
Emiíb Campello (Piedade)
Olga Meinicke (Encantado). • • ¦
Edina Maria de Souza (Realengo

. « *

330
329
29

325
325
324
324
320
320
319

550

54 B
O oi i

535
528
507
501
501
498
485
439
478
450

Lourdes Valladâo (Madureira)
Margarida de Souza (E. Novo).
Helena Zícconi (Aldeia Campista).
Luar da Rocha Lopes (Oswaldo Cruz)
I.racy de Carvalho (T. os Santos )'.......
Edhía de Souza Ferreira (Copacabana).

Pede-se o comparecimento em nossa redaeçao
aos domingos, das 12 & 1 horas, de todas as pessoas
interessadas no concurso, para assistirem ap«-.
raeao„
Carolína Bertholo (Coralma) (E. Kprmal) 310
Odette Bastos Macedo (.logo da Bola) 310
Stella de Mello (Meyer) 305
Ealalia Alves Ferreira (Bangu)..., f£
Proserpina Burlamaqui (Encantado) i.. gw
Jandyra C de Medeiros íFab- Chitas). ;:.y. ¦...;.-. m

Lanra Campos (Cascadura) ..-......> ^
Aracy Cordeiro (Si Christavão).....:. f£
Euíiná Mattos (Meyer). : • %*f .
Altina Rizzo (E. Dentro). : *.. - - • • • - • ^
Antoniettá Mandanno (Rio Comprido). 4W
Maria. SanC Anna (Leme^. - - v-«. ^ '

270
26&
265
260
255
tm
243
201

>*»•*¦*
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430
429
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Izaura Oíhon Pimentel (Tijuca)..¦..«#..¦•...
Maria Fernandes Rocha (Irajá)...*-
Nair Sá (E. Dentro). • •
Cecília Freitas (S. Christovão). .;>>¦*.
Liii Guinam José (Tijuca)......... -
NoemeaiaO. de Paiva (Souza Barros-E. ^ovo;
ízaura Ennes (Encantado). ....... • ¦•• - ••• ;••••.
Catharina Luiza Leite (Pharmacentica) (Centro,
Sébastiana Braga (Senador Vasconcellos)...-..

0 «Concurso de Belleza* encerra-se em 1^ de

Setembro próximo
Laurita Tobias Machado (.Botafogo) ..-<.,.-.-•
Elza Aguiar (Tijuca),...._...;;,.;.. ..?._• • ?¦',;**-'¦'*•
Neomezia Oliveira Baptista (Bangú),. 
Luiza Boavista (E. de Sá).-.....;..-*• " * *
Esther Aragão (Rocha).....-._:_. .""..*... - — ««>"•
Enedina M. de Almeida (Botafogo). .-......>.¦*
Emitia Murad (Uruguay). ...-..<. .•¦•¦?
Edméa de Barros Lobo (Realengo). ¦-•¦ • •'-
Dujcinia Moreira da Silva (E. Dentro)..  • ¦
Luctíia Moreira (S. Çhristòvãò).'...'.;. • - ¦
Alice Maria Pereira (Centro) ,..„..... .•:, .•-...•> ¦>,
Maria Luiza Lamelle (Fab. Chitas)....,.... i. *
Gapnisià fiónçalvis Fis^to (Rètafofo). . '...-.,•

i

190
190
187'J85

180
180
180
176
5 70
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Erciiia SVíaib (Cattete)  150Dagmar Lopes (Praia Formoza).... ..!'!!!.'!!! 144
Jnezia V. da Silveira (Ilba do Bom Jesoa).... 125afaria Esther Pamplona (Botafogo)ftjamra da Silva Monteiro (torc, Hei.) (Haperú)Cbnslina de Oliveira (Realengo)... .; .Maria da Piedade S. Crespo (S. Christovao)...'.
Gertrudes Moritz (Botafogo)Abigail Silva (Olaria»  l00Tosca Fabris(torc. Boqueirão) (Bella de S, J0Y0) 10U
e mais de quatrocentas com menos de IOO*otog.

125
105
105
100
100

Concurso de Foot

mn ffitertM desta

m m
fí

''.n-,-'*, 1

Grande Concurso d'Belleza
do "Jornal cias f$oças»

ttal a senhora ou a se-nhorita mais forniasadesta Capital 7
No nosso "'«Grande Concurso dl© Belfo&a"«enío distribuídos IO Grandes Prêmios,sendo DRi offerecido pelo «Jornal das Mocas, e novepor conhecidas casas commerciaes desta Capital e maisdez prêmios de consolação offerecidos pelo «Jornal dasMoças», attingindo portanto ura toí^l de 20 ore.mios» *

II
18U

i
i
li
11
1413
1211

0|i»i prêmio será comendo á senhora òa sen-üonta qne obtiver maior namero de votos, isto é, a que
?
oouver o

1°. LOGAB
r^Qherú am rico a artístico relogio~jm£-8eir&, «Se ouro ae lei* com pedras preciosasa dedicatória, relógio este adquirido naconhecida e conceituada c&sa «A Ksme-raida'% o qual se acha exposto em uma desoas vitrines, á Travessa Flora, 9 e 11.

No próximo numero daremos a relação completedos prêmios-
: As apurações serão feitas aos domingos, ás 2 horasca tarde, podendo ser assistidas por todos os interessa-dos.

Os co.qp.ons devera vir em enveloppe fechado po-dendo, num só enveloppe, mr enviados tantoseoujpone, (para uma só pessoa) quantos en-senaerem de mandar os respectivos votantestrazendo o seguinte sobscripto:
«Jornal das fôoças» —Concurso de Bellessa .Rua do Senado, 28— Rio '

Âo que obtiver o i.° LUGAR : Uma rica laçai
prata de lei. com dedicatória. Ao que obtive/

o 2.- lugar 1 Uma rica medalha de onro de'
lei, também com dedicatória.

APURAÇÃO B.E DOMINGO UL.TS.M0
Andarahy. 28911
Macls enssíe . v _, 222?
Flamengo..  ã
Bangu y.  J
Helienico Á. C.  . 0J
Yolanda Foot Bali Club..,
Vasco da Gama
São Christo vão
Botafogo,., ./...".".'.'.'.. .'.['"]'Villa Isabel. ...' e
America
Fluminense. ,
o. t. 1 piranha..,
írajá Athletico Club... 
Palmeiras
Carioca
Ramos .//..".\V.'.'.".".  '5
Campista Athletico i
r* ' s,  yt«ampa Grande «
Mangueira -......"."."* ai
machuelo F. B, 
Expresso Federal S. Club
Helios F. B.  .
lirasii.
Biver  .......
Progresso.. .'.
Engenho de Dentro A. €.[[[.[.'"//'["
Henrique Valladares  .......
Modesto Quintino Boeavnva. 

 
37]Willegayímon F. B. C.. 

