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Senhorita Jesuina Pimentel Carinho, AISS WiNAS GERAES
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A commissão do centro da Beneficência Mineira recebe a senhorita Jesui

Pimentel Marinho (Miss Minas Geraes) ao entrar no Instituto Nacional
de Musica, vendo-se alem da homenageada a senhorita Zita

Coelho Netto. Em baixo um aspecto da platéa do Instituto, e no
medalhão a formosa Miss Minas Geraes.
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de pedra natural privilegiada

USADO E PREFERIDO

0 mais pratico e
hygienico

Approvado recom-
mendado pela Exma. Di-
rectoria de Saode Pabli-
ca.

Água sempre
fresca.

0 nnico filtro de re-
saltados práticos e dura-
ç&o inunda.

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

-V 7,

A' venda em toda a parte

GUARANESIA
Infalível na»

doenças do
Estômago e

Intestinos
wtonjmm*

PO HE ROSO TÔNICO E FQRTIFlf.ANTE
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Em todas as pharmacias e drogarias
Deposito: Campos Heitor * C. — Uruguayana, 35

CHAPEOS DE SENHORAS E MENINAS
Fôrmas de crina de seda, e palha timbó,

artigo superior de 22$ 80$
Fôrmas de palhas, arroz, Tagal; Pico! e _

Ingleza, de 8$ à . . . . • • • 
|||Çhapéos de seda e setim desde. . . . 25$

Idem de Laize de palha de seda desde . 30$
Idem de palhas de seda, de 22$ a. . 45$

Fôrmas e copas em Sparterie e Linon
Aviamentos, Flores e enfeites

Tinge-se, Lava-se e Reforma-se
NA FABRICA

A Feminina
170, R. URUGUAYANA, 170

TEL, NORTE 2767
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Para Aristides Magalhães.
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Leprosa! A mulher amada,
a Messalina exultante,
a Phrynéa desejada,
a soberana do amor!
Leprosa,— a flor sedoctora,
a sedoctora baccante,
a densa triumphadora...
estava leprosa I... Horror !

Leprosa í — a deasa que dera,
leis de opalencia e g randesa,
na ridente primavera
d'alegria e do prazer ;
de todas-— a mais formosa,
a "perfeição da bellesa,
do amor a fada orgulhosa...

ia leprosa morrer J

Oh ! como é vário o destino !
como tudo se transforma I

Após o goso divino,
as agonias da dor,
tristesas da soledade,
da vida apenas a fó-ma,
onde brilhara a vaidade,
onde scintillára o amor!...
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Tobias ni ALENCAR
(Fragmento do poema a «Ago

nia»;.

1VI ooidacio
Qaai a quadra mais ditosa,
De mais bellesa e vigor ?
-— A que cheira como a rosa
Efazo homem trovador ?

A Mocidade é risonha...
Tem o encanto duma flor,
Tem graçat duma crença,

O mimo dum trovador !...

Na mocidade — entre frisos —
Em aniias geraes e loucas,

As boccas vivem dos risos —
E os risos vivem das boccas ! —

João Damião ROCHA
Bangú.
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if Cantata
A: Zezè

Nesta tarde triste e fria,
Tarde de amor ê saudade,
Tarde morna, fim de dia,
Cheia de amor e saudade,
De doce melancolia,
De calma, tranqüilidade...

Eu recordo, oh 1 meu amor,
As nossas tardes serenas...
Porque, então, a minha dor,
Naquellas tardes serenas,
Tardes chaias de langor,
Eu presenti a apenas,

Luys PERY

F.
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Yiajava no trem da Central, o que
parte de Tigipiô ás 8 e meia, com destineia.
Recife, lendo o meu attraente e saboroso Hça,
auando percebi a conversa interessante de
duas collegiaes, minhas quotidianas compa-
nheiras de viagem.

São magníficas!...
Porque falam muito, tornando a viagem

agradabilissima.
Entio, quando se juntam aquellas ou-

trás cinco, acham sempre novidades para con-
tar

Nesse dia, veio a baila, no dialogo, o se-
8U—O meu poeta boje n&o veio; estará do-
ente ?. •• , ,,—Que poeta? perguntou uma üellas.

—Então voeê n&o sabe!? Tome>morda a-
aui...e estirou o dedinho, collocando;o à
altura da bocea da outra, como quem dizia:
Esta.se fasendo de innocente!?...

—Ah, sim, jà sei, o amigo daquelle bo-
nitinho, que diz ter «a alma triste», nlo è?

-.-Isso mesmo.
—E você está namorando o poetar...
—Eu nâol...somente lhe quero bem e...

mais nada.
—Deixe se de conversas...
—Olhe, bichinha, eu provo que n&o te-

nho nada com elle; apenas me énthusias-
mam as suas qualidades. W um bom rapaz,
muito intelligente e preparado...

~-Eu compreendo muito bem como slo
essas cousas,: terminam aos pés do padre,
como sempre...

—Você é maliciosa...
—E você uma sonsinha...
Mas o trem, perverso, nlo consentiu que

o dialogo se estendesse, pois que, todo res-
folegante, chegava & Central.

1 í PAOUO -^ 
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ANDRÉ, 20 I
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Ah, se ellas me tivessem visto, coB»
ficariam vermelhinhas as suas tacea-

Recife o
M*RQ0BZ de TABOCAS.
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O Sabiá
0 sabiá é um dos mais bellos pássaros que a-

bundam nas nossas florestas. 0 seu lindo cântico
tem sobre mim notável influencia.

Certa vez, eu a passear na orla de um pequeno
bosque,mergulhado em profundas conjecturas,pen-
sando na dor aguda que avassalava e ainda avas-
salla o meu pobre coração,quando,repentinamente
fui despertado pelo sublime cantar de um pas-saro . '

Procurei descobril-o.
Era um vistoso sabiá que, majestosamente pousado sobre o galho de uma arvore, se deleitava

a cantar: e aquelie cântico sonoro, fez dispersar
minha alma os funestos pensamentos,invadindo o
meu coração de uma alegria incomparavel.

Cerca de duas horas,apreciei, embebido, o lin*
do cantar do sabiá.

Mas, não ha bem que sempre dure e eis que,de repente, o sabiá, paralisando o seu entreti-
mento, bate azas e vôa, levando coimigo a ale-
gria com que momentos antes me havia mimo-
seado .

Voltaramnovamente ao meu coração as trístesas
que tanto me mortiflcam e, completamente deso-
lado, regressei a minha casa. v

Fui lá, diversas vezes, mas nunca mais divi-
sei o meu lindo sabiá.

Partiu para não mais voltar.
Admirador da SODIDÃO,

Parahyba do ^Sul—E. do Rio.
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O alvorecer
%í

Assomando do alto da montanha* vem o
sol annunciar o dia!

Pelos ates, grande quantidade de pássarosa esvoaçar, pegando insectos, aqui, ali,
acolá .

Da floresta, ao lado, sae um zum-zum,re-
pecurtindo ao longe: é o vozerio dos maça-
cos, misturado ao zumbido dos insectos.

Espalha-se em toda a naturesa um não sei
que de mysterioso e poético!

Aqui, desce murmurando, por entre a rei-
va> uni regato; ali, um pássaro a cantar uma
m9lodta;além,pousadonumaenormearvore,um
bando de maitacas, numa gritaria infer-
nal .

Do norte, uma brisa suave perpassa, tra-
ú zendo perfume das flores silvestres, embalsa

mando o ambiente.
Pela estrada afora, passa um grupo de

homens, de enxadas ao hombro, entoando
uma canção: são os trabalhadores, que vão
cavar o pão de cada dia.

Ao longe,bimbalhava o sino da capellinha,
chamando os crentes á oração; é a hora da
missa •

Contemplando tudo isto, murmuro: como
é bello o alvorecer!.,.

MARICÁS.
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de doenç
pana prazer

é um tempo
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Os 
^Inconimodoô Je Sejihoras^eiii sua volta peri-

odica, todos os mezes, £eplêsentam para o sexo te-
tnmnw^ 

1^^ ^^ 00. SOlflíMtdo.
As Senhoras sabem de antemão que seus males

tem data fixa para se manifestarem e podem faxer
a conta previa das horas que perdem para o prazer
da vida Epois, para uma Senhora, um acto de de-
fexá a favor da alegria de viver guardar sempre
presente na lembrança que ^"A SAÚDE DA MULHER"
— sendo o melhor remédio conhecido para os In-
commodos de Senhoras, taes como Suspensões,
Colicas Uierinas, Rheumatismos, Arthritismo, Flores-
Brancas — assegura o prazer da vida, que só pode
ser perfeito quando existe perfeita saüde,.
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Doleneias .,.
Estou doente e, talvez, nâo tenha cura
A enfermidade que, hoje, me avassala.
Acaso, pôde a gente, com lisura,
Falar, quando no peito a voz se cala f
E' tudo triste em meu redor; na sala,
Ha um silencio funereo que tortura ...
E, na minha alma, a dor, sempre a crivala,
Mancha toda de negro esta ventura !

Se estou doente ? Oh ! Sim! Vendo-te doente,
Definhar, e perder tua saúde,
Soffro, sosinho, amarguradamente!
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Se a fé perdeste, Herminia, de viveres,
Eu, como alguém, que nunca mais se Úlude,
Hei de morrer no dia em que morreres ! . . .

Áristides MAGALHAÃES

jKmoi» pati»io
Aos bravos militares.

Com carinho e com respeito,
Eu conservo aqui, guardado,No segredo de meu peito —
Um amor puro e sagrado l

Um amor forte, perfeito,
Extremoso e dedicado,
No qual vive, satisfeito,
Meu coração, transportado.

Esta affeição tão sublime,
Que meu verso não exprime —

E' de uma essência subtil . . . f
E eu a dedico, orgulhosa,
A' minha Pátria formosa,Ao meu fidalgo Brasil!

GLAUCIA
Voz do Epmo

A' Cléa Lourdes.
Eu gosto de cantar no alto da serra «
Para ouvir rebôar pela amplidão
Meu éco — vóz dos ermos — vóz da terra,
Gemido do meu crucio coração.
Eu gosto de cantar a dor que encerra
Minlialma cheia de desolação,
Ao pôr do sol, quando nos ares erra
Um mixto de saudade e solidão.
Porque, cantando a minha dor sem termo,
Sinto que vóz dolente, a voz do ermo
Vem morrer, sem resposta, no meu peito.
E só o ermo, a naturesa e o ceo
Compreendem a alma deste meu
Coração que ao amor se fez sujeito . . .

Hérmtnio BARBOSA
9uro Preto-Mina*.
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Rpós o ai»i»ufo
Se deste arroubo d luz em que me engrimpo,
Ouso maguar, por vezes, com acrimonia,
Teu coração celifluo, — áureo garimpoUe que extrai do affecto a cassidonia ;
Se, extirpando, por vezes, querimonia,
Que me malsina assás, altivo eu grimpo í
Não busco o indulto ter com santimonia :

Eis-me a teus pés, regenerado e limpo ! I
0' tu, que tens a alma de arminho e rosa,

Perdoa a offensa que te fiz, Formosa ? !
E ella, com a doce voz dos gaturamos ;
-r- «Que nunca mais briguemos por tolice !

Eu te perdôo!» — em lagrimas me disse . . !
Beijei lhe os pés . . . e nunca mais brigamos l'. ¦"/."?•
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Saudade

Saudade, .—. som dorido que resôa
nas immensas arcadas de meu peito.
Saudade, — é uma caricia que magoa,
é goso que fenece, emdér desfeito . . . r
Saudade, — é, moribundo, alguém no leito,
Sob o braço da Morte, que atraiçôa.
Saudade, anjo do Bem, de graças feito,
que nos soecorre e que nos abençoa . . .
Saudade, — trenó fúnebre que vibra,
rompendo o coração, fibra por fibra,
dos sonhos de que a Vida se reparte . . .
Saudade, — é vêr uma mulher que parte, f
No derradeiro instante, á despedida,
no adeus levando toda a nossa vida /. . .
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D'ARGOFITHER
Lorena.

Divagando ', ;*•

0 cêo é negro ; a terra, a todo intante,
Parece-me tremer, convulsamente,
Na fúria do trovão, que, doidamente,
Pelo espaço pragueja, urra ululante . . . ¦... 

i

0 vento passa a sibilar, possante,
A tempestade surge, de repente,
Para cair, precipitadamente,
Nyum rosário de pedras, inconstante. . . .
Cruzam faíscas, tresloucadamente,
Rasgando o espaço d'um pavor profundo,— Velho segredo d'este abysmo—o muudo .
0 céo, o vento, a terra appetecida,
A procella que vejo, tristemente,
E' uma sombra phantastica da vida.

DELM1STH
Minas,
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RECORDANDO.
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Aos meus irmãos.

Despontava no horisonte a aptora.,A pas
garada,alegre,annaBCÍaya o romper do dia.

Cab abaixo, triste, contemplava o quadro
lindo da «atara. Reeordei-me então do meu

modesto e querido lar, de W^g^jj
e ingrato me expulsou, arrebatando-me para
esta terra distante. **aí„.w« rn.