*.  ' ' ' 
355o. P Chileno, 33j

Sport Club Rio de Janeiro.  \%

%

481
481
452 ¦
405

ma» • -¦- B^JSSb

f uonoursode Belleza do "Jornal das Moças51"
f Qua! a Senhora oa Senborttt mala formosa

desta Capitai ?

#

lidam:

f
§I

I5»fcô coapoa pôde ^ir no meâtuo eur«for>i0o »ío "Ooiioiirflp -tt« Foot«-"fâsui*5

Metropolitano, 3(15
Americano. ^
e ontros menos votado?.

Aviso, Só publicaremos os clnbâ ouetiverem jm.atsi de 250 votos-
Ás apnroçôes serão realísadas \>.«$ domingos das nas 12 horas.
Diariamente, 4 das às 5 horas á* tarde, será mmtrado o redactor encarregado do conenrso.
Esíe eoncnrso s&vh encerrado no-dia 3n de Ootarbr o próximo.
Os conpotig devem vir em eweloppe *'«•

chado9 cota o segti'iite nolwrípfco :
-CÒNGI7B80 DE FOOT-B VL.iL - JORNAL

DAS MOÇAS — ttaa do Senado, 3S ~~ HIO. 
'

GRANDE CONCURSO DE FOOT-BALt
::: üo «JORNAL DAS MOÇAS» IZI

QUAL 0 atlü DE POOT-BALL MAIS
QUERIDO DESTA CAÍ*ITAL?

£>^h

iTiininwiiiiiminiu *B*W8mxmtyam*mmw*to!m3&&
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Sé pubhcarernos os ratlnetes
Wpoataes* tftftf vierem, na ** Sm»
krasso para jR&ilsofcfó P®8~
Bàes *'* # n«sr condições no -mesmo

mtdicadas, impresso esta qu%
faa em outro lugar nesta
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"rwvistiFfr.
imihetes Postaes» que não

murem nas condições acima, se-
mo mutüisados, sem excepção.

A DIRECÇÃO

Postaes Rápidos
fc-

•r-jfc

.' . 

¦.'.'" '¦•¦¦'¦

877 ¦

711
539
È I

48!
481

à
131
125
106
!9S
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I
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yiíwctro
A saudade, symboiisada na mi-"osa violeta, é a filha maí dilècta

;e uni vocábulo bastante sonoro,
as indeseriptivelmenie torturante:

Separação *
Tua 0. Ridinha. (i2)

Çraciosa (<£di&)
Amo-te talo L... Não poderás

Kinca avaliar a quantidade de amor
Be te consagro. Longe, mas mes-
Ho assim sem esquecer-me um so
Bom ei. to de ti.

! Tabocas.. Ünikazec. *43)

p^e jj. dos 5-
o tens porventura confiança

Io meu amor, puro e sincero?
Âpeasar de não ter dado ainda

pperanças, quero amar te eterna-
Gesàrino A. C.

(44)
min fia Sinfyázttfha Qenamid

Botão que se desabrocha viçoso
H que color© perfnmoso, entre*
Rferes hoje, flor, mais ama pétalaHa plenitude primaveril dos tens
B:6 annos. B' por isso que te envio,
Bora os desejos de o ma felicidade
¦terna, essas rosas, loas irmãs, na
Biaha phantasia, que leva oi com a
¦na encantadora singeleza, o beijo
¦ne en dei, nam áoirado sohbó,
¦os tens cabellos diviiiaes, mas que,¦espertando, infelizmente, não te
josso d»r» Salve, IO de Agosto

(45)

¦õáié
; Tabocas,

¦ ...'V ? ÍJtS?'

Paulinho
lestkf

1

|

Hw«)v-ív ¦'.''...
Ir

I fina ti, Negrioha, admiro a alvnra
Be toa alri^ e a pureza de senti--
Bentos, em perfeito contraste com
|> teu nome. Celeste ! Em ti reuni-
f ara-se lodo* os predicados de um
peHadeiro anjo? Bondade, Graça
S* Belleza.

José C&fto.oisvnA Esteves. (4<í,
f í oi a. erexa)

. radeoó-te as felicitações por-
p© vêm IfâíQífift i^olrfò alnsa, 

*mãs

^crediía querne entristeceram bas-
tante por não as imrevw Dois annos
e tanto, e ella, num mutismo ura-
pjacavej, continua sempre a mesma
ereatura mysíeriosa.. .

Que devo fazer ?
(Lmí dos Qíjatiio. (47)

J9' Jfi&riguit&
.Se o soífrer fosse pago, com qoe

padarias tu os meus sofrimentos ?
Seria com am amor sincero?
Creio, mas ienlio duvida..

Cavalueiíro pg Enygmâ. (48)
6'ariiús de jflaiíos

O que escreveste faz tortarar o
meu coração que tanto tem soífrido

Onero que ouças os meus quei-
sumes e, de braços abertos, eu te
espero. Se m p re tu a

Á Louca Creança, (49)
jC yoi&r>è® ( Realengo }

liinha Yolanda, quando o meu
olhar nostálgico se dirigiu para o
teu olhar fulgurante, traduzi nelle
as mais vividas esperanças de nma
felicidade radiante-

Tavahks m Lyba, (6.0)
S teu proceder

Â ingratidão de um amor
Q\iv me, faz soffrer da âòr
¦Vive envolta em phantasia
Mas dentro d*e!U existia
Esta grande falsidade.
ISiiganar já nessa idade "?
Nâo revelas sentimento S
Vae, percorre o firmam ente,
A Deus vae padír perdão
Oessa grande falsidade
E diz-lhe toda a maldade
Cansada ao meu coração!

AiNTONio nos Santos Delgado.
(.51

4 ii^d/s fee//a e tó<la m&rens
Como podarei falar-te? Marca Io •

gar e hora, sim ? forque não me
escreves? Não ha perigo e já dé-
ves ler confiança. Não vês como
nos odeiam? Porque? Porque somos
bons. Impossível esconder-te, f-or
mais tempo o meu amor de 16 nn~
nos. Têm sido 16 annos de lutas,
sofrimento e de segredo Se te
offendi, perdoa quem muito te ama
e sofre. Falando, combinarei eran-

A« nesfocios.
Porta d.e:S. Francisco.

i" 5. 
'MarUtknr

Sm nome das representantes do
sexo frágil, venho agradecer aspa-

«.4lavras elogiosas que dirigiste «as
leitoras do Jornal áas Moças»?.

Uma wsiriNDRosA po Rgcipsí.

$*%*¦& Loura es
Tens recebido o «Jornal das Mo-

ças»? pois o J. V. C. tomou duas
açsignaturas, uma para você e ou-
tra paraeile.—Jniz de Fora.

Um íjos companheiros jdelíx.
P^ri Ondina

Ouço ao longe os pássaros, en-
toando o hymno da nossa lutara
felicidade.

OlCA-RÒH.

À* gentil Mítry f.
O ten complacente sorriso é a

mais evidente prova de tua bonda-
de -Valença{E. do Rio).