Oh! querida e syrapattnca eidadesiuha.ro-
deada de matta verdéjante, oo«. topreoo-
capado e feliz, passei a minha »»'»"«*•"
se período da vida de que sempre me relem

bro, repassado de infinita saudade!...
Foi num dia chuvoso e tetrico.que en.des-

pedindo-me dos meus, tomei o flowhoiae

puz-me a caminho. Nesse dia, tudo se me ali-

gar&va melancólico.
Com o eoração despedaçado, a alma em

soluços, previra logo a minha tatidicajorna-
da. Afastei-me, julgando-me o maismd toso
dos homens, sentindo a alma tão constran-
2Ída que pedia descanso em um túmulo.

Não me é grata a existência, nesta pa-
ragem longínqua. ,

Em nada'aqui encontro prazer, e tudo
taciturno. ..-. .

Fui sempre bom fllho, amigo eterno da-

quillo que amei desde pequenino, de onde
me attrae a doce perspectiva da terra natal.

Villa Militar.
Felicíssimo COSTA *
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II E'0 MELHOR
e não e'o mai/ caro

J i L
PEÇAM AMOSTRAS GQATIÓ A
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AV. PIO BPANCO. 134

S.PAULO- £?. S7? AN ORE, £?0 *
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nm R T|RADE_INTE-^, ^A-^G-^S
I RUA URUGUÀYANA, 44

SVIU AVENIDA PIO BRANCO,,!^
^ PAUL.O- RUA yT-2 ANDRÉ. gQ

AS DUAS VISÕES

i imperatriz Tristonha, Fiorisla Saudosa e
Nympha das Selvas.

Seguia vagarosamente por uma estrada deser-
ta a procura de um lenitivo para mitigar os meus
atroses soffrimentos, produzidos pela ingratidão
de alguém, quando deparei, sentadas sobre uma

pedra, duas radiosas visões,
Uma estava envolta num manto roxo, e estava

tão triste e melancólica, que me lembrei
de um coração traindo; a outra achava-seenvo-
ta em uma túnica verde-claro, a cabeça coberta
por uma aureola, que espargia fulgores scintil-
IÜ111P s

A primeira disse: Como és feliz, tens sempre
estampada no teu rosto a alegria, e nos teus
lábios o sorriso.

Sim; respondeu a outra, sou feliz, tenno o
dom de dar alegria e/prazer aos que amam, trans-

porto-os para regiões chimericas, fazendo-os so-
nhar com o feliz porvir, que as vezes lhes appa*
rece tão grandioso.

E tú o que fazes ? perguntou-lhe esta.
0 meu destino é bem diverso, habito nos co-

rações enlutados pelo desengano.
Consolo os corações afflictos, que estão

abysmo da descrença. m
Sirvo para abrandar o padecer dos corações

ludidos .
Quem és? perguntou-lhe a outra.
Sou a Saudade.
E tu como te chamas?
Chamo-me a Esperança. ramna
As duas visões, abraçadas, desapareceram

curva da estrada. .¦nwri
Floiustà nos MOính

Cachoeiro de llapemirtm.
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João Lobo ou O Selvagem de Mareille
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CONTINUAÇÃO

Depois de ter feito no bosque um passeio
aeavallo,o brasileiro acabava de entrar, quan-
dolheeommtiniearam o Sr. Lagrade. Apres-
soa-se em receber o visitante, qne o seu criado
particular tinha feito entrar no grande salão.

—Senhor, disse Pedro, depois de ter sau-
dado o Sr. Lagarde, eu fui previnido hon-
tem pelo Sr. conde de Violaine que teria a
honra de sua visita.

—Não t8ndo a honra de ser conhecido de
V. S., senhor, julguei que me devia fazer
recommendar.

—Oh! eu lhe asseguro que não era preciso;
uma pessoa deve-se estimar feliz e honrado
de conhecel-o e orgulhar-se de apertar-lhe
a mão, accrescentou o moço, estendendo ao
visitante sua mão largamente aberta.

—Obrigado, senhor,mas eu não mereço...
—Perdão, senhor, e permita-me dizer-lhe,

o senhor é um homem admirável. Eu conhe-
ço algumas das bailas obras do protector da-
quelle que se chamava em outro tempo João
Lobo. O senhor possue umaimmensa fortuna
e faz delia um nobre emprego. O seu exem-
pio será seguido, senhor; neste paiz, como
em toda a parte, ha muito bem a fazer; eu
mesmo tratarei de imital-o, se puder, isto
ê, se para isso eu for bastante rico de intel-
ligencia.

—Para fazer um pouco de bem em torno
de si, replicou o Sr. Lagarde, basta querer.

—Sim, e saber fazel-o.
—Isso se aprende depressa, disse,sorrindo

o páe de João Lobo.
—Eu devo dizer-lhe, replicou Pedro, que

seu nome já me era conhecido quando o Sr.
de Violaine me falou do senhor.

—Ah!
—Um homem que tem pelo senhor o affe-

cto de um irmão fez aqui mesmo o elogio do
Sr. Lagarde, no meio de uma reunião de a-
migos,dentre osquaes citarei somente o con-
de de Maurienne.

—Oh! advinho o nome de meu apologista;
o Sr. Van Osssn, não ê?

—E1 elle mesmo. Ah! esse senhor é seu
amigo e o estima sinceramente. Mas
compreendo que qualquer o estime imme-
diatamente , logo que tenha a felicidade
de o conhecer; o senhor tem o dom
de fazer nascer todas as sympathias e de
attrair a amisade. Eu o vejo hoje pela pri-toeira vez e já sinto que tenho amisade
Pelo senhor.

Visivelmente commovido o marquez, a seu
turno, estendeu a mão ao moço enthusiasta,
, —Pois bem.senhorCagtora. disse elle, se-
JftHiog amigos!

gS!BBB3EgBSgSS5SgS33^
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--Ah! exclamou Pedro também muito com-
movido, o senhor me torna bem feliz !

—O senhor anima me a pedir-lhe também
sua amisade para o antigo selvagem de Ma*
reille, para meu protegido João Lobo.

—Certamente, eu nãollfa recusarei.
—Obrigado por elle. João Lobo vae fazer

muito proximamente sua entrada na socieda-
de donde a fatalidade o tinha exilado; elle pos
suia uma fortuna, ser-lhe-a entregue. Fará
sua entrada no mundo com o nome que lhe
pertence, um grande nome,illustrado em Frag
Ca durante séculos. Nesse dia, o pobre João
Lobo terá necessidade de amigos seguros e
dedicados; eu o designei para ser um desses,
Sr. Castora.

—Na verdade, senhor? E«é para isso que
o senhor veio?

—Para isso e para outra cousa. Tenhoneces
sidade do senhor.

—Eu me ponho inteiramente á sua disposi-
ção •

—E' aqui, em sua casa, neste salão, se o
senhor não recusar, que terá logar a apresen
taçãode João Lobo. '

O moço olhou para o seu interlocutor com
surpresa.

—Antes, porém, o senhor o verá,ha de co-
nhecelo, porque eu espero que me fará a ama-
bilidade de vir almoçar em minha casa quinta
feira próxima, daqui a cinco dias. Acceita,
não é?

—De todo o coração.
—O senhor achar-se-a lã em companhia

de alguns bons amigos de João Lobo, entre
outros, o Sr. conde de Violaine, que se inte
ressou particularmente por elle em outro
tempo. O almoço é para o meio dia; mas
eu faço meus convites para as dez horas
justas, porque o almoço deve ser precedido
de uma longa narração.

—Está entendido senhor.
—Agora vou dizer-lhe porque desejo que

seja em seu salão que João Lobo faça a
sua primeira apparição na sociedade. Primei-
ramente o senhor é rapas, o que o permitte
não convidar senão homens; em seguida,
no numero dos convidados, ha um que não
poderia vir á minha oasa e qne não seria
recebido nem em casa do Sr. de Violaine,nem
em casa do Sr. de Maurienne.

—Qual é então esse convidado, senhor?
—O barão de Simaise.
O moço fez um movimento bruseo e pare-

ceu embaraçado.
—Eu sei, replicou Lagarde, qual é neste

momento sua situação para com o Sr. de
8im*ise; mas §eí também que elle nâo ou*
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sairia romper abertamente comsigo. Ha no

escriptorio de desconto certo cheque...
—Pois que, senhor, sabe...
Sim .
—Quem poude dizer-lhe?
-Que importa! Eu sei, uso basfca,. O se

nhor convidará portanto o baràoeelljwt.
-Desde que o Sr. quer, eu o Convidarei.—Não é tudo o que tenho a pedir-lhe, ar.

Castora. Ah! vae achar me bastante exi-

gente e desembaraçado.
—Diga, senhor. .
—E' um jantar que o senhor oferecera a

seus convidados e, se quizer, fixaremos o dia.
—O seu dia ser & o meu. .
—Pois bem, sabbado próximo, de hoje a

oito dias, dois dias depois do almoço em
minha casa. &,.

—Eu tomo nota para fazer meus convites.
—Vae ainda ficar admirado, Sr. Castora;

eu lhe peço, como prova de amisade, não re-
ceber em «na casa.nesse dia.senão as pessoas
que eu designar.

—Com efleito, senhor, minha surpreza è

grande . , ..
—Eu não posso, apesar disso, dar-lhe ex-

plicaçfto alguma de meu procedimento, é pre-
ciso que o senhor espere atè sabbado para
compreender as rasftes que me fazem agir
assim .

—Eu me puz a sua disposição, senhor;
farei o que me disser que faça.

—Bem, eu nào esperava menos do senhor.
Portanto, ou indo ve-lo, ou por uma carta,
o senhor convidará o barão de Simaise; verá
em minha casa, quinta-feira, os seus outros
convivas e lhes fará de viva voz o seu convi
te. Sfto cinco convidados somente que terá
a sua mesa sabbado de tarde.

Joio Lobo e eu não estaremos para jantar.
—Porque, senhor?
O marquez teve um doce sorriso.
—Porque nós deveremos yir mais tarde,

pelas trez horas, respondeu elle.
Terá a bondade, além disso, de nfto falar

de Jo&o Lobo e de mim a seus convidados. O
Sr. de Violaine só, estará prevenido; nossa
chegada deve ser uma surpresa para os
outros •

- Eu me conformarei com suas intenções.
—De resto, daqui lá, nós nos tornaremos

a ver e convencionaremos absolumente.
—E' muito importante que esteja o Sr.

de Simaise?
Sim, sim; a necessidade de sua presen-

ça é absoluta.
Elle pode nfto aceitar meu convite.

~E* preciso que elle aceite.
—Está bem, eu o verei amanha.

 Então, Sr. Castora, posso contar com-
gigo ?

—Como se tem o direito de contar com
um amigoauiigva

—Obrigado! Agora, passemos a um ou-
tro assumpto. Qne quantia lhe deve 0 h
ráo de Simaise ?

—Mas eu n&o sei .
—Cada vez que elle lhe pediu emprestado

devia ter-lhe dado recibo.
—Sem duvida.
—A quantia total, compreendido o famo*

so cheque, deve passar de quinhentos mil
francos .

—Eu creio que sim .
—E1 preciso que seja reembolsado desta

quantia.—Mas, senhor, eu nao exijo...
—Oh! eu conheço seu desinteresse, eu sei

mesmo que o senhor queria desposar a
nina de Simaise para salvar seu pae
ruína e dar a Henriqueta e a Raul uma for-
tuna em logarda que o barão náo soube
conservar. Sua idéia era generosa, ditei
mesmo, cavalheiresca. Todavia, o senhor fez
bem nfto proseguir sea projecto, feibii

por muitas rasóes que nfto tardará a co-
nhecer. A menina de Simaise é uma «•
rebatadora moça e será uma esposa com
pleta; mas a menina de Violaine tem
bem numerosas e raras qualidades. O senhor
renunciou Henriqueta e achou Suzanna i
única moça, talvez, que possa fazer-lhe»
quecer a primeira. Além disso, Henriqueta
não podia amal-o e Suzanna ama-o.

—Ella me ama? O senhor diz qne
me ama ?

—Sim, Suzanna de Violaine o ama;no
dia em que o senhor pedir sua mfto aopae,
lhe será immediatamente concedida. Mii«
volto á divida contraída pelo Sr. de W»
se. E' preciso, dizia eu, qne esta quanta»
lhe seja reembolsada, ella o será por ¦»
ou antes, pelo meu tabellifto.

Náo compreende? Eis portanto; M »

tenho querido que o barão de Simaise pJJ
ser perseguido pelosseas credores; Para'M'
me substiti a elles; por minha oraem.
mau tabellião comprou sucessivamente w
os créditos, de sorte que, hoje, tudo o
barão possue me pertence. Não resta
senão os seus recibos para addicionar
maço. Compreende, agora, não é, W
nho interesso em comprar egoalmente
credito l

-Seja, fez Pedro, eu terei os reetfj»
Sr. de Simaise ádisposiçáo do sentas"

O marquez nada tinha a dizer, vm
se do brasileiro, dizendo-lhe: ^

—Até quinta feira de manhã, M™
rasjustas, nfto esqueça ?

(Continua naproxima quinta-fW1

I
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o olhar fixo no espaço, pallida
e immovel, como ifma estatua de
carne, onde o ultimo signal de vi-
da era aquelie arfar angustioso,
como se alguma cousa lhe quizesse

fugir do peito, alguma cousa muito dolorosa...
E seus lábios abriam-se e as palavras sa-

iam, lentamente, como se sonhasse... '
Suas mãos brincavam com o leque, num mo-

vimento cadenciado e lento, como suas pala»
vras, tal se as acompanhasse...