Sedilon B.
A quem ün$£

. .. E os dias passam, e o men
supplicío vae duplicando á propor-
ção que esta ausência mais sede-
senha em minha mente, sempre
cheia de terríveis insinuações. Uma
cousa, entretanto, é sufficiente pars*
attenuar iodo o mal que nos possam
fazer: amorno-nos mutuamente, apai-
sonadamente ?

Máik ..
O que o coração nao vê o cora-

ç5o não sente, dizem ; rei as muitas
vezes o coração sente, sem que os
olhos vejam, porque o coração
vinha. ¦ Fattihk.
P%r£ Nasinhs

SoBangii
i '.'*'•t\"è o ser a quem me dediquei «

amei Souçamente.—Frankliw .

4« apreciada Jornal das Moças
E' a vossa leitura que mais me

delicia nas horas tristes. — Campo
(5 r ande. -~ U M alei r O R A.

,4áí /o«'(£»A Eenedidc €e$%r
Gravei o teu doce e lindo nome

em meu coração, e jamais d "elle se
apagará.— Bangü.

Uma pensAtxvá.
de Manoel ferreira

Níío posso esquecer*te, meu a-
mor, fui muito ingrata, mos peço-
te que me perdoes, sim? — f&r&~
cambv.-^YAVÃ".
4 o mmü

Em resposta ao Bi
Pobre iouco, não interrompas a

tua paz com anciedades desneces-
sarias.

Felicidade.,. Ha tanta gente que
a almeja, que nâo $vM chegar pa-
ra nós. —Bellinha.

Àe j&ven 0*
âmo-te com ardor, e de ú de-

pende o eu sêr felia: algum dia.—



¦>

6

Par» a /Wr tbuqtte
Estrada Meyer

Mas longas horas que passo íon-
ge de ti, idealiso-te ainda maisbel*
ia.—Adalberto Hbnrioües. ;

Como foste ingrata.
Ma tanto tempo, quasi ha dois

annos que eu confiante te entre-
guei roeu coração!

A, A. Machado.
Ac Lecnch Nogueira

Porque surgisle em meu cami-
nho,sympãtica creatura í

A LOIRA DA FESTA-

*wi^a&imvr&*B^:í.iw>?nii!ma-JM>xi&*4!rttBtWs.

S ~LLtJLU!n UiinUIL I

Quem não gosta de urna pei-
! le fina e barata ?

E onde ha peites finas é ha-
ralas de todas as classes ?

Na Péileteria Brasil

I
Praça dos Governadores N. 2 |
Telephonb 4973 Central
Fazem-se todos os traba-

lhos em pelle. I

Ao meu extreme se noivo
Nao me seduz o empolgante raiar

da ..aurora, nem o calmo e saudoso
cair da tarde?.,. Só me encanta e
seduz a ternura dos teus olhos e a
bondade do teu coração !....

ÂNDALUZA*

Ã quem me comprebepde
Lembras-te do que estavas fa~

sendo no baile de 4-6-921, na S. D.
C. Flor de T.?

Vi tudo e conservei-me e ainda
conservo-me resignado*

Ai iARtlNlAKÓ";

A. i* ¦

Agradeço o teu amável Postal.
Àdvinho que ainda me amas e es-
pero com confiança'os dias de fe-
licidade que hão de vir; mais lindos
que os passados, não?

tvs ÜÂ ApAIX

í»>

At> Manoel da C&&Í&
0 luxo, ã vaidade e a riqueBanã©

me aUraem absolutamente; o qm
me me sedas neste mando ê o len
olhar, cuja laz embriaga dor a irae
fascina © me-entoníece.

Violeta Azul.
4& Nlmbus

Assim coma M%na Santíssima
permaneceu junto de seu bend.i.cto
Olho no W ¦¦»nte G;j 1 variò, assiim tam-
bsm pèrmàtiácò em meu coração a
tua bondosa e querida imagem.

Vendbttà.
.4* meiga Erigida

Emteu bondoso coração, qcréri-
diitha Brigada, proearonm lenitivo,
para suavizar os dias da minha vida..

Venús M.
Ã joven W, Monteiro

Como ê triste amar sem ser ama-
do, mas que fazer se assim é o men
destino?Í-~W. S. Rosa.
A' Maria M.

, Volta! Não mais resisto esta a sau-
dade imménsa que me vae torto»
rando o eoraeãa. W. Azevedo.
A' Prima Maricoímha

A tua fraternal amizade é um do
ce lenitivo mira as minhas preoecu-
paçoes —WallimAb'.
¦4o caro irmà& José Pereira

Com a minh'alma a transbordar
de júbilo, pelo teu feliz anniversa-
rio, faço fervorosas preces ao Sal-
vador para que o teu futuro seja

Pára João S. Santos
Amare sorrir por algumas ho.

ras è soffrer sempre.—?Idal...,
4 quem smel e amo

Oh! Corno é triste recordar}
passado!—Iracema da Silva.

I Soffre de ©sto-

i? u Âl
I n y

íx:

dito so.

mago, fígado
intestinos ?

TOME

íITi
A* venda em todas as pbarma-

cias e drogarias do Brasil
Preço: 2$500 o frasco

Agentes nara todo o Brasil,
A. DE SOUZA A G.

Rua Evàristo da Veiga, 80

Â* Gloria
Sim! que resta da nossa amisade!

Recordações e reminiseencias a* |
rolarem o aroma sublildeuma
dade tristonha.—"Ween.à;
à alguém

Depois da minha íão^ longa
sencia, encontrar-te-ei linda ei
mavel como sempre! Entre Rios

Wíllíam Farnum.
Pars flor do Dia

Quem será esse joven ou esse
ente que para mim diHgiu um pen-

a»- f: 
"

Bfanchas^ Fa«uosf. Bíi^as, Espinhas ©
oiit^ãs JWole*tías c^ie ©nf^iaitt »

OUTIS dasappareeem com o uso cocih-
tanto úo

IODEAL
O Kemédio inais ant?go e mais unacto

para o tratamento fia PELLE
DEPOSITO: - R. General Câmara n. ->^1

BÍÕ DE JANEIRO =
me

ÍNAH Ignaciâ Pereira . sanaenio ? -Flor da Noite.

^flfra Esphynn
Feliz da pessoa

que possuir o l|
umórt pois'tens
um coração "no-
bre, repleto (iíj
uma virtude fo;
comparável.-^!'
HIATO.
Ac Alberto

à. Telxtín
A mo-te, Alberto.

e men amor éií*
puro como o sor-

rir de uma creança --FíiôB D0S--Afe
pjss (L. C.)
J' telepbenlsia Norte y$

Como poderei conhecel-al'Sabe 
quem sou? Recorda se d'!

i'785 Norte?-FATALisfX.
^' U&sinbu

Si houvesse pureza no tena^0!1

¦ :*j-*V*

.««'

'<yfflinir>iiTmrinT>iMiiiiiiii«ii;iiiwiiMiiiiiiiniinni—ii 
|

.4* sènhcrita Siella A* Santos
Estimo verdadeiramente meu a-raig.0 c collega Mario, e por isso

desejo que elle seja completamente
feliz; e para assim ser, só falta oteu amor.T-WiLLíÀivi Davíès.

cão 6. Figueiredo
Porque tanto te oceultas de mimdesbumáno? — tf( C. onde estaria eu asrora ?-»FAGUNP!

o sabonete da moda,, preferido para banho c tolletie"xperitnentem! 
á venda era toda parte.
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| N5d desanimes por tão pouco ;
ftssos corações estão ligados pelos.
Kos indissolúveis do amor.

\ntonio M. Araújo.

i
TSi vivo é porque respiro o ar
qj « Jsaiuas quando falas.

Angélica Dobrada|s.,;v: }¦': Ú":f

0

II

ei
lios.

esse
3CH-

ssôa
Ml

tens
nú-

de
ÍI1'
Vi-

B' jandyra Viegas
Lembras-te, d/aquella linda noite

dia 4-6-1918, em que me deste
lauellô leque?—Álvaro Siqueira.
ií

Si o amor nao existisse a vida
jerja para noss'alma uma prisão.
ferpetua.—A. F. B,

1 J_' ,/. M. A. '

A tua imagem, o teu sorriso e o
Ku meigo olhar, attrahiram com-

letamente meu coração. —A. G.
' minha dislíncta amiguinha C.
Não existem palavras para agra-

ecer-te os favores que me tens
jeito.

E" o meu desejo pagar-te com a.
esma moeda.—A...

W senherita Âlmerinda Rebello
Portugal-Braga

Como são tristes os dias que se
lassam, em que não contemplo o
leu doce olhar!—A. E. R. S.

5 Lily
Perto de ti, sinto alegria no meu

oração e sorrisos nos lábios; longe
d ii, sinto a saudade invadir-me

m alma e o coração.—Aldo.
mmãda Vietima de Seffrimentc

Os teus olhares firmes e as de-
lonstrações de amizade que tive

ia annos passados, fizeram nascer
¦em meu coração, um amor puro e

É&* •'•• mo.—A _s M A cr i v t.¦
Wml alguém

triste e abatida, envolvida em
Bcrepes de angustias, vrve mimalma

s-. /«dura, completamente dzs
¦'¦rente de alcançar um bens. que
ftontrictamente me prometteram,
|e i|ne não chega nunca... a felici-

. Ha d e... — A ní ra hta cr.

c

li

)
¦ y

• lÉÉ__ _ <c
¦ET* <J...

Quando nos encontraremos ou-
ira vez naquelíe lugar?

Tua Apàix. ..
A* Dias de Paiva

25-5921 ! Foi nesta data que tios
alamos e que eu senti que come-

içava a te amar.
Lembras-te do nosso encontro?

A. M-

Ti

É

"$*>**mmmámtmm>mmmm*mmm

"POMADA BRASIL
n A '* Pomada Brasil" amacj»,limpa, aformoaeia a pelle,

PBAÇ« TlRkDENTIS» 49

Acrestice
Cada vez que te vejo, na janela,
A contemplar quem passa,pela rua,
Revive no meu peito,a imagem tua;
Meu coração relembra,minha bella,
Esse feliz amor que, de tão forte
Não poderá findar jamais, co' a

[morte!
Annibal da Costa Mattos.

A' Jadlth
Bento Ribeiro

Àpezar de não ter confiança em
teus affeeios, é umtormento passar
dias sem fce ver. — J. Retrahido.
4* Palmyra

Assim como o cõlibri suga a mel
das flores, quem dera que eu tam-
bem. pudesse sugar o ntesmo dos
teus lábios.—J. P.
Â' senherita Cdetfe
Recordando, saudoso, alguns mo-

[mentais
Ganhos em vossa amável compa-

[tíbia
Cheio de vários, muitos pensamem

[tos,
De incerteza, de magna e de ale-

[gria.
Engenho de Dentro.—John.

A9 Vr sulina lepes
Paracamby

Nao invejo a fabulosa fortuna
dos Rockfellers, nem a dos fíot-
childs; para que maior fortuna que
o teu amor franco, sincero e cóns-
tante?!-J. L. C. L.
Para minha irmã Nenc

He Sem-Pará
Sempre que o vento sul bãlán-

çar as arvores do teu quintal e o
roseiral dú teu jardim, recebe-o
com sympathia, pois elle é o men-
sagéirò das minhas saudades.

Jango do Prado.
A9 nmü faranaensinhs

Joamiinha, acreditas que abaixo
da providencia de Deus, jamais ha-
verá obstáculo que faça iníerrom-
per a amizade de dois corações,
quando existe amor de parte á par-
te9 — Realengo. — José' Azevedo.
Ac Jcbé Cerqueira

Porque te conservas ind*_eren-
te és minhas ardentes supplicas de
amor?

Uma só palavra tua bastará pa-
ia minha felicidade ou infelicidade!

Amor Sincero.

A* mi te. Emeoegilda
Cruzeiro-E. S. Paulo

... Brincas com o amor assim co-
mo uma criança inexperiente brin-
ca com o togo. não reílectindo que,
por um pequeno descuido, quei-
mar-se-á.--.Júpiter.
A' Aluíra

Como vae o ()..• bem? não o
tenho visto eomtigo; cousa que é
para extranhar porque era tão cons
íaníe!.- Que foi? suceedeu algu-
ma cousa?

Mão te esqueças que sou muito
curiosa.. .—Arlinpa.
Para Hilda SattV Anm

A m o -t e *. p ai a v r a c o n s o I a d o r a
quando é pronunciada sínceramen-
te.— Avijlok.
Nair Vargas Cruz

A Esperança éa bússola da vida,
a c alenta -a sempre em teu coração,
porque sem ella poderás naufragar
no oceano das illusões

-Ieüne ínkoütune'
A' Leenidia Perena

N' u o c a v o s t r a h i..'. e s o v ( j s < *. o n •
saerro verdadeira amizade.

Jef.f.

Ac Arduitw
ílello Horizonte

Amei-te, amo-te e hei de amar-te
eternamente, desde que seja cor-
respondida com igual affecto.—B.
Horizonte. --• A ma i\ m silencio .
A* Evangelina

Se me fosse possível ver a tua
imagem como em sonho vejo-a, crê
que o mundo tomar-se-ia para mim
ditoso e a vida seria sempre or-
valhadapela felicidade eterna'...

ASSIS.

Ae J. Laícram
Do intimo d'ahna bemdigo a bo-

ra em que te vi... porque tu, com
teu olhar repassado de ternura,
consegues trazer lenitivo a quem
tanto te ama !,... — J. PiMENTEL.
Afs meninas de Campes

As maiores mfelicidades das mu-
lheres nascem das imprudências do
Coração.—Campos.

Armando P. S.
Dedicado ac Phertich

Os obstáculos existentes sâo fa-
rvh de ser dissipados.

À Deusa da Vino-ak^a.