— Toda a felicidade não passa de um sonho,
um lindo sonho. .,

E continuou:
«Houve um tempo em que fui feliz...
«Conheci o verdadeiro amor, feito de ter-

nuras, de delicadesas e, também, de pecca-do e de loucuras...
«Nem sei como foi que começou,..
Só sei que senti toda a verdadeira e triste

realidade, mais tarde, com a separação, quan-do já era tarde, muito tarde...
«Conheci o?e fomos bons amigos.
«Tinha pequenas attençoes e delicadesas,

que me prendiam, numaamisade cheia decon-
fiança.

«Dois mezes durou a nossa felicidade.
«Uma tarde, dei lhe um adeus, emquanlo

um lenço, longe, respondia, na curva, onde
0 trem desapparecia, numa nuvem defumo...

«Ficou de voltar.
«Esperei, ansiosa, e seria longo narrar essa

ansiedade de contar os dias e esperar, esperar...
«Todos os dias, escrevia lhe, longamente-
«Mas, só respondeu me ires cartas, seccas,

quasi ásperas..,
«Estranhei; mas continuei a escrever...«Nada, nem uma resposta.«Um dia, soube que voltou,

«Fuivel-o, radiante, o coração tremulo de
alegria e duvida.

<Mas não o encontrei.
«Sim, meu caro amigo, elle, o \erdadeiro,

o meu amor, ficou na curva do caminho, com
aquelie lenço branco, que desapparecia, numa
nuvem de fumo.

cEncontrei uma mascara cruel, que não
me beijou, nem sorriu para mim, quando lhe
abri os braços.

«Insultou-me, repudiou-me...
«Por que ?
«No meu desespero, fui covarde, indigna ;

atirei-me aos seus pés, chorei, suppliquei,
beijei-lhe as mãos, humilde e meiga...

«Falei-lhe do passado, do nosso amor tão
feliz...

«Tudo foi em vão.
«Só teve palavras ásperas, esmagou-me ás

illusões, uma a uma...
Tive lhe ódio, ódio de morte ; então, tive

desejos de vel-o morto, mas morto com mi-
nhas próprias mãos, com minhas unhas e meus
próprios dentes...

«Creio que fui quasi louca, nesta occasião.
«Agora, quero esquecel-o e não sei o que

fazer de minha pobre vida...
«Creio que o odeio ainda, preciso esquecer,

esquecer, porque este ódio me enlouquece,
dia a dia...*

Uma crise de soluços sacudiu a toda e,
apoiando a cabeça nos braços, sobre a mesa,
chorava, desoladamenle.

Fiquei a contemplai a, compungido á dor
daquella mulher,— dor sem remédio, que ani-
quillou o seu coração, para sempre, e que,
um dia, lhe aniquillaria a luz da intelligen-.
cia ou a própria vicia...

Ermaig Lioao
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Minha querida amiga:
Essetic-tic enervante da chuva, que cae8

ha tantos dias, me causam tormeutos hor-

Viveis á alma. Para distrair-me, «leio as

nossas cartas de amor, aquellas adoradas
missivas, perfumadas a sandàlo, o teu per-
fume favorito. Completam-se, hoje, qua-
tro lustros, desde a primeira vez em que
nos encontramos, no parque do castelio.

Lembras te ? De certo que te lembras. Os

annos que se seguiram não conseguiram
apagar o santo e leal affecto que então de-
dicavamos um ao outro. Agora, que esta-
mos na decrepitttde dos annos e não temos
mais ideaes, que não seja a felicidade dos
nossos filhos, recordo-te, numa profunda
melancolia, remiuiscencias da nossa moci-
dade e das alegres e pueris brincadeiras %
pela praia que margeava o velho solar. Es-
ses vinte annos, que se implantaram entre
nós, separando-nos, não conseguiram apa-

gar a chamma da amisade que sempre rei-
nou em nossos coraçdes.

Dia a dia, evoco a tua meiga imagem e,
no crepúsculo da tarde, que se esvae, pa-
rece-me divisar-te no humbral da minha ai-
cova, a sorrir-me, como fazias outr'ora.

As iliusões e os loucos sonhos, que fa-
damos, para o futuro, quando passeava-
mos, a sós, pelas alamedas floridas, aspi-
rando o odor suave das magnolias, morre-
ram para sempre e a rosa com que me
presenteaste, num momento de roraantis-
mo, ainda guardo, junto dos tuas amarei-
lecidas cartas, que jazem, esquecidas, na
gaveta de minha mesa de trabalho,

Quando teu filho Raul solicitou a mão da
minha querida Elen? tratei-o asperamente e
neguei attendel-o. Creio que elle tenha sof-
frido com a minha recusa, porque não mais
appareceu por aqui, como fazia todos os
dias. Mas, que quer? Amo a, sobre todas
as cousas, á querida menina que é a luz dos
meus olhos já embaciados pela velhice. Se
ella se for, o que será de mim, se não te-
nho ninguém no mundo para cerrar-me as
pelpebras no derradeiro momento,. e

Talvez que teu filho me amaldiçoasse,
num desses instantes em que nos achamos
sob o império de um desespero atroz.,," 
Dtga-lhe que mudei de resolução. Elen será
sua..A pobresinha quasi que morre de a*
mor e, se levasse avante, por mais tempOj

BMBBttBS IBBBBB
jòíKau üàs um

A' Surta. Olga Pergaminidt |§

Você «Miss Brasil», é muito linda!
Tem nas faces a maciez da pétala da rosa \

nos lábios o rubor do sangue l
Seus olhos, «Miss Brasil», sao ternos e aíelg

dados...têm um brilho diamantino, que nos»
canta e seduz...

Nelles, vemos resplandecer a formosura jj
sualma, que é tio linda como o seu rosto, |j,
perfeita como seu corpo de Venus!

Nós como brasileiros, sentimo-nos orgulho-
lhosos' perante a sua bellesa ínegualavel!

Você »Miss Brasil», e toda bella I
Vocêéajoia mais linda e valiosa da nossa

terra querida !
Você, é a estrella que mais brilha no nosso

céo de anil!
Va Venus3 e mostre ao povo norte-amenca-

no que tudo no Brasil é bello, principalmente!
mulher! . , À

Và, «Miss Brasil» e lembre-se de que você
representa a nossa terra !

0 Brasil é |rande, immenso, e sendo vote
a brasileira mais formosa, será, também, i min
bella do universo !

Parte confiante na sua victona, porque você,
eom tanta bellesa, forçosamente vencerá 1

Zelia MOREIRA,

Recebemos e agradecemos
Arraial Chig - üm bem feito jorpálzinho.qM

se edita em Arraial, prospero Mun.c.pio p 11
bucano, H. 5 e 6, que, como sempre, estSo m
ressantes. . ^«„ariA de

0 Mensageiro do Lar - Jornal semana o, í
S. Paulo, repleto de collaboraçao e encantador»
photographias, etc.

essa teima, por certo que Bucwabfeâ
se vinculo sagrado, que se infiltra e«jw
sas almas, quando somos jovens, cw
raiaas profundas em Elen, que pp
temperamento um tanto sentimental.

Se não fosse o Destino crtíel, q||"||
parou, seriamos, hoje, felizes, coanoaen
os nossos filhos. Não devemos sacriüCJ¦.
com preconceitos tolos, que ?«»*» 7
ramente, ferir as suas suBceptaliMO»'

Dando o meu consentimento, to f
uho uma condição : — desejo <Mçm
residir todos no velho castelio, ^* g
de berço aos nossos atttePas8a t'rjstes,dias eguaes a estes, monótonos e -

teremos a existência alegrada pe ^
geios dos innocentes cherubins, que
vir

Teu amigo de sempr««
Cláudio.

Cavau-Eibo AZÜ
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Partiu pru Estado Zunido
Siá Dona Orga Bregamini.
Cumpade, ocê imagine
Cumo a vinida fico !
Faz um cárco desse povo,
Qui ocê dismaia na conta,
Encheno, di ponta a ponta,
As ruas onde ella passo.

Toda a Vinida. tydínha,
Tinha gente cumo cisco, $
Dêsd'onde tá o belisco
Inté a Praça Maná.
E' qui todo o povo ansiava,
Correno, assim, pra Vinida,
Leva o adeus da partida
Pra bella qu'ia imbarcá,

Pr'essa linda brasilêra,
istrella qui bria tanto
I qui é um vredadero incanto
Cheia di graça gentí;
Qui entre miáres de moças
Quar mais bella, mais bunita,
Teve a victora bemdita
Di si torna Miz Brasi,

Foi um acunticimento
Di deixa a crente assombrada.
Havia pelas sacada
Bandêras de muitas eô ?. ..
A' passage do cortejo
Inda maio foi o incanto :
Parmas pru todos os cjmto
I vivas qui era um horrô.

Di fio cumo qui um diluvo
Cabia lá das jinella,
Na passage, sobre a bella
Patriça quia parti,
No chão. fromano um tapete
Um rio de frô, tão lindo
Qui nem um sonho drumindo
Ocê carcúla o que eu vi.

Num carro aberto, puchado.
Pru trez bunita pareia,
Ia sentada a sereia,
Mais deusa do qui muié.
Seus dentinho certo, briava
Num sorriso tão fremoso
Qui era um incanto, era um goso
Parecia um sonho, inté.

. . .

Seus óio briava cumo
Dois carbunco grandi i puro,
Oiei pr'elles í, lhi juro
Sinti tamanha impressão /
Qui, si naquelle momento
Cummigo hôvesse dinhêro,
Ia um novo passagêro
Çum ella, pra Garvestão.

Uma fila interminave
Di ôtomoves lhi siguia.
Di toda a catiguria
Tinha gente cumo quê.
No imbraque hôve inté discurso,
Onde eu ôvi, cum crareza:
— Vae, Bainha da Belleza,
Mas não vorta sem vence.

Mas porém, largano o assumto,
Cum pena, é séro, confeslo,
Vô lhi fala do Congresso
Qui si reabriu no dia 3.
Do perzidente a mensage
Foi lida, in grande silençò.
Quar! Cada veiz mi convenço
Qui nos perdemo di veiz.

Ovino a dita leitura,
Cumpade, inté fiquei tonto.
Fala im 200 mir conto.
Di sardo neste Paiz ! . ..
I o povo véve na imbira,
Áindustra sacrificada,

cambo não vale nada
o commerso si mardiz.

r Y

No intanto, as cifra si alinha
Na tar mensage collosso,
Qui, pra mim, cumpade, é um osso
DiíTici di si ruê.
I o tar Congresso, assanhado,
Bate parmas di contente...
Qui importa lá pr'essa gente
Qui o povo teja a soíTrê ?

Imquanto isso, !o povo chora
Na cama, passano brisa.
Os funcionaro as camisa
Já tão farto di impenhá.
Mas porém, Deus qui é bondoso,
Nossarvará do pirigo .,.

Seu veio cumpade i amigo

Felicio TUPINAMBA'
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Coração de JHuiher
Mansas» 38

-Ricardo, vê eomo a noite está triste,
eomo nos causa monotonia esta ehnvinha im-

pertinente... Conversa, nm pauco; ha mais
de um mez que estás aqui.na fazenda,e nnn-
ca me oontaste uma historia...um cabo
passado comtigo na cidade.

Quem assim falava era Teda.uma encan-
tadora mocinha morena e de oihiahos azues,
como um pedaço do céo. Fazendo um gra-
cioso gesto, com a bocca, em signal de zan-
ga, Tecla continuou:

l-Vamos, Ricardo, conta qualquer cousa
para me distrair...Es' tâo triste, primo, que
ainda hontem papae falou nisto. Quasi nao
conversas. Palavra ! Eu não julgava que
os rapazes da cidade fossem, assim, tao «ju
rur&s»!

—Nem todos, Tecla. Sao até bastante a-

—Então, è porque não estás acostumado
a estar na roça, cercado de «gente ma-

-Naô digas assim, priminha, De nns tem
pos para cá é que estou silencioso, mudei de
gênio, A principio» vivia rindõ^brincãndò...
era tão alegre que me chamavam «o galho
feiro». Mas, querida, a gente perde muito
por ser alegre....

—E por que mudaste assim, Ricardo?
—Porque...porque foi preciso 1
—Mas «porque» foi preciso? nâo me p*

des dizer . .. ,,
—Ohl Tecla! Não me perguntes nada. ..

irias soffrer, com esta revelação.
—Soffro mais, vendo-te triste. Conta-me

tudo...dois a soffrer, a dor torna-se mais le-
ve. Conta-me, Ricardinho*

—Não posso, não devo, querida; são cou»
sas que tu não compreendes...

—Tens rasâo, Ricardo,—disse á joven, oi-
fendidaP—-sou uma moçada «roça» e não com»
preendo o «falar* de um moço dacidade!,.,

E, levantando.se, bruscamente, foi recos-
tar-se â janella, onde, através da vidraça,a
.chuva caia, mansamente..»

Ricardo commoveuse, pois, se não queria
revelar o segredo, que guardava seu cora-
ção, era porque sabia o quanto era amado
pela joven. Mas, vendo que Tecla chorava,
foi juntar-se a ella e, tomando, entre as su-
as, a morena mãosinha da prima, disse: —
Perdoa, Tecla,se te magoei! Juro-te, porém,
que não era esta a minha tenção.