A" um® senhorita de 5. JPidelis
Nictheroy

Desde aquella primeira noite em
ijne te vp„ meu corav&o exhausto,
agonisante, chora de saudades.

À.S. N.

Campos
Amar-te é omea destino!...
Pouco importa a toa ausência,, .se

o meu coração vive cheio de espe-
ranças«—-Á. S.
Esmeralda, minha vida,
Sois sempre ps meus bons encantos,
Minha deusa tão querida.
E rainha dos meus prantos.
Roseira bella, florida
Aroma embriág.ànte tens,
Leio na í!or resequida
De um dos galhos que conténs
A tristeza de dois bens.

A. J. A. (Joca)
Â* um moreninbé

Amas-me? Poderei ver-te muito
breve? Responde-me, sim?

A MORENINHA DE COR DE ROSA.

Á9 B, Geerglna, minha distincta
amiga e madrinha de chrisma

Symbolo de amor conjugai, de
mãe ternissirna, de rltha extretuosa,
e verdadeira amiga daquelles que
íêm a suprema ventura de gozar
de sua intimidade»

A DELINA M OJÍTENEG HO.
ãy têf, Ne nem e Sita

E. do Rio
A minha gratidão ainda pvvãarà

coma mesma sinceridade dos pr'v-
raeiros dias.—Agonizante .
A9 senhorita Bor® ffgmirca

Bem sei que és mais belía qneSalomé, mais rica que Salomão,
mais gentil que NarcizÒ e mais 6-
dalga que as filhas dos reis Tarta-
ros,filhos do So!.-—Abundo.
Â* Eupice

Âqueüa ventura que se mostrava
amiga transformou- se. — Â imk n©.

? m wwcsawEW

Vosso procedimento actual tem
dado provas do quanto sois sen-
saio em caso de amores...

A li HE a R.

4o amiguínfyc Djalma
Mão és capaz de acreditar no

prazer que tenho, em saber que
gosas os carinhos da tua amada-

A.. L. de Castro.
Ao Vieira da C&sia

Velho., feio e esquelético, esea-
mifrado,e peior de tudo,neurasthe
nico, ainda pretendes conquistar
garotas novas e bonitas no verdòr
dos annos? Toma meu conselho:
consulta um espelho

Á JOVEM MYSTERTOSA'.

Para o Br, 5.
Todo eu posso esquecer, menos

aquelles beijos d'amor, que vivem
nos meus lábios e cuja lembrança
é na minha vida, a esperança de
um íutaro que prometiesle á tua.
só t»a -— Á v a i x o NA M -
Ae meu Inesquecível noive

Jacarépàguâ
A nossa amizade só desapparg

cará com a morte !—Tüà Zizi.
A" Miragem de Tédio

Bem saudosa recordo*m@ dos dia*
felizes em que estivemos estudei»-
do na K. B.

Embora ©s no«sos destinos nos
separem,lembra-te sempre de mim,
enviando-me por intermédio do
«Jornal das Moças», palavras qu&
consolem o meu triste coração.

Incógnita Loira.
Para a minha $fartesã Euthaíh

O teu olhar é irzie e perturba o
meu coração.

Antônio de Almeida Pereira-
A ningaém»..

Se todos comprehendessem e pra-ticassem o verdadeiro amor. o U-
inverso seria um Paraíso.

Anacleto Cardoso.

~«* www \xtt*%*me%t-r*: —OBM>* WMWWMlWWWtW)BPBWj>WWMÉi

A* memeriB de meu.
quer ide paesit)^

Ooando me lembro que partiste
e nunca mais voltarás, sinto ^
tristeza immensa apoderar-se (je
mim, e as lagrimas me vêm aos o.
Ihos.—AUREUANA.

alguém
Como é triste viver-se sem terá»

fado um peito sincero onde se de-
posite todas as alegrias e magnas
que circulam ü'um coração.

Adelia.
reservista de Tiro i§

Âidemar Â. i
ISictheroy

O amor que te consagro é pnroe
ealouqoecedór.- Azul Marinho.
A* Ciumestía

Em resposta
Se és qaftivs penso: «Os olhos qu

desprendem fulgores»—sào osteos,
Portando nada tens que temer.

a, <:.
Antônio Soares

Como seria feliz se pudesse estar
no íogar de tua noiva!

AMA ha S.

Ao A na cie to Cardoso
Em resposta

Tens um talento originai.
me, sonhador!.... Quem te èns

abi»-

a poesia?,.. — A.
Para o Agonizante

Queres abarcar o mundo com as
pernas

Deixa de ser convencido: pouso
assim serás bem acceito no» cora-
çoes das morenas.

A MAIS TRAVESSA.

A quem amo
Jacarépàguâ

Si algum dia passar por tua meii:
te algum soprv leve, algema brisa |
de desconfiança, procura recordar
os nossos pedacinhos, e pede á Vir-
gem que te tire do pensamento se-
melbante idéa. - Angélica,

•¦.-.
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Prevenimo ias que para acompanharem rigorosamente a moda da presente estação,
o ao roesmo tempo grande economia, devem tingir seus vestidos s--rnenle com o

M©éi»iiaa3aiaw que dá resultados garantidos, custando só 1 $500.artígo^ eoGonü'a se á venda em vários pontos desta cidade e nos estados.
ora muito prazer acceifcamos indicações de casas que queiram revender o artigo.
Únicos representantes no Brasil. C. F. Queiroz (Dep. Imp.)

a S, Pedro. 133 Caixa Postai 765
Yzúlmi sempre a marca aílemã fâ

I ^
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Precioso succedaneo do óleo de
preparações iodadas.—O me

anêmicas, fortalece e engorda
notáveis clínicos» que i

gado de bacalhau, das emulsões e das
tônico para creanças e pessoas

ucos dias. Receitado diariamente por
o seu alto ví ICO-

.lVHtlèmt~~t. *j™n-...l.1*i

1/

I

Convalescend aae
Sinta-me

ao bom I0D01

o depois de grave emermi
boje em condições de agradecer em publico o restabelecimento de minba saúde, graças
MQ. Depois de uma febre, de máo caracter, via dia a dia o meu organismo enfraquecer,

íirwreceMü assustadoramente, ficundo sem rôres, sem cabellos e sem forças, aie para escrevei.
Como pimento, só consejmia engolir mingáo de ararnla e leite commatte,em pequenas quantidades.
Omluncr outro alimento, que oaizesse forrar, não «assava da garganta, «esse estado desammaaor

ione «nconirei o iODOLINO DE ORH, que, fortaleeendo-me com segurança, despertando-me o ap~
lanas de uso constante. Peiíeiiameniehvre de minha doença

•cios. não deseje? retardar a commumcação da
, 18 de Março de 1919.

1

>'V

'-''''i»:"

1
»;'' '

pétite, restituiq-me a saúde, em algumas sem
eiâ ha muitos mezes occúpario no\ami»nte *»m meus nego
minha cura. — SANTIAGO ALVES FONSECA - Recife

fã %* i

Meu sobriuho Carlos, até 13 annos, foi sempre muito anêmico e magro, tende guinde fastio,
frfiouentes bronchites e dores nas costas e no peito. ,.q 

Fei: uso de muitos remédios, inclusive do Óleo de Bacatháo ; foi para o campo emfim, temos
os tratamentos possíveis, continuando, entretanto, o mesmo estado de emmagreeimento •«"•»'«¦ "g
Maio foi atacado de sarampo e ficou tao fraco que ,5o pense, resistisse muito tempo pois nem^o
dia levantar os braços. Nesse máo estado foi que tomou pela primeira vez o 1GDOLIH) esoai e«e

Í deroso remédio devemos a vida de Carlos. Desíe que começou a usar o lüBOLNO*freseu ou

diariamente melhoras sensíveis, sendo que, em menos de se.s semanas meu sobra*o a^*ni^i^

,om muita vontade, livre de dores e bronchites, brincava e corna cemo se nunca estivesse doente,
«raças ao IQDOLlfiO DE ORH, ao qual todos os elogios são poucos. .vvil)rc PINTn* M:,,  «* ^ A_,„ ,ia «ri ANTÔNIO SOARES PINTO.ftictberoy, 27 de Agosto de I9i9

stava ficando
Dl

ShaeJ

as for

r «í m-irrha tí rofyrftssíva da anemia, euepois uts.muuus i^wiuoinuo .u«^.«, ..,..~-D

WOmODE ÒBH o restabe ecimento da" minha saúde, restituindo-rne em pouco tempo a fome,
» .ucTsf Sso perdido è » palavra, a felicidade que tinha perdido com a saúde. Como é bas-

S£lfidCfoStrifiquéi^r experiência própria
* 'Á i »~, L A««m a a<cnn« *vmçAfiHP,rw'.ias resolvi--PUDiirai minna íoi^ fdi Mgudj uccare e fortifique os doentes da anemia e soas censequenud», . ^;iSiJv , „rQmja nnmj>rft ^ anftw¦ - i .«r,««,d« ínnni INA «~. ** «ara foiíheíiimento cie sianne numero««anoreconhecimento ao grande preparado lü.DUwnu, — e par* ujimeuujciutx! *>

micos que gastam tempo e recursos.
GASTÃO SANTOS VINHAS Uragnayma, 2 de. Fevereiro de 1919.

o annoi wn íw ORH» aue reúne em si iodos os principaes fortificantes do Óleo de Bacalhau, e
outros ne?esS ao or;anmo, se„""«inconvenientes do Óleo de Bacalhau, que o estômago de;imu as

Jes oa i ato".?portâ rlstilueem pouce tempo » forças perdida, e ™*J^™»%« "«"»".8 t0"
das as suas manifestações: Bseròphàlu, Rachitismo, Flores Brancas, Inappetencia, etc, ete.

IStti túúm as Drogarias e Pharmaeia» áo Brasil
- I*. de Março, 109 — RIO DE JANEIRO.

- agentes gcr&es ^MANO BÀRCILLOS
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<£« p^^jr» natnml privilegiaria
£SAD© E PREFXÜRIDO

<5 ittdi^ praíicc e
bygtetticó

Appròvado e rccom-
meadado pela Eima, Bí~
rectorin da Saúde Publi-
ca.
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I t»F Agua sempre
fresc^,. Cí *•«.- AÃ i

0 único filtro de re-
saltados práticos e dora-
•:'\o Inííüàn..

k' venda uas mais
importantes easjisde 'ou-
ças e ferragens.

H

r vencia em ioda a parte

^
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itaf&lllvel n&e

PODEROSO TÔNICO E FQ.RTIFICAWTB

Em todas, a© pharmacias & drogarias
Deposito: Campos Heitor & C — Uruguayana, 35
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José Januário dos S;
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L 1-VnAIllA rMnuwlíü nL'¥fcü
filio il nM\Wr

(Livreiros editores e importadores)

166, Rua do Ouvidor, 166
RIO DE JANEIRO

B End. Teleff. Alves — Caixa Postal n. 658

| FILJ/VES: H. LiberoBadu.ro, 129, 8. Paulo
&2S?

Rua da Bahia, 1055, Beílo Horizonte.

K; gaftm íL4 a fortana maisrapida a^*
Lotej-iaa « oíYarcea maio?«s vaatag«»s &í>

publioo.Aj oaa&« que mais aojrtès têm diotnbwiáo
MATRIZ: E. Onvi^ior,» 15 4

Filial: IS„ Quitass^la» 75?
(Canto de Oovidor)
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MÊBÊSamt

Pó i$500.
Verniz 2g000

Pasta 2fj50Õ;
Pelo Correio
mais 500 rs.
Cuidado com

as muitas imita-
ções, todas prejodiciaes ás unha á pelle.

A VENDA NO DEPOSITO GERAL:
Perfumaria A' Garrafa Grande
BB - lua Uruguavana - S®

Eidfam ÜNHOLINO

(
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Assim como a espécie humana? os irra-
lionaes tem o seu lado fraco. Ha pessoas

jfrne se deixam vencer pela doçura e pela
Rsoaja; esse é o meio mais usado, e dá, ás
Bezes, bom resultado. Cc-a os arsiraaes
ffiroíktece o mesmo.
¦ S a b i a m q u e c o m b o n s ra o d os e sob re t u d o
Bom tabaco, era muito fácil de se fazerem
Rbedecer pelo camello e pelo dromedário?

O camello e o dromedário mostram um
Josto muito pronunciado pela fumaça do

ti .:¦.), e quando se acham sob sua influ-
ei .• um tanto narcotigadora, pode-se coti-

Beguu* delles o que se quizer.
[m ;Sai toda a região do Norte da África os

se « uiductores servem-se da fumaça õ.o
Babaco para se fazerem obedecer.

H E1 por isso que os condwctores arran-
j-a: ? v?mpre um pedaço de pau triangular e

«furado em uma das extremidades, onde col-
T)cam um cigarro. O pedaço de madeira

Lâüfifular é então rnettido na bocea do ani-
cs

ai, accendeado-se o cigarro, do qual elle
!|ka fumaças, que lança pelas ventas até

ue este acabe.
Camellos e dromedários fecham os olhos,

purante esse tempo, com real sensação de
razer.
G.dáseg-tí-e-sé desse modo tudo o que delles

¦e deseja.

m

s sentenças de
v

O ex-imperador da Allemanha fez es«
prever nas paredes do seu gabinete de tra-

alho no palácio de Berlim, certo numero
e sentenças que deviam servir-lhe de guia
a vida. Estavam collocadas cie modo que

kaiser, quer sentado, quer caminhando
cio aposento, tinha-as, sem cessar, deante
os olhos. Eis algumas:

Contenta-te com o dia tal como se
Jipresenta e esforça-te por achares tudo* otn. <

Nâo percas o teu tempo em desejar
hma cousa que não podes obter.