Não chores, prima, porque fico ainda mais
triste- Olha para mim, Tecla, dize que não
estás zangada commigo! Oh! que será de
Byrim, sem atua amisade! Não sabes que o

único encanto qne existe aqui, na fazenda
és tu' Dize que nâo estás mais zangada eoij!
migo, para que não augmente a minha dor p
Tecla! Minha prima adorada! Se eu soffròl
assim, é porque te amo.,.te amo muito%$*
posso nnnea ser amado por ti! Sou g$
P-bo de unia amizade santa, como a tual
Guardo commigo nm segredo, que, se o sou.I
beres, pássaras a odiar-me, terrivelmente,!

—Conta-me, Ricardo, também te amo,
nada, neste mundo, fará com que eu te

E o mancebo, sentando se ao lado da ]q.¦
ven, com a voz um tanto entristecida, eoJ
meçon a sua historia: 1

— Ha 3 annos. no dia de minha formai|
ra, mm pae ofereceu aos meus collegas um 

*'

lauto jantar, seguido da um sumptuoso 1
le que* aliás, estava bastante concorrido,

Entre os convivas, achava-se Lauroesia
noiva, Eulalia.

Dânsámos, muitas vezes, juntos e, pori
ra brincadeira, vendo que a noiva do mei
amigo se sympathisava commigo, mi
morei: amo-te! Recebi, como resposta,
forte aperto de m&o.

Eu, que sempre fui brincalhão, fingi
enamorado de Eulalia, causando assim ain-
felicidade de Lauro, que enlouqueceu de dorl

Para não quebrar meu juramento, fiz
noivo delia, apesar de não amala.

Mezes depois, não podendo, por mais
po, continuar a minha farça,rompi a miiati
da hypocresia, que me oecultava, aosA n>

de Eulalia, e disse lhe a verdade.
Ella, jo?M eomo era, amandome, since

ramente, não resistia ao sofrimento que
causei, falleeendo, dois mezes depois, m
culosa ,

Desde então, o remorso me acompann»
a consciência pesa-me, terrivelmente-

Não tenho socego...Estou vendo a W
os momentos o olhar triste de Eulalia,
suas mãos juntas, supplicando que nioa*'

i

Onço, as vezes, as ultimas p»l»T™g|
meu coílega. -Obrigado, Ricardo,julgue»
fosses «um homem»! t ,

Traidor! Roubar a mihha felicWaw,
trair o meu castello de sonhos, pe » 

J
mezes levei para construir...Esi.ta
peor, demais vil que possa existir

E a gargalhada que deu, ao tem
estas palavras, faz-me soffrer...

Eis ahi, Tecla, o meu segredo. »g
ente mais infeliz do mundo. Fix mal, ^,
mas Deus castigou-me, severamente* j((
tigou-me, fazendo nascer em J? poríiif[um amor muito grande. Sim, Tecia» P^^f|
te amo, sou amado por ti, mas m &
uma ami«ade sincera.

;f
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Mulher.
Único idolo do Homem !
Anjo, sentidos, desejos ; segredos vola*

teis. mas impenetráveis !
Mulher... frasco de essência...
Os teus sorrisos guardanx mysteriosas

fadas. •.
A tua gargalhada, feita de crystaes, ti-

mida e sonora, é, muitas vezes, um roman-
ce que se não escreveu.*, O teu olhar é
uma algema e um teu beijo, não raro, é o
prólogo de unia tragédia..,

Mulher...
Euygma, perturbação, imaues.
K's a divina creação de Deus 1 Elle, ao

crear-te, disse : «Terás um pouco do Céo
no olhar, terás a fascinação nas formas;
serás a rainha do Homem e a escrava do
Amor ! Terás a alvura do mármore nos
seios, um pouco áo Inferno no rytmo doan»
dar e nas curvas harmoniosas...»

E tu nasceste de um sopro divino, de
um pedaço do Firmamento, de um perfu*
me, de um pouco do Amor,.. e um pouco
do Inferno..,

E quando o Homem, louco de amor, pro-cura-te para aspirar o teu perfume e sen»
tir o Amor vibrar nas tuas formas, offe-
reces-lhe, tu, um pouco do Céo, um poucode perfume e um pouco de Inferno...

Odilon JÜNIOR

Amanhã mesmo deixarei a fazenda...—Não, Ricardo, Mote vás embora daqui.
N&o te odeio, ôomo pensaste, ha ponco.Tenho compaixão de ti, primo,..Erraste, b&o minto, praticaste a mais

feia das acções, mas o remorso e o arre-
peudimeato fizeram de ti outro homem.
Sei que, de hoje ®m deante, não serás o

J^ca, para sempre, na roça, para quea felicidade volte, novamente, a te eavol-ver..,Os homens da cidade são ingratos, sóconhecem o amor mentido.
Perdoo-te, como Deus te perdoa, pois oaprependido Um do Senhor o perdão!,..—Oh ! Tecla i Qae nobre coração, o teu*"em mostras que és mulher; ella, quandoaiQa, perdoa sempre.
Bemdito seja o coração da mulher! Berawo seja este cofre, onde se guarda a raaíg

Preciosa jóia; o perdão '

PASSAGEIRA.

ia# . JOBNAE DAS MOÇAJ

O nosso amor
irn|Hi

75
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Af Lydinha.

O meu amor nasceu de um olhar, restea
de luz serena, que me veio de uns olhos ter
nos, grandes de mais e tão brilhantes, que,ao vel-os, sentia offuscadas as pupillase,
por vezes, me entonteciam vertigens ori-
undas do seu bizarro narcotismo...

A principio, era este amor uma chamma
pequenina, adulada, como um sonho quecomeça, tímida luz indecisa de lâmpada vo-
tiva. Depois, ao contacto mais intimo dos
nossos espíritos e á identificação das nos-
sas ânsias, ás vibrações e aos estos das nos*
sas almas, foi-se tomando de alento a la-
reira do affecto e a luz pallida da lâmpada
se íè% chamma ardente, que illuminou com
um clarão intenso.

Hoje5 o meu amor, o nosso grande amor,
é um vulcão immenso, umasólfatara de an»
sias e de desejos, um braseiro de affeições

«ao

continuar assim, cada ve» mais
forte e mais vibrante, incendiado em estos
de paixão, o nosso amor, este amor que é
o motivo da nossa maior felicidade e que
nos tem feito chorar, algumas vezes, mas
tem, em compensação, nos dado os momen-
tos mais felizes da nossa vida...

Resta agora que para sua consolidação
maior conservemos sempre accesa, alimen-
tando-a constantemente com o óleo santo
de um verdadeiro affecto, a lâmpada sa-
grada da fé, cuja luz sadia ha de espancar
as trevas sombrias da duvida e dissipar o
véo tenebroso da descrença. ..

De joelhos, deante da lâmpada votiva de
nossa fé, suspensa do tecto dacathedraldo
nosso amor, imploremos do alto a benção
final para a realisação suprema dos nossos
desejos, tão eguaes e tão integralisados
em si mesmos que não é mais possível se-
par&l-os I. .'

E desde agora sonhemos com o momen-
to augusto em que se unirão para sempre
os nossos corações, na doce communhão
dos esponsaes que a liturgia lyrial do a-
mor verdadeiro ha de sacramentar...

No altar do Amor, elevemos para o alto
as nossas mãos, em prece, C entes de que
chegará o dia da felicidade almejada!.

Mário SANDES
Bahia*S. Salvador.
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0 Despertar.** uma mulher
Elenco: Vilma Banky, Walter Bykon, 

'

LOUIS WOLHEIM," •/ -I

SYNOPSE :

AvilladePre D'0;, a mais romanticia da Al-
sacia onde a natureza se apresenta com requtn-
es 1'uSuriantes. Armo de 1912, quando o mun-

do feliz vivendo no conforto de uma longa paz,
nem de longe suspeitava do 'grande cataclysma
social que dentro em breve se desencadearia,,-

Na povoação, Marie Ducrot e uma jóia debel-
lesa e bondade, cobiçada pelos melhores parti-
dos. Todos com egual insuccesso tem-se a ella
candidatado, mesmo Lebolt, o mais abastado
proprietário dos arredores, que nao obstante a(
protecção do avô Ducrot, tenta sem resulta-.'
dos satisfactorios insinuar-se no coração da

jOVpe"eD'Orestá em vésperas das grandes festas
do padroeiro. Os preparativos vão adeantados e
tudo correrá com a maior animação graças a

presença do esquadrão de Uhlanos que perma
necerá uma semana na villa.

O conde Kwi von Hagen, joven e elegante,
amando as mulheres talvez mais do que asar-
mas e pretendendo sabel-as manejar como nin
suem, encontra-se com Marie no momento em
que chegava a Pre D' Or á frente dos seus com
mandados. A componeza, apezar de não dirigir
nenhum esquadrão, conduzia a seu numeroso e
bem tratado rebanho para o podreiro. Um rapi-
do incidente se verifica entre os militares e a ro-
pariga, não se deixando esta intimidar com os
motejos que lhe dirigem.

• Von Hagen, sente-se logo impressionado com
a belleza e vivacidadebastante aggressiva de Ma-
rie, assegurando ao seu ajudante de ordens e
de pândegas...que nos dias de estadia em Pre
D'Or saberá conquistar o coração daquella encan
tadora gata-selvagem.

Durante as festas do dia immediato, o conde
trata de assediar as componezas, pouco se im-
portando da attitude hostil de Lebolt. Marie mos-
tra-se cheia de encantos para o bello offtcial,
mas sabe, também defender-se com segurança
das suas investidas ousadas...Ao fim da noite
Karl convence-se de que aauella conquita seria
a mais difficil de sua vida. Nos dias que seguem
a offensiva amorosa prosegue. Ao cabo do seti-
mo, justamente o ultimo que deveria permane-
cer em Pre D'Or. Karl, procurando convencer
Marie com narrativas dos perigos que o aguar-
davam na África consegue obter qne ella, já in-
teiràmente apaixonada por elle venha encontrai-

o ás 8 horas daquella noite no quarto da esta-
lagem, para se desped.rem. Depois de uma lWl
tremenda coatra sua consciência, Mane dmp.
qp Darão loear combinado. O conde torna-a
nos braços, num assomo brutal. Entretanto ,
expressão virgiaal de Mane, as lsgr.mas q*
mourejam em seus olhos, fazem-no comprem,
der em tempo o caracter puro daquella joip
que elle tão «dignamente procura macular,
aue a-ora começa a amar. Cheio de arrependi-
mento* Karl pede que ella se retire.

/ 
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Vilma Banky a principal interprete.

A scena do quarto tivera, porém, uma irtl
munhae esta espalhara por toda a aldeia a« 'fe

ticia do procedimento de Marie. Quando||
chega é acolhida por uma chuva de ped»
e apupos. Correndo á casa encontra-a com
porta pintada de negro, signat da desnonra
pobre avô morto de desgosto. ú

Desvairada, Marie sae pelo campo afora-
dia seguinte as vestes delia encontradas ju
ao rio fazem acreditar em seu suicídio.WT|
também fora victima das aggressões yem 

p
rar Marie e sabe da triste nova. LeJ011 J
vingar-se do conde na primeira occasiao.

A Alsacia pacifica e romântica jaz a^s8^
o terror da guerra. Karl volta á irente ^
homens parada peleja sangrenta. As troPoCc[
mas operam uma retirada. Elle dirige-8 ,•
vento da localidade para fazer com que ^
ras se afastem do Derigo Abi encontra-

¦ii
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Emprestáe-me vossas luzes, estrellas que bri«
lhaes na tela immensa do Armamento ! Vossos
aromas, flores delicadas que perfumáes os pra-
dos e as campinas l Vossos 'gorgéíos, pássaros
que habitaes nossas maltas! Vossas cores, ma-
dcugadas do mez de Abril! Vosso clarão, luar
que prateaes a paisagem tranqüila do sertão,
em cuja cabana dorme a cabocla, ao som da
viola do seu apaixonado ! Vosso sopro ameno,
brisa que passáes farfalhando, arrepiando a
palie avelludada das rosas! Vossa ríquesa,bri«
lhantes, topazios e esmeraldas, que despertaes
a cúbica e a inveja, para o leito de nossos
rios! Vinde em meu auxilio, Phantasia que em-
moldura tis o encanto dos meus sonhos! Illu-
sBes que vindes do Paiz das chimeras trazer-
me o alento de unia esperança, de uma feli-
cidade. Vinde todas, risonhas como sempre,
bemfazejas e amigas!

Qiero reunir-vos todas, nTuma apotheose de
luz, de perfumes, de cores, de musica, de re-
flexos esplendorosos, de sonhos de illusão, de
encanto e de amor, para fazer uma homena-
gem ! Mas, impossível! Quem poderá cantar
vossa formosura, Olga Bergamini de Sá?

Somente dois poetas,—Olavo Bilac,—o sacer-
dote votivo da Arte e da Ballesa, infelizmente
morto 1 E, Martins Fontes, o cantor sublime
da «carne ideal das mulheres formosas», hoje
muito preoccupado, no seu espinhoso cargo
de Delegado de Saúde, de Santos .

E eu, na pobresa dessas linhas, vos presto a
minha singela homenagem .

Enos de MITTILENE,
Santos.

Marie, que faz o noticiado. Os dois quedam-se
tomados de forte emoção emquanto as demais
freiras partem precipitadamente. Uma granada
explode. Karl cae ferido no peito. Segunda
granada, Marie fica presa sob os escombros de
uma parede. Neste momento os francezes che-
gim. Lebolt vem á frente delles e ao ver o con
de ferido resolve matal-o. Marie conseguira, po-
rém, desveneilbar-se e aproximando-se do seu
ferido, supplica a Lebolt que o poupe pois elle
sempre a amara respeitosamente. Lebolt toma
» ambos, colloca-os dentro de uma carroça co-
brindo-òscom feno e parte para aslinhas allemãs a
todo o galope. As baterias inimigas fazem fogo
sobre elle desapiedadamente. impávido, conse-
fue atravessar aslinhas para entregar a precio-sa carga aos compatriotas do Conde.

Profundamente reconhecida Marie perguta-lhese não está ferido. Lebolt diz-lhe que não, que
procure tratar de Kirí e dando uma gargalhadarpla pesadamente ao chão sem poder mais resis-
lir a todos os ferimentos que recebera.

K*rl approxima-se do corpo de Lebolt e com
os olhos rasos do lagrimas faz-lhe a continência
militar.

BE LICIO AO E
B—wpMHBsw i u b—w mm wmmmmMmKmemmKtnmmat

Para Maria Lm\a P.da Silva*
(Ura soluço para o qae se foi.., um sorriso

para o qne ha de vir.,.)
Paul Bouroet

Felicidade... que eu almejava ser a
sepultura dourada das minhas amarguras !

Apparecias me, tão soberana e citherea>
porém, as chimeras louras, que o meu ce-
rebro»depauperado, f ruiu„foram como a ma«
gestosa torre de Bdbel, que, fatalmente, se
destruiu !

Foi um acre insulto do meu triste vi-
ver, pensar na tua famosa existência,;
quantos castellos de ouro desmoronaram»
se e eu, tão insensível,calculei-os todos re=
alidade ! E... fuçias-me sempre, por si-
gillo insondavel, numa fôrma sombria de
beata formosura; aos meus olhos, ávidos de
encontrarem-te, afiguravas-me seres um
sorriso terno e consolador da Virgem Do»
lorosa, uma caricia sincera e divina.

Depois,. . esta visão paga de minha cul°
pa desapparecia, trazendome uma infini-
dade de cousas imagináveis!

Pyrilampagos, incendiados por velo»
angustia, pelos reflexos esbrasadores das
fogueiras de minh9alma ! Saltavam de mi-
nhas orbitas, como se fossem lagrimas de
sangue!

... E, desde esse dia, começou a vida
de martyrios.,.. para mim foste tu, Feli-
cidade, élmo dos meus pensares, que, ai-
mejando-te de mais, perdi... perdi para
sempre I

Tudo isto consiste na hyperbole das il«
lecebras do Amor, que, por qualquer pes-
soa, sentimos ! Queria a Felicidade para
viver junto de ti e ella pareceu satisfazer
o meu ideal, mas, ha bem pouco tempo, co*
nheci a angustiosa transformação, pois ain-
da não pude deliciar um sequer effluvio di-
viuo desse phantasma, cheio de magnetes
celestes, que me proporcionou venturas.
Queres saber de quando perdi a Felicidade
amiga ?

Desde o dia que não mais senti os teus
olhares lindos e mornos, pois sempre es-
tremeço aos reflexos frigidos e outras ve-
zes escaldejantes de teus.olhares de impio,

Queres saber o dia venturoso em que
ella, suavemente, virá dobrar as suas azas
diaphanas sobre o meu viver ?

W naquelle dia, cheio de venturas para
mim, em que a terra abrir-se-a numa cata-
cumba escura e arenosa para descortinar
o seu manto,num céo lugubre de crepe so-
bre o meu corpo inanimado !

tento Ribeiro; R»m SYLVIA

M
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O', vento do norte, que ligeiro passaes,
tépido, ondulante, murmurando queixumes
vagos, incertos, pelas florestas além !

0\ deveis ser da naturesa o hálito mor-
no dó respirar soturno e dolente, que vem
beijar no ninho a rola, desprender dos ga-
lhos as folhas esmaecidas pelo tempo, es-
palhar pela relva pétalas murchas de co-
rolas fanadas e conduzir além o pollen fc-
cundante da creação.

O', sois também um balsamo vivificante
para os nossos corpos combalidos pelas fa-
digas, quando, nascálidas tardes de verão,
vêm envolver-nos, amorosamente, as Vos-
sas auras, subtilmente perfumadas, açor-
dando em nossos corações illusões queja-
sem inertes e, languidamente, fazem per-
passar por ellas a poeira fina e dourada
das saudades.

0\ vós que tendes de Deus essa supre-
ma ventura de agitar, no mais intimo re-
cesso do coração, sentimentos amorteci-
dos e recalcadospelas rajadas frias dades-
crença, das desillusões, das desgraças, fa-
sendonos reviver horas maravilhosas, que
já se foram, ha muito, na.voragem da du-
ra realidade, sois, também, um balsamo sa-
crosanto para os soffrimentos da alma I"Eu vos peço que leveis a paragens dis-
tantes, nas vossas etereas asas, uma men-
sagem que expede a minha alma.

Voae, voae, veloz para as bandas do sul,
e lá encontrareis a personagem dos meus
sonhos ; então, mansamente, roçareis pela
sua augusta fronte e transmittireis ao seu
coração estas palavras, que são as vibra-
ções perennes do meu Amor : — Amo-te
muito, porém, soffro ainda mais as dores
lancinantes das saudades, pcço-te tenhas
fé e esperança !

O', vento do ncrte, vós que, com gran-
de amor fraterno, a todos affagaes; vós,
que transportaes a longas distancias os
suspiros prolongados dos corações aman-
tes ; vós, que ouvis, pela fresta da janel-
Ia da alcova,o murmúrio quasi impercepti-
vel dos lábios da virgem,que se movem sup.
plicantes, em fervorosas preces, — a vós,
eu confio esta mensagem, e, contricto, re-
signado, humilde, aqui fico, até que as
vossas velozes onda*, galopando por estes
ares em fora, venham depositar em meu

§m <B JÍ!mm

Leda, deixaste o teu torrão natal,
Certamente, em conquista da victoria,
Nesse concurso immenso, colossal,
Onde outra joven te privou da gloria!

Mas teu encanto e graça divinal,
Florão da Raça, altiva e transmissoria,
0 teu todo gracil e esculptural,
Hei de sempre guardal-o na memória.

A ti, Bilá Ortiz, de coração,
Pela linda mensagem, que deixaste,
Minha sincera e viva gratidão.
Ao teu seio dilecto, e sem tardança,
É entre as ò(ferias tantas que alcançaste,
0 meu soneto, pallida lembrança

Gabriel R. C. MEIMCKE,

coração o éco sublime, anciosamente de-
sejado, das palavras que vos confiei,

Mas, ai, ventos do norte, se não o trou-
xerdes !

Meu Deus, que desgraça !
Senão sentir pulsar lá, naquelle coa

çãosinho, os sentimentos que outr'oraofi-
zeram vibrar, e a sua alma não sé com-
mover com as minhas palavras, enãovêr«
des rolar pelas suas faces cândidas uma
lagrima de saudade, — passae bem longe
de mim, vento do norte !

A dor na minha alma será acerba ao
verse abandonada pela sua irmã lâ
da3 bandas do sul ; no meu coração secca*
rá a fonte da vida, as suas delicadas e sen-
eiveis cordas, jamais vibrarão á deliciosa
canção do Amor !

Ai, o brilho fulgurante da maravilhosa
estrella do meu Amor se apagará; não
mais alumiará a estrada torturosa da ffli-
nha existência e eu vos tactearei na escüri-
dão, como o ceguinho sem guia, quevac,
tropêgo, çambaleante, pelas ermas estra-
das, em busca de um pouso, de uma cs-
mola»

Passae, passae, vento do norte, mttrfflU'
rando queixumes vagos, incertos, p*laS
florestas alem !

Deixae-me, ainda, delirar, gosar, sent»
este prazer inebriante, esta doce illusaoa
muito amar e ser amado !

Não! não vinde, impiedos«mentCj sa-
casticamente, varrel-a do meu triste c
solado coração jj

Deixae-a aqui, bem guardada com°e f(
que o grande chimico, o tempo, se efl
regará de destruil-a de todo e sempre,v
to norte !. ..
Rodeio, J.G,'-
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sses dos bairros

Senhorita

Iracema J. H. Silva,
Miss Banqú.

W—,—Mg——asciica—Ei¦¦¦ i ¦ ai n^k^ku^^—^i^fll

Senhorita

Ligia Alves,
Miss S. Christovam.
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Senhorita

Augusta da Silva Sá,
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Senhorita
Consuelo

Oalváo,

segunda
collocada para

Miss
Rio de Janeiro-

Continuaremos, no próximo numero, a publicar as «misses* dos nossos bairros,
assim como daremos uma completa reportagem photographicado embarque de MEiss Brasil.
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Senhoriía
Clelia da Costa Moraes
Miss Engenho Novo.
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^mWtfjjÊjsÈ ""^'X^i.- flfl#FM'' fH ^^^^P^^^^^^ flfl

m^ji&m ' • »™ ll&^sfl Jfl ffiüi/ü
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Senhorita
Elayna de

Moraes,
Miss Sans

Pena.

Continuaremos, no próximo numero, a publicar as formosas «misses», dos nossosbairros, assim como daremos uma completa reportagem photographicado embarque de Miss Brasil.



MISS BRASIL E MISS FLUMINENSE
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Senhorita Olga Bergamini de Sá, Miss Brasil, numa das suas mais bellas poses, e Senhorita Marietta Relvas,
Miss Fluminense. Photo, le los Rios — Assembléa, 101.

JORNAL DAS MOÇAS, querendo mais uma vez, demonstrar aos seus innumeros leitores a sua çratidão, pelo bom acolhi-mento que tem tido as suas edicções, as quaes têm sido esgotadas no mesmo dia, dará, no próximo numero, um grande numero en-ecialcom a mais completa reportagem photograpbica da partida de MISS BRASIL, realisada homem. Este numero especial, custará o mesmopreço do costume, isto e, 1$ em todo o Brasil. uicbiuu
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JLs misses dos loairros

Senhorita

Mariana Falcão Teixeira,

Miss Rio Comprido.

^âgx^j^^^^^^^S^^wJ^S^&^Ví^SBKÍ:" -iw^v^HBy^-''¦.¦%' 'yz^k^m^È^^^Kc^^^l^^mVS^Sfi^r^Ifím^ ^ :¦£¦:¦.¦:. :¦-$
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Senhorita

Nair Freitas,
Miss Riachuelo.

8
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IRIO E NIOTHBRO

I11

Senhorita

Ruth da Gama e Silva,

collocada em 3.° logar para
Miss Rio de Janeiro.

jjPJfly^teljgyOJH ^^mm.

R^fllsl^lllifflBB^P^B^
• "^3K^^B^P^m^^^^B»jBíwPmi «Baús! I^E^* &£S1^I
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- ;'»§ffe*$ '•¦•"'' Uai ^^r^S^'  H I
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ÍhBbH^^^ÍÍÍÍ^' "*"'^ÍHPS^^BK mmMm i^jÉM^^^^^^^^^^^^^^PÉÉ^^ j^H
^PllP ¦ j^jjfflM- 4Êm\ MMMiJmMÜ mW^Oí MM. 

^^fr.A 
Ar^ ^1

^^1 ¦ BB

Senhorita

Josephina Pontes Pereira,
Miss Nictheroy.
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Visita da galante senhorita Helena Taveiros, Miss Alagoas, ao Corpo de Bombeiros,
no dia 20 do mez passado.

Jornal das AVocas na sociedade
7*NNlVERS7*RIOS

Hd S

C

J

J

J2

v

Exma. Sra. Ilaydée Cândido de Oliveira, dignis-
sima esposa do Dr. Vital de Oliveira e róra dofal-
lecido jurisconsülto Conselheiro Cândido de Olivei-
ra, que verá, no dia 11 do corrente, passar mais
nm anniversario natalicio, tendo nessa ocmiâo o
ensejo de reunir em seu palaeete, innumerps pes-soas da nossa alta sociedade.

Photo : De Los Kios — Assembléa, 101.

A formosa menina Gelta Monteiro Bairos,
filhinha do Sr. Vidal Rodrigues Bairos e de sua
exma. esposa d. Nair Monteiro de Bairos, cujo

*.» luuuuon íii 1/li ( li a uit/ini a»j.v/ »*» wm» ~ -

filhinha do Sr. Vidal Rodrigues Bairos e d
exma. esposa d. Nair Monteiro de Bairos,
anniversario natalicio transcorreu do dia 5des"
te mez, recebendo por isso muitos beijinhos*;

)apás e muitos brinquedos de suas afli-

[Photo : De Los Rios -i As sem»

seus papás e
guinhas
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Monogramma. 1 — JI ;..S — AH ; 3 — PC; 4 — RT ; 5 — EB;
6 — PG; 7 — ME, 8 -- TG ; 9 — HB ; 10 - ÍL.
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Ivlevátelo Todo
(LEVA TUDO)

TANGO
Letra e Musica de Rodolfo Sciammarelk.