Que uma hora de ventura te console
(pe mil horas dolorosas.

Toma as pessoas ta.es quaes ell.às são.
Sê forte no desgosto.
Se alguma cousa te parece prejudicial,onvence«te de que isso é talvez necessário

ara o bem da creàção.

—- O que existe no mundo está tal como
deve ser,

— .Emquanto não conseguirmos provas
do contrario, devemos acreditar que uma
pessoa é boa.

em ki 93

Um jornal espirituoso fez a seguinte lista
dos principaes sub-titulos a dar ás obras
primas, para esclarecimento do publico, so>
bre as peças que nao conseguir ouvir :

O «Cid», um assassino de seu sogro,
drama em cinco actos e um duelo;

«Ephigenia», ou os sacrifícios humanos;
«HoraçiO;», ou os filhos malcriados;
«Romeu e Julíeta>, ou os jovens mar-

tyres;
A «Africana», ou os perigos da nave-

gação;
«Fausto», ou o velho apaixonado;
«Hamlet», ou a casa mal assombrada ;
«Macheth», ou a somnambula;
«Hervani», ou a buzina encantada ;
«Rny-Blas», ou o criado audacioso;
«O Rei diverte-se», ou o bobo desveu-

turado ;
«Britannico», ou tal mãe, tal filho;
«Lohe.ngrin», ou a curiosidade punida,

Luto original
LUTO MAIS ORIGINAL DO MUNDO K <

O QUE SíC USA N.A POLYNKSIÁ

Uma cortinaziüha de pedaços de bambu,
unidos uns aos outros, cobre o rosto, da
mesma maneira que as senhoras europeas
se oceultam sob espesso véo. O tamanho
do penacho, que se abre sobre a cabeça
como uma cauda de pavão, tem a impor-
tancia e o valor do defunto.

Quando morre um chefe, os habitantes
da cidade ou do grupo de povoados se re-
unem em uma praça, rasgam ás roupas e
põem-se a dansar com. tal frenezí que caem
ao chão como embriagados. Estas fúnebres
cerimonias se praticam durante vários dias
e a duração de taes honras depende do gráò
de veneração que o morto mereça, No nosso
tempo, em que a complicação da vida social
se ac.commoda mal com a observância rigo-
rosa dos antigos lutos, esses costume» são
ainda mais extranhos,
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Ea bellesa da cutis reside o encanto da malhei, ©, csomo
888B belletósd s© obtém usando AGÜA BRANCA N.EVAL,
deveis uml'& contjoaa e qnotidianameate.' 

0 primeiro dever da mulher é ser bella ! âgsss Branca

Nevnl corresponde ao cumprimento deste dever
Preço 8S60G Pdo Correio 10SWO
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MANOEL PJSBNY ~Recebemos a poesia «fciis-
teza», que revela preterições a soneto, mas possue
três quadras (!!!), dois tercetos, versos de pé que-
brado, e tolices a granel!

E era V. que ainda ha pouco tempo nos proeu-
rava impingir umexceliente trabalho poético co-
mo sendo de sua autoria! E! preciso ter topete !!!

CONDE SAÍSSEM - Seu soneto «quero mor-
rer» é um verdadeiro assassino. Maiou a metrifi-
cação e a grammatíca. Si o «Aviador Raul» che-
gasse a ler esse soneto, era capaz de subir ás nu-
vens ?

EBAKEU — O soneto «Luta intima».que revê-
Ia aptidões, possue alguns versos pouco fluentes.
Nao aeceitamos a orthographia phonetiea.

MONB8IEÜR Eü (?) — O soneto «suplica sei-
vagem» está «muinto» bom para nfto ser lido...

GABRIEL LAGE DA SILVA (Fará) - Dei-
xamos de aceeitar os sonetos «V7esperai», «Hontem
e hoje», «Na tua partida* e «Zulina»

Esses versos demonstram que V. tem bôavon-
tade mas... nao conhece nem metrificaçao!

SCYLLA LAGE — «Teus olhos» parece irmão
dos sonetos do Sr. Lage. Soffre da mesmissima
moléstia.

mmeMtvnatAmAwmmmAWtmm wtcwaaa—a»

«Postaes Rápidos». Creamos uma secção de «pos-
taes rápidos» a 3&000 cada um, postaes estes que
serão publicados na próxima quinta-feira se nos
forem entregues até ás 3 horas da tarde de segunda-
feira. Os «Bilhetes Postaes» continuam a ser publi-
cados gratuitamente, sujeitos, porém, a demora.

JANGO DO PRADO — Já estamos cansados
de dizer: comecem pelo principio... «Appariçao»,
em alexandrinos, nfto pode deixar de appareoer na
cesta. Faça as suas poesias eom versos desetesyl-
labas. «Honteni-hoje», decassylabo, com alguns
progressos, está fraco e tem um finai anti-poetico.

S. S. (Leme) — Somos gratos á sua gentileza
mandando-nos uns versinhos sobre o anniversa-
rio desta revista. Infelizmente nao podemos retri-
buir, pois nao só o «Feliz anniversario» como o
«Recordando», pelas muitas imperfeições, deixam
de ser acceitos.

W. LEIO — O soneto «Esqueceste» começa as-
sim: «Nair querida nâo lembras-te de mim?.»Faca
essas perguntas pessoalimente e... deixe de suppli-
ciar os ouvidos de quem nao tem culpa que a
Nairzinba seja esquecida ou ingrata.

ARIAMO — O seu trabalho Meyélação, nfto re-
velou nada que se aproveitasse.

MARQUES INCONSOLAVEL - Escreva os
seus trabalhos em tiras separadas e só de um la-
do. O que nos mandou nao foi lido por nao estar
nessas condições.

.TANGO DO PRADO - :MmvãôèiiÀ fraquinho.
ALICE M. LEUC.HT — A senhorita parece

principiante e por isso vae aqui um conselho: Fa-
ça primeiro trabalhos pequenos, bilhetes postaes,
para praticar, e depois, então, escolher cousas de
maior responsabilidade

OBPHÂ Í)E AMOR - Recordando foi ^deumádo & cesta e sem direito a appellacfto.
DEBMEVAL DE OLIVEIRA — BatamosJ

accordo: V. 6 mesmo «completamente leigo» ^i
gênero. «Ondina», cambaleanfee/coin ospêsenyd
ticao de miséria, foi parar na cesta.

ANTÔNIO PIRES ~~ V. estânas mesmas^.
diçOes do Dermeval. Quem sabe si os «olhos^
gros» nao pertencem & «Ondina*?

SULING A — Os versos, sem titulo, que V.jrt.
dica ao Syivio, estão requerendo um tônico.

JANGO DO PRADO ~- «Appariçfto» e «Ultim-I
adeus.» astfto muito fracos, Associe-se comaM
lingà!» e comprem um bom tônico.

J. DO PATROCÍNIO - «Tempo Feliz» e ,1
culeos da mocidade», est&o regularmente inetriij
cados, mas muito fraquinhos.

OSWALDO 8. BARBOSA - ingratidão*^
trabalho vulgar e sem idéa.