%

trttro4t>ccl6n ^^^arTTTSS P****^*^

Canto ^ ui -. BSSEPsac»» - :. 
'**

Ve-nihcrmô no, cie boha - bíar-te queenmf pc--chohaymu-cha b/0-- cajr u- -na pe-. na <wj)ice-

gpiiipii" <y ^^jj^^^^^E^iriziizii-ZZ ~"lE|Eriz: zzz:::z^:n::zr it^iL.;. ..rrj>-; ;;,;.;£

¦
3

<J ra--to que no pue-.do desaho-- - gar, ve- - nlherma-no, no te_a- -som- -bres,yo te vi Ia no-chy-

m—a^L. -r »—y ——M^T7— i—~ L^—i:\^0t00m0f^ meimmmmmmm—^ ¦¦¦¦mmmiiSmm? kamjMmiMEiiHawamjj fts<**n^J
" 1

•quellaquechamu ya bas con e- - lia muy ba- - Jl~ - to no se

pi—z*===z=f==£=EE Hb=:^c^EEg
* Uaamin nmi»1*1 L^^j"-^ »

que. Porque yo Ia quie-ro

a fs wwiiiüji m wmífi <u jvnmB mmm^m^—m»k<jsbSE5H *j>mfc--JJ— -—fc.v--^iwrw*íar«*yr.?rt*i51 -wJEffKHSwmwmMmwwi—^_ IBm^PSgmmmaMawne PjmmmmmÉ -

te

mu--cho voí sa-bér> co- mo Ia qu!e- ro que no se co mo re

•-/-S —.  -Sr:  -B-
<f? 1^ F^  jfi.^——-H—-^liin .... « .. » * mw» * ' ~t — -• »" r~¦ J ii —'~^

«•.awuiBUíwapw-f.in¦Sm»mj»rí'í«",rw"dWti

ztzz&ízzx:-~4—4—••

sis to a lalx)-Tr|..ble tenta-

s : — Andate con Ia otra — C. W. Flores. Tengo ceio de í-
iita de mi barrio 'de A. Laporte — Canción de cuna — \% :1

AVISO de musicas novas
Rieti. Chau Hermano. Tiriga] — Callesita de mi barrio >de A. Lapone — uancion oe uuu*- -
Rizuíi — Felicia — de E. Saborito — Gorriones de E. Pereira —Lamento Pampeano de C. Cobian-
La cieguita — de Kepler Laís — La Roja de G. Marcucei. (y agregar ei indireço y nome)

Esleban S. Mangione. Representante y distribuidor geral dos editores argentinos Juan E- ?,ví 1
rola, Alfredo Perrotti, Kehu A: Bijos, Júlio Kern, Carioca .Y> Sob. Telcph (-entrai 1286. - I,,0(I §Jaoairo.
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Vení hermano de hablarte
qae en mipecho hay macha bronca
y ana pena hace rato
qae no paedo desahogar,
Vení hermano, no te asombres
yo ta ví Ia noche aquella
qae chamayabas con ella
nroy bajito, no se qae.
Porqae yo Ia quiero mucho

i vos sabes como Ia qaiero í
que no sé como resisto
a Ia horribletentación
de atngarla entre mis brazos,
de partirto a vosèl pecho
pero no ; Vos sos derecho,
tanderecho como yo.

Cumplí con Ia deber
qae es triste, muy triste
pelear entre hermanos
nn mismo qaerer.
Llevátelo todo:
mis pilchas, mi vento
i pero a elladejala
por es mi mucher !

2 bis

Cumplí con tu deber etc. etc,

Íbis

Si te deschabàn tus ojos,
tu voz que está emocionada ;

AL %

si comprendo claramente
que vos macho Ia qaerés.

Mas te raego que seas hombre,
qae luchés con entereza
y respetés con nobleza
Ia amistad qae te brinde.

Yo que siempre te he confiado
todo enanto había en mi vida
los secretos mas sagrados
qae an hombre puede confiar.

Tú también me has confesado
todo tu triste pasado.
i Si nonca te he traicionado
no me debes traicionar l

Rabiscando
A} Lila.

Meia-noite!..,Todos dormitam, somente ea
?elo. Faço todo possível para conciliar o
somno, porém elle, rebelde, foge de mim,co-
mo se eu fogse animalejo viperino.

Reina um profando silencio, interrompidoaPena8pelosassnrrar monótono da viração,que
Perpassa pelog arbustos,cantando ama cava-
"Ba ao ouvido dag fl^iivei^ § venlejantas

folhas. Meu frágil e descrente coração fica
envolto numa hypocondria inexplicável; e
pulsa o pobresinho com tanta vebemencia
que eu temo que elle me fuja do peito.

Mas, pouco a pouco, esta agitação vae de-
sapparecendo e minhas palavras suavemente
se vão fechando. E* Morphen qae, fi.ialmen-
te.seapieda de mim eme transporta para sua
mystica e illasoria mansão.

Recife- Rosa PBN31TIVA.

'¦

% i
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Chamava-se Agatha e tínka quinze an-
nos. Menina e moça, na phase maÍ3 bella
da vida, já tinha um alto ideal, um sonho
fantástico, inacreditável, que pudesse ali-
mentar aquelle cérebro !

Corpo de creança e alma de mulher !
Amou muito. Amou, perdidamente, an-

gariando, assim, desgraças e amargo-
res.

Amou, mas n&o foi compreendida, nem
recompensada. E' mentira que toda a dor
traz a sua recompensa. Pelo menos, Aga-
tha nunca a recebeu na terra ; agora, no
céo, isso não posso saber t

Agatha era um anjo de formosura e bon-
dade; não dessa bellesa que deslumbra,
mas de uma formosura suave, discreta e
terna* que, para sentil a bem, era preciso
primeiro sondar lhe o semblante expressi-
vo e meigo. Plavio era inteiramente ao
contrario. Coração duro, insensível, não po-
dia compreender a alma carinhosa e sin-
cera da pobre Agatha, que vivia só paraaquelle amor.

Flavio só admirava a bellesa physica.
Desconhecia a bellesa moral. Por isso,

Agatha lhe eraindifferente^nãotinhad dom
que Flavio amava, esse typo de mulher ai-
ta, gorda e de uma bellesa extravagante,
que escandalisava os velhos e alvoraçava
os moços.

Agatha era franzina, typo pequeno e de*
licado, não deixando assim de ser bonita;
os dentes, muito brancos, eram a única
cousa que Flavio admirava e parecia amar,
mas, mesmo assim, não se prendia nunca
junto delia. Sempre tinha que fazer, sem-
pre. Desconsolava a infeliz, quando vinha
e partia logo, no mesmo intante, desper-
tando naquelle coração a vontade louca de
retel-o ali, junto do seu seio, muito tem-
po, para sempre !

Agatha sempre lhe dizia :
Porque me despertas, assim, o desejo

de ver-te ?.. •
Elle sorria, como satatiaz deve sorrir

apertava-lhe a cabeça de boneca, entre as
mãos,brutalmente, eafregava-lhe oslabios,
nos seus dentes brancos, num beijo furi-
oso, que lhe magoava as gengivas verme-
lhas, enlaçava o seu corpo, fiao e longo
nuin abraço forte, e ella, járeanimada poraquelle enternecimento :

Se partes assim, tão breve5 sería me*

JORNAL DAS MOÇA*

lhor não. vires ; ter-te nos meus braços e
partircs logo, enfastiado, para outra,

Assim, me é terrível a tua chegada ea
tua partida,

Elle censurava as suas palavras, maldi.
4 nr *zia-ste, porque ella xiao o amava, e,com

isso", arranjava sempre um pretexto parair
embora, sem que ella percebesse que elle
queria isso mesmo, para não partir sem ra-
são.

E então a infeliz Agatha chorava,- deses-
peravase, dizendo-se a única culpada des.
sa bri^a, não percebendo que elle era o
único, o verdadeiro culpado, Tão creança
já desalentada I

Esgottadas as suas forças moraes e es-
pirituaes, não podia fugir aquelle domínio,
aquella vida insuportável.

Nem tudo a desgraçada contava-me,
Escondia muita magua para que eu nao

me zangasse com ella e não chamasse o
Flavio para passar-lhe um discurso, cole-
rico e brusco.

Passaram-se três annos assim.
Três annos de inferno. E5 mentira que

haja no além outro inferno : — aqui, neste
antro terrível, é que é o verdadeiro infer»
no ! Três annos bastaram para matar-lhe
o espirito e o corpo, três annos de vida
que ninguém queria passar e não deixaria
de chorar, se a escutassem.

Ainda se tivesse um filho ! — lamen*
tava a pobre, num choro convulso.

Mas, nem esse consolo lhe era dado,
Quantas vezes, ella pedira a Deus esse

bem supremo, mas Deus não parecia escu-
tar o grito lacerante daquelle pobre cora-
ção!

Um dia,um criado me veio avisar de que
Agatha morria. Corri para a sua casa, dis-
tante da minha, e a encontrei, sobre o leito,
agonisante.

Não sei o que senti tiaquella hora,
Ajoelhei-me, perto da cama, chamei pelo

seu nome, apertando-lhe as mãos, já frias,
num desespero louco,

Abriu as palpebras pesadas, olhoiMK
e um grito rouco, terrível, saiu de suagar-
ganta contraída e um nome resoou, à&
tincto, no silencio do aposento, num ttlti-
mo sopro de vida !

Flavio !
A cabeça caiu sobre o travesseiro, as

mãos, instinctivamente, cruzaram-se sobre
o peito, os lábios descoraram-se e o gelo
da morte passou pelo seu semblante, trattS'
figurando-a. acabando assim aquelle modo
de viver insupportavel. r

Dei um grito, quiz avançar paraabraçâ(
Agatha, mas. . . caí ao chão, fulmino»
Agatha morreu ; ia, talvea, descansar

i

I.

l
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OS BOMBEIRO Q
f*l

Os homens de capacete metálico e macha
dinha á cinta são, por dever de officio, senão
por habito, os mais encarniçados inimigos
do fogo.

Mào grado a tradkcional inimisade dos
bombeiros com o fogo,elles por si sós,seriam
presas faoilimas das chammasdevoradoras,se
não contassem com um auxilio poderossimo: a
água,

Ao primeiro signa! de incêndio, os bom-
beiros açodem, pressarosos,apparelhando-se,
devidamente, como se fossem travar a mais
sanguinolenta batalha.

Extinguir um incêndio requer a tactica
de um combate em regra.

A' voz do commandante, as denodados
bombeiros se atiram,com redobrado ardor, ás
rubras labaredas, araortecendo-lhes o igneo
furor, eom alguns esguichos de água fria.

A água é o especifico para a extincção
do fogo, mas, por si só, nada adeantaria,
se não cantasse com um auxiliar valoroso: o
bombeiro. Este eaqueilase combinam, per-
feitamente.

O valor do bombeiro não consiste no ex-
iingnir um incêndio, mas no defrontar as
saas chammas, expondo se aos mais traiçoei-
ros perigos; ora enearapitado na cumieira,
abatendo o madeiramento, ora no interior do
prédio sinistrado^ salvando vidas e moveis;
jâ escalando a fachada, num desafio á ver-
tigem das alturas, ou subindo as earbonisa-
das escadas, á mercê do fogarèo.

Qaaes sjüamandras humanas, atravessam,
incólumes, as ignivomas fornalhas.

Os destroços, prestes a despenharem se
do alto, qual a espada de Democles, são para os heróicos salvadores uma constante e
perigosa ameaça,

Og soldados do fogo, lutando com íena-
cidade pela salvação da vida a dos bens a-
IbeioSj são o exemplo vivo da abnegação,

Um pavoroso incêndio lembra um inferno
em miniatura.

Devemos fazer jüs á immorredoura grati-o dos bombeiros, porque se, nesta vida,
alies nos livram do inferno do fogo, na ou-
toa salvar-nos-ão do fogo do inferno,

Príncipe dos DOLLARES.
Rio.

etf recuperaria as forças, viveria. Oh ! dor,
antes morresse í

*,5»»t» 
. » • » • *

raives sejas tu, leitor, algo de Plavio,
e tu, leitora, algo de Ag-atha ou de mim...

Baronesa d* CAJURÚ

Miss brasil g£
Jl' Olga Bergamini.

Tarde límpida e serena. O céo com sua
cor asul, empresta á festa o seu mais bel-
Io ornamento.

No grandioso «stadium» do glorioso Flu-
minense, todo engalanado, espremem-se
milhares de pessoas a verem a mais bella
brasileira, aquella que, qual astro corus-
cante, deve brilhar no céo de Galveston e
como nova estrella scintillar no céouniver-
sal. Foi eleita «Miss Brasil*, a bella cari-
oca, Olga Bergamini. Bem o merecia.

Bemdita sejas, ó florão brasileiro, espe-
lho de nossa raça ! Longe de nós, não te
esqueças que os filhos do teu torrão natal,
ansiosos esperam que com o titulo de cMiss
Brasil*, aportes com o de «Miss Univer-
sal». Levas comtigo os nossos corações;
nossos pensamentos te acompanham e jun-tos tragamos a palma da victoria. E como
o navio ligeiro deixa á sua passagem um
rastro de salsa escuma, oxalá também poronde passes, deixes uma restea de luz, pa-ra honra e gloriado nosso idolatrado Bra-
sil I «Viva a Miss Brasil I! !» *

Phantasmà NEGRO
Acadèmia-Juiz de Fora—Minas.