PLÁCIDO GOMES PEREIRA — Notas tk:
pressões foi acceito. .Esperança, nfto será pii
cado.

EDSON PEREIRA— Tfidio foi regei tado ei;
ditação será publicado.

A. DE ARAÚJO CUNHA — O seu trabalk
foi acceito.

MANOEL S. RAPHAEL — Você cada?È!
mais peiora a sua collaboraçfto. Os dois ultimou
baíhos que recebemos estfto fraquissimos. Escri
com mais cuidado, e procure assumptos malsij
teressan tos.

H. OLIVEIRA B. — O seu trabalho foi pu|
cesta, acompanhado de marcha fúnebre.

SALVADOR S. REIS — Oh! Salvador... j}|
cê ficou perdido, pois a suacollaboraçfto com o
tulo Teu nome, nao teve salvação possível.

BENJAMIN MORAES — Nfto foi examina*!
o seu trabalho, por estar escripto dos dois late
do papel.

NELSON CHAVES - Seu acrostico «A senho
rita» está muito bem accomodado na cesta.

BACHAREL OSSAILE - Os seus «Olnoa»
tanhos», embora sofírendo horrivelmente dos^í
conseguiram chegar até â cesta. ,1

HERACLYTO DIAS — Aos seus versos «Jfr
nha alma» aconteceu o mesmo que aos «Ollioscas-
tanhos...»

CUSTODIO P. C. (Zinho) - O' seu Zinho, veja
se consegue entrar para uma escola. Acreditamoj
que V, tenha nascido com vocação para,..-ví
16 — para poeta, e por isso mesmo aconselhamos
lhe que aprenda alguma cousa de portuguez^
mo vê, somos perfeitamente justos.

Trabalhos aeceifcos-r-Serão publicados oppot;
tunamente os seguintes trabalhos: .

Confissfto, de Qioconda de Vinei; Pétalas d ai-
ma, de Dêa, Montenegro; A religiflo, de J^
d-Aro; A vôz da consciência, de E. A. C.\ ™eu8
olhos, de Oscar Eeie; No Cárcere, de Lange,

CONSELHEIRO

»!"Jornal das Moças
ABBIGNATUBÀS: A&aual 22$000—Semestral 121

kstkangeiro: Ânnual SGIQOO
PAGAMENTO ADBANTADO cmAmlso.éOOrs. nos Estados 500rs. ;AtrazadomOs origíaaes «aviados á Kedacção não serão r<

dos, «inda mesmo que íião sejam publicadosB. u M
iif

As photograpbiaa enviadas á Kèdaccão nãobem reatituídas.
A Kedacção não se responsabüisa pelos trabalhos

madoa por seus eollaboradorea,
Toda a correspondência deverá ser dirigida P»r

rTornaJ dai Moçai»-~Bua do Senado, 28-»Slp'
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Jjevído ao grande numero de «Bilhetes Pós-
tae que recebemos diariamen-
te? »uio podemos attencler, de prompto, á
sua'publicarão, causando desta forma
desgosto a muitos dos nossos
çolíaboradores, que desejam velos
publicados immediatamente.

For esse motivo, resolve-
mos crear uma secção de
«Postaes Rápidos»-

0> «Postaes Rápidos»» devem ser
éscT!pios no mesmo impresso dos «Bilhetes
llstaes» e serão publicados na
primeira quinta-feira, desde que
chcjnem a esta red.acção até ás 3 lio-
ras da tarde de segunda-feira
da mesma semana.

Os '-Postaes Rápidos", paga-
râo 3$000 cada um, desde que

Io excedam de cinco linhas.
TlJrn só collaborador poderá publi-

car, no mesmo nu-
mero, os "Pos-
taes Rapi-
dos" que en-
tender, pa-
gando, po-
rém 3SOOO
por cada um.

|0s "Postaes
Rápidos" licam
-sujeitos á nossa re-
psfso, deixando de
ler publica-
dos os que conti-
verem insultos
on immorali-
dades, restituin-
do se. nesse caso, a
iniportancia paga.

diariamente, das"9 horas da manhã,
As 5 da tarde, em
nossa redacção, árua
^o Senado, 28 so-

. brado, encontrarão
|p nossos collabora-
pores de «Postaes
^Rápidos» pessoa
,t!)carregada de
Recebei-os, dando

Recibo com o nu-

mero do «Postal 1 lapido" a ser publicado na
próxima quinta-feira.

As importâncias dos «Postaes Rápidos >
(3$000 cada um) podem ser remettidas pelo
correio em carta registrada com valor decla-
rado ou em vale postal.

Chamamos a attenção dos
nossos collaboradores dos «Bilhetes Postaes»
e dos «Postaes Rápidos» para as observa-
ções contidas no «Impresso para Bilhetes
Postaes».

Os -Bilhetes Postaes» continuam a
ser publicados gratuitamente e po-
dem ser enviados por
qualquer leitor ou lei-
tora do < Jornal das Moças», fican-
do, porém, sujeitos a demora, visto que
têm de obedecer á ordem de chegada
a esta redacção.

5!

ca
x
CO

CQe
£
O
CS.

COt-
a<u
O
e
O1
>
u*
OS
«o
«

Impresso para "Bilhetes
(Neste impresso só pôde vir um «Postal»)

Sarão inutilisados os postaes que vierem escriptos BCO

¦*.* as entrelinhas.

Dedicatória:
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Assignatura:

Localidade:

Os «Bilhetes Postaes» são enviados em enveloppes fechados e
assim sobscriptados: JORNAL. DAS MOÇAS

« Bilhetes Postaes » — RUA DO SENADO, 28 -Sob. Rio àe Janeiro
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FERIDAS, FB1E11US, DARTHIWS, EÇZEMAS, APilTAS, EMPI.NGENS, TALHOS, PE-
RIMENTOS, CONTUSÕES, QUEIMADURAS, do SOL ou do FOGO, ESPINHAS, CRAVOS,
RUGAS, S1GÍNAES DE BEXIGA, PAÜ.NOS, MANCHAS DE GRAVIDEZ, SARNAS, BRQ-
TOEI AS, ASSADÜRAS DO CALOR, COM1C11ÕES, QUEDA DOS CABELLOS, CASPA,
SUORES FÉTIDOS, MORDEDUUAS DE 1NSECT0S. Nào é CREME nem POMADA, um
liquido PERFUMADO, ANTISEPT1CO e GICATRISANTE, o seu uso permanente para ia-
var o ROSTO, para os banhos das ÇREÁNÇAS, paia uso da BARBA, conserva a PELLE,
sempre fresca e avelludada. Encontra-se á venda em iodas as PHARMAC1AS e DROGA-
RIAS DO BRASIL. —Deposito : RUA GENERAL GAMARA _S. _>^r>,-~~ RIO DE JANHftO.
— Preço de um vidro, 4$
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