9

ALTIVEZ
Para quem ler.

Não. Nunca devemos mendigar o amor.
Se amamos e somos desprezadas,soff ramos com

resignação, carreguemos até ao fim a cruz do
nosso soffrimento, mas nunca mendiguemos o
amor ao ente amado.

Se elle nos despresou é porque nao nos ama-
va; não nos devemos rebaixar nem odial-o, de-
vemos esquecel-o.

Se mais tarde elle sentir por nós um pouco
de amor, não o demonstrará, continuará no seu
iadifferentismo e despreso, só para nos ver
soffrer, e ter o orgulho de ver-nos ajoelhadas
aos seus pés, pedindo uma única caricia sua.

Se tivermos um pouco de orgulho não nos dei-
xemos abater pelo despreso da pessoa amada, es-
ta não poderá dizer aqui a ali: Fulano me ama,
mas eu não o ligo e goso em vel-o soffrer.

Pois este é o desejo de algumas pessoas que
despresam, gostam de ver o ente que as ama,vi-
ver e morrer pelo seu amor.

Por isso amiguinhasquandosomos despresadas,
porque também já fui, embora o nosso cora-
ção se ache esphacelado pela dor, não o demons-
iremos, porque devemos ter um pouco de orgu-
lho e altivez.

;s

E, E, Santo.
Coração Adormecido. (Jl.'F.)
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Regulamento
i! — Oa cPoitaes Sapidon pi-

t»m 21000 cada um, deide qui
¦ao excedam de cinoo Unhai, ou
ie}am 135 letra».

2ao — Oi postaes que tirer«aa
maii de 135 letras, jpagam pez
lintia ou grupo de 27 letrai
maii lfOOO, iBto é : o postal que
ttver 5 Unhas on sejam 135 leirai
pagará 2|000, tendo 6 linhas on
¦ejaoi de 13b a 162 letras, pagará
3|, cia 163 a 189 ou sejam 7 li-
ahat, 4| e assim por diante.

3.o —Os tPostaesRápidos» em
versos, só serão aooeitos emqua-
dras, oom versos de 7 syllabas,
• pagam 5| por quadra.

4? — Nfto wrfto pablicados oi
poitaes em idioma estrangeiro, os
oioriptos a lapís e os qae oonttve-
rsm oSeusas ou immoralidades.

5.» — Os u Postaes BapidpB "
ttoam sujeitOB a revisão e podem
itr alterados, a nosso critério.

6.o — Aoa leitores Que ie
nio conformarem oom este
regulamento» pedimos o fa-
?or de abaterem de coliabo-
rar nesta secç&o* pois não
aeeeitamos reclamações.

7! —Õi cPostaes Rápidos» se-
rão publloados na primeira quin-
ta-feiia, desde que cheguem a
eila raduoofto até as cinco horai
da tarde de labbado da semana
anterior.

8.0— üm 16 oollaborador po-
lira publicar,no mesmo numero,
os cPostaes Rápidos» que enten-
der, pagando, porém, 2|ü(0 de
oada um, e de acordo oom ai
ilaaialas 1.° 2? e 3o.

9?—As importâncias dos «Pos-
lies Rápidos» enviados pelo cor-
reio, só podem ser remettidai
em oarta registrada oom valor
declarado on em vale postal,
Não vindo nestas condigo es, não
noi responsabiliiamos pela iaa
publicação.

10.o —Das 8 horas da manhã
ãs 5 da tatde, (noaabbado até ao
meio dia), encontrarão os interes-
lados, ria nossa redacção, ( rua
Pedro lo.—22 sob,, pessoa habi-
litada para attexidel-os.

Aviso
Aa cartas remettldas a

esta redaeçâo, P&ra serem
eãitregues &&*->& seus Éefcts*

natarioi por nosio 
"**•*"

inedlo, só o -erS» medlan-
te a publicação do raspe-
ctivo aviso na secçao dos
POSTAES RÁPIDOS.

Cutuba
Oliveira, Minas

fc Oh 'Sonso, V. é lobis-homem ?
üraa horav. assigna Oliverense
C , outra CutubaO.,outra Cutuba.
Que negocio e esse V Se quizer
que lne responda, venha pelos
Hapidos.

Periqüito Vekde^
Oliveira, Minas. (9?)

Ao meu irmão Mario S. Diae
Registro do Araguaya

Matto Grosso
Venho trenando sob á minha dií

reeçâo, 14 moços e 5 moças e to;
dos estão dedicando-se com cari-
nho a arte de Jack Dempsey.

Nem a K. C. T. a «Estreila do
Norte» quer dedicar-se ao Box.

Pugilista Amoroso
A Granadilha

Santa Rita de Jacutinga
Gom os olhos cheios de lagri-

mas e o coração cortado de dôr é
que te escrevo. Todos osdiasbei-
jo a tua santinha e peço a ella para
te dar coragem. Escreve-me para
aliviar a saudade. Teu amor.

B. S. (110)
Ao Meu amigo Max L da Cunha

Bangú, Rio
Não quero desmerecer o teu va-

lor como pugilista, pois sempre fui
teu amigo fora do «Ringi>,mas te-
nho certeza que te vou vencer por
Knock-out antes do quinto round.
Abraços.

Pugilista Amoroso
(Raul) (108)

Um Jardim na rua Direita
Luzinha, uma margarida ; Zeca,

cravina ; Benzinho, amor perfeito;Augusta e Marilinha, saudades ;
Alzira, rosa ; Quininha, cravo ;
Landy, Lyrio ; Virgínia, mal-me-
quer ; Amélia beijo,

G. S. (98 A.)
(Imperador do Sertão)

Bocavuva, Minas.
Principe Varuna

Procure carta nesta redacção,
1 (ilü)

o amor
homem ?

Alma Consolada
Agradeço-te sensibiiisado, ares-

posta ao meu postal. Mão me acre-
ditaste, então nào é ? Para
que isso, si é a expressão da ter-
aade o que citei? i... Eu fui á toa
casa, esperando encontrar-te, mas,
estavas passeando e...

Creias-med'esta ver, sim?Mui-
to penborado.

0 Desnorteado
(N. Xisto)

Avellar,E. do Rio, (92)
A' Filha do Soffriments

Guaratinguetá
Queres saber si existe

sincero no coração do
Não é elle o companheiro insepa-
ravelda mulher para avidaemor-
te desde o Paraizo, quando Adão
sentindo-se ió a reclamou de Deosí
0 que assim não pensa não ého-
mem, é uma espécie. Em principio
deste anno, emNitheroy, om es-
poso amoroso perdendo sua espo-
sa amada e não podendo resistir
tão dolorosa separação,foi aoce-
miterio e, em cirna da sua sepol-
tura, rebentou o craneo com oma
bala. Queres mais prova de amei
sincero do homem? Cita-me uma da
mulher í

SOLTEIRÃO
río. a°6»

Maria Garcia
(Rio do Ouro)

Deseja ver o meu retrato e miv
nhas iniciaes para dar me om
resposta favorável? As iniciaes am
vão, o retrato breve.

Ydub, o Esperançoso
(W.C.B.) (11!>

Rio do Ouro.
Violeta Selvagem

Senhorita, Felicito-vos pelaç w

de 
"hoje, 

anhelando que ainda
muitas vezes colhaes, no florido

jardim de vossa existência, mimo*
sas violetas, qual a de boje, 4
augmenta a palma de vossaslinu
primaveras.

Sinceramente: Avn4,
Filho das Ondas.

E. Minas Geraes. l
Princezinha Elys *.ioi"dii

Li o vosso expressivo posiyo<
muito me sensibilisou- ô is
quei o vosso pseudo enuc.
belios, é porque certamente^
receis. Cumprimenta-vos.

Li Rio NEG«»9)
Santa Anna Jacaré.
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Lamuchaelia dei Circo
(Tango)

l

Yo soy Ia mnehacha dei circo,
por una moneda yo doy
on poço de hnmiJde belleza
um poço de tíbia emoción.
Yo soy Ia mucbacha dei circo
poresos oaminos yo voy
ceâida en mi malla de seda
repartiendo a todos
ilores de ilusión.

11

Congada dei frágil trapecio
su cuerpo elegante, parece ai saltar
una paloma bianca que ai cielo
con ânsia loca qnisiera llegar ;
mientras ia gente
emocionada
eontempla inquieta su salto mortal.
bajo na lona
dei viejo circo
un frio de niuerte se siente cruzar.

111

Ahi va Ia mnehacha dei circo
no eucoentra consuelo ni amor,
regala a los otros Ia dicha

'0__o<>o om"(f>o° s>

Monogrammas MZ e EG.

y sufre miséria y dolor.
por fin una nochejla mano,
cansada, ai trapecio aflojó,
y:.¦'•¦• i pobre muchàcha dei circo 1
baseando un aplauso
ia muerte encontro.

J Letrajde M. 1'omero»

l Musica de G. H. Matos Rodrigüez
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Regulamento
doa «Bilhetes Postaes »

1? — Publicaremos gratuita-
mente todos os «Bilhetes Pos-
taes» que nos forem remettidos,
desde que venham no impresso
próprio, que eetá ao lado.

2? — Os «Bilhetes Postaes»
estão sujeitos á revisfto, mas não
entram na «Caixa».

3?—Qualquer leitor, assignan-
te ou nfto, pode enviar, em um
ló euveloppe, quantos <r Bilhe-
tes Postaes» quizer.

4? — Em cada impresso só
pôde vir um postal.

5? — Os « Bilhetes Postaes •
nfto podem ser escriptos a lápis
nemnasentrellinhasdo impresso.

6? — O impresso próprio para«Bilhetes Postaes» de una mez
¦ó tem valor até ao ultimo
*ia do mez seguinte, isto é,
• impresso de Abril, até 30 de
Maio, o de Maio, até 30 de Ju-
nho e assim por diante.

7? — Oa «BilhetesPostaes» de-
vem vir em enveloppe fechado,oom o seguinte subscripto uJor-nal das Moças», bilhetes pos-

. *AK8, Rua Pedro l?-22 8ob-Rio.
8! — Todos os «Bilhetes Pos-vaeei que nfto vierem de acoordo°°m este regulamento, serfto, in-

^atinente, inutilizados, nfto ee^ado avisa na caixa

I IMPRESSO PRÓPRIO mez de I
PARA UM M A IA I

I BILHETE POSTAL WAIÜ 
I
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I Dedicatória: I
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No retiro das rainhas ideas
4' Bainha dos Militares e Alma Diabólica.

Foi assim o meu sonho angusto:
—Era sete de Setembro, na alvorada des-

se dia histórico e faustoso, a Naturesa or-
denara que todos os seas filhos commun-
gassem da hóstia bemdieta da Pátria bra*
silica .

Foi a maior das festas qne a imagem dos
meus sonhos concebeu. No campo de São
Christovão, os batalhões desfilavam, garbo-
samente, para a grande parada desse feito
de nosso estremecido torrão natal.

Commandava o exercito a linda e intre-
pida heroina Rainha dos Militares, que num
fogoso ginête, rodopiava, em frente á tur-
ba, sequiosa de assistir o desfilar. A rari-
nha, obedecendo ás ordens da conhecida
Deteetive Perigosa, apresentava-se numa
apotheose soberba.

A Escola Naval, sob o eommando de
Anna Bolena,—a morena dos olhos ternos,
brilhava, extraordinariamente, com a bel-
lesa dos seus uniformes. O Corpo de Bom-
beiros, sob o verbo rubro de Cinderella. A
Policia, sob o esteio de Pérola de Laboan,
completava toda a magia desse encanto mys-
tico. O Estado Maior do Exercito estava as-
sim organisado: — Cyclonidas, bizarro coro-
nel, Alma Diabólica, tenente-coronel, Ca-
çador do deserto, major, Príncipe de Galla
hard, capitão, Filho do Sonho, T, tenen-
te, e Filho do Oriente, 2? tenente.

Acto continuo, as bandas marciaes toca-
ram o Hymno Nacional e todos prestaram
continência á bandeira, que, lá do alto, sor-
ria % accenava. Depois, milhares de milita-
res desfilaram pela rua do Éden, onde vi-
mos nas janellas dos seus palacêtes: — Con-
dessa Saudosa, Gata Borralheira, Flor de Se-
vilha, Violeta, Sonhadora Ingênua, Rosa
Pensativa, Pedra Roxa eRhéa Silva. Aopag
sar na rua da Saudade vimos: Antônio Re-
gis, Diamante Azul, trocando idéias com a
Pérola Negra, Príncipe de Mauricéa,Magri-
ço, M. Sariegnaral, Conde de Própria, Pin-
tainho, Marco Antônio, Aristides Magalhães
e D' Argonther.,.E, quando eu me approxi-
mava da geíieralissima Rainha dos Militares,
quando eu ia chegar no bom, eis que desper
tei desse letargo febril. Nâo sei como fi-
quei

JOINAL DAS

. i .

Eu trago no fando da retina a lembran-
ça enganadora desse sonho esquisito!

Tbrkoh do ORIENTE.
Psrubjbâ do Norte*

IVETO
¦HMMMMMNHKmc>/I\o

A memória de meu P^

Foste bom, paciente, altivo e forte,
De imperturbável calma, incompreendida
Sem nunca maldizer o mal da vida,
Sem nunca se queixar da iniqua sorte.

Fizeste sempre o bem, e tua morte
Foi sentida por muitos e esquecida,
Como sóe ser em fim tudo na vida,
Nesta vida que é apenas um transporte.

E tudo te esqueceu sem empecilho
Mas, inda vives tu, como nnm templo,
Dentro do coração deste teu filho.

E possa eu, feliz, que a ti contemplo,
Viver sempre seguindo o mesmo trilho,
Sempre a seguir na vida, o teu exemplo.

Becife,
Luís PERY,

i

CORAÇÃO DE MARUJO
mÉÊÊmmmmmm*

Ao Aloysio Fafanh,

Na plangencia do vento, chega aos
ouvidos o som de um violino, um violino
soluços, que desprende de seuarcano as
ultimas notas.

Nas tintas do poente, a tarde expira...
guida.. .convulsiva.. .egual & minha'almi
marujo soffredor...O horisonte é umsudario,
empallidecido no agonisar do Sol ..

O carinho de uma saudade conforta*me,.<
Mas o meu ser, numa tristeza infinda,ei

buça-ge na contemplação muda do myste-
rio...

Hoje, lembrei-me do meu primeiro amor,
ja esquecido na cinza do passado, longin-
quo...distante...

Deüe, que foi a origem de uma esperan-
ça immorredoura, emana a lístimaçSo m
gente dos meus dias tristes...A sorte irônica
separou-me, em plena aurora dos meusP
infantis, de minha mocidade risonba,

Quanto é dolorosa a existência! Qnantoi
punge o coração, evocar o florir (to*
sonho que passou!...

Amor! Juras de lábios purpurinos! A l|
voa do esquecimento desfez o meu amor^
fragmentos para me ver soffrer...

Paginas ingratas da vida, bruxoleanteM
dúbias/...

...E recordo, tristemente, o inici°/j!
invio caminho, para onde o nefasto Dei*^
me guiou, deixando me o meu MM~
amor que longe vae..,

Elias sa OLIVEIR*
ttíiçooraç&du *Floriauü* —1988*

l>
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São passados três annos.
Tenho em mente a tragédia sanguinária

que se desenrolou perante os meus olhos,
mostrando a que ponto chega a perversida-
de humana, polvo mesquinho que reside na
quasi totalidade dos corações.

Estava passando as ferias em ama aldeia-
sinhado meu «hinterland», bem longe dos ru-
mores da Capital, onde não existem os ar-
ranha-céos, avenidas,pisca-piscas, toda esta

fiss&o
Quem poderia afflrmar quaes os senti-

mentos existentes no coraçfto daqnelle ho-
mem? Ninguém...

Passados alguns dias,uma bella tarde, fni
visitar Maria, encontrando-a triste, demons-
trando todo o sen semblante a sorte que es-
tava premeditada. Perguntei: Que tens, Ma-
ria? Como resposta ella tiron da pequena boi
sa nm bilhete e o leu para en ouvir:

«Bella morena.
Dominado pelo porte divino do teu corpo e

fascinado pelo brilho seductor dos tens olhosconfnsâo enorme das grandes cidades e sim jamais inferior ao das estrellas. soa forcadoas bellesas naturaes das nossas selvas, as
soberbas manhãs de Abril, onde o romper
da aurora é sempre nm espectaculo novo e
às noites de luar que nos convidam a gosaro que de bom apdanos dá e, finalmente, as
soas morenas cor dejambo, com a sna gra-
ça natural e attraente, sem os artifícios das
nossas <girls>, mostrando em toda a sua sim-
plicidade a mulher brasileira: bella, meiga
e sincera.

Foi em uma linda tarde, quando toda a
aldeia se movimenta pressurosa para espe-
rar o comboio, que se espalhou a noticia
da próxima chegada de um Circo.

Um frenesi de enthusiasmo assaltou a po
pulaç&o .

Em todos os muros e paredes, haviam pre-
gado grandes e espalhafatosos reclames, an-
nunciando para breve a estréa do Circo Sul
Americano, que trazia em seu elenco pa-lhaços, barristase etc...

Chegou,e finalmente, a noite da estréa paraali afluiam, com grande alegria, homens,
malheres e creanças, por ser nm divertimento
extranho aquella gente, acostumada entreas selvas, onde o único conhecimento era alavoura, e nas horas de prazer, o desafio,sobre as cordas de uma viola, acompa-
nhando as vozes serenas das lindas cabo-cias.

Maria, mais linda e attraente, vinha emcompanhia dos seus pães, afim de apreciar oaspectaculo anteriormente annunciado comtanta pompa .
O exterior e interior do Circo estavam

Profusamente illuminados, realçando assimtodos os trabalhos.
Principia, emfim, o espectaculo. Na arenaviam-se palhaços mágicos, os quaes eramadmirados de tal forma, por certos especta-a°res, qne acreditavam ser verdade tudo

Wanto eraexhibido. Nota-se que o olhar douirector do Circo pousava mais sobre os es-peet*óore8, chegando a ficar ás vezes, som

a eoafessar-te o meu amor louco e apaixona-
do. Espera-me hoje, á tarde.

Roberto»
Martyrio atroz! Como posso en corres-

ponder a este homem do Circo, se a sna pes-soa me causa horror? Nnnca.
*•¦*••••••••¦• *

Pobre Maria! Nfto escapou as garras do
destino .

Roberto, vendo baldados os seus es*
forços, aguardou melhor oceasiâo para pôrem pratica os seus desejos e, encontrando-a,
num pequeno bosque distante de sna casa, a-
proveitou o momento e lhe fez súplicas,ajo-
elhando se ao seus pés; emfim, fez o qne to-
do homem faz para possuir o coraçfto de uma
mnlher; porém Maria, vivendo exclusivamen-
te para Deus e seus pães, excluiu e renegou
todas aquellas promessas amorosas de Ro-
berto, o qual, indignado, sacca de um punhale crava no collo de Maria, que, ao receber
o agudo golpe, dá nm grito de dor e cae
sem vida, banhada em sangue.

Regeitândo os amores de um homem, que,com certesa, depois de a possuir, a atiraria,
comoé quasi commum, ás misérias da vida,
foi barbaramente assassinada, provando
que soube defender a sua dignidade.

Emquanto a su'alma subia aos paramos
azues do infinito,acompanhada de anjos,can-
tando o hymno das virgens, aqueile homem
sem coração, «artista sem alma», desappare-
ceu no pó da estrada e sen espirito envol-
via se ainda mais na lama pútrida das suas
misérias...

M. SARIEGNARAL.
Bahia.

ande o seu retrato, que
sairá em um dos próximos
números.
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AVISO
80 pnblicreuaoi oi ^Bilhetes

Postaes» qua vierem no (,IM-
PRE8S0 PARA BILHETES
POSTAES" e nas condições i.u«
picadas, no respectivo regula-
mento IMPRESSO ESTE QUE
VAE EM OUTRO LOGAE,
NESTA REVISTA,

Os < Bilhetes Postaes > qut
nfco vierem nas condições acima,
lerão inutilizados, sem excepçfto,

Chamamos aattenç&o dos pre-
sados còllaboradores desta se-
oçfto para os itns 5.° e 6.° do
r§i oeetivo regulamento.

Avisamos, oatrosim, aos nossos
leitores, qne desejam collaborar na
secção de postaes, qne a mesma
está franqueada a todos em geral,
isto é, qne todos, sem excepção
podem nella collaborar, respeita-
das as condições do regulamento,
as qaaes se acham publicadas ao
lado do impresso próprio para bi-
lhete postal.

Deante deste aviso, jalgamos-nos
dispensados de responder aos bi-
lhetes que nos são endereçados pe-
dindo permissão para collaborar
na alladida secção.

A DIREGÇÃO.

A'g LEITORAS ROMAN-
TICA8— Era noite de luar. Eu,
debaixo de uma frondosa arvo-
re, reflectia sobre as cousas eu-
blimes. De repente, vejo surgir
ao longe do caminho, um volto
da mulher; ao aproximar-se do
logar onde me achava, reconhe-
ei ser uma joven extremamente
bella, seus olhos grandes e muito
negros captivaram-me o cora-
çio ; amei sinceramente e cor-
respondido em amor vivemos
dias de encantadoras felicidade
Mas logo surgiu a realidade e
vi que tudo fora um sonho. —
Devaneador.

SERROTE MINEIRO. -
Resp , ao n. 711. Você, quer ser
um moço tfto altivo, tâo intelli-
gente, como é que escreve estes
postaes bobos, sem eiran nem
beira, dizeodo que ine comfunde
com o sexo feminino, por eu
ser muito relacionado com elle?
Deixa de ser atrazado, ouvio ?
—SabiÔ Tri^tonho. —O. de Mi-
nai.

Senhoras
StviNHORINHÀS E

Cavalheiros
todos devem saber que a

Juventude Alexandre

dá vigor, belleza e
rejuvenesce os cabellos

30 ANNOS DE SUCCESSO
VIDRO ^$000

EXIJA SEMPRE:

AS FLORES. — Tem o seu
natural e embriagante perfume,
as estrellas,o brilho scintillante,
os pássaros, o gorgeio sonoro e
as mulheres, um coraçfto mag-
uaninio, capaz de perdoar todas
ingratidOes de que muitasvezes,
sfto victimas indefesas. — K.
Louro.—Roseira, E. 8. Paulo.

VIUVA DE NINGUÉM—Ha
muito tempo que eu busco uma
viuvinha elegante. Gosto im-
menso dos crepes numa mulher
de vinte e cinco Janeiros. Quei-
ras dar-me a honra de trocar
commigo correspondência ? —
E.Nuno Alves Pereira— E. do
Rio.

JURANDYR BARROS. -
Alegre, E. Santo. —• Amo-te !
Amo-te loucamente, nao posso
por mais tempo esconder este
amor que me dilacera o coração,
serei por venturacorrespondida?
responda-me sim ?— Duqueza
Silenciosa.—E. Santo.

EDMUNDO.—Ainda que eu
viva longe de ti, jamais me
esquecerei, pois o amor que te
consasçro é eterno. Sei que pos-saindo teu amor serei odiada
por alguém. Mas que importa.
Dadade Qouvêa, — Santa He-

CAPITÃO MORGAM.-»
Novo.-Lendo a revista n, gjvi um postal seu. Peço ade procurar outro pseüdoníl
pois este pertence-me, a»*»^

i

do Joeé de Azevedo, Capitio
Morgam <rO Rei doe Mares»,-
José de Azevedo. — Maceió
Alagoas. '

DULCE DE ALMEIDA,*
Risonhos dias de eBperançan
que levo a pensar em ti.Qnize-
ra ter aventura de ser amido
por ti. Deponho aos teus mino
sos pés, querida actriz, o meu
frágil coraçfto. Sei qne amo, |rém, nfto sou amado, porém que
importa ! Suarei até morrer,-
N. C. B. (Bahiano).

UMA BERLINDA de Todos
os Santos, — Adylles, por ser
uma violeta ; Belmira, umamoi
perfeito ; Deolinda, uma sempii
viva ; Gumercinda,um lyrio;
Alzira, uma crista de gallo;
Carmem, uma perpetua ; Elii,
um copo de leite. !Sabem quem
sou.-Desprotegida da Sorte,-
Terra Nova.

CARIOCA DA GEMMA,-
Paranaguá, Paraná. —Li o een
postal,publicado no numeroWí,
e envio os meus signaes caracte-
risticosafim de submette-losí
sua apreciação : Moreno, IOsd
nos, olhos e cabellos castanho!
alto e feio. Responde.-Deodito,
o Infeliz.— Botafogo.

DESEJO CONHECER U-
As bonissimas oollaboradorj-
Pallida Aurora, Filhado Gal
Pérola de Habuan, OinderW
Nymphasdos Valles, eonti»
mais ? Para reconhecer, se 

|algumas que em tempos, m
boramos ! Souum excolleg||
Disponha do - Habitantef
Floresta.— Rio.

PÉROLA DE LABÜAN-
Piedade. — Possuindo osJJ;
sos corações, variados P
cados, por amor, iixiposeiy {
rá, a humanidade eatuJi à
do peito, o que,c;eio, P°<!

anca
de um ou uma ao mesm

amar uma ou mais vezes, p ,
siuceridade, bodo»

¦i •¦11
com

dade eitfumpo, pois a sinceru ^
melindroso póllen da e*
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I- PUGILISTA AMOROSO. -
Muito obrigada pelo seu rápido
don. 700 ; creia, nfto foi sur-
preza, j* o esperava !... pela
leitura dos seus postaes tenho
tirado a conclusão de quanto o
8r. é iBducado» e «Delicado» ;
mas, o que quer ?... quando nfto
Bujaitisna. Sabe? o meu único
orgulho é sar «Nortista», o meu
único predicado, dar razfto a
quem têm. E* favor nfto respon-
der-me, pois escriptos como os
seus nfto terfto resposta. Em
Pernambucano nfto se toca. —
Mascara da Agonia.—Recife.

MODI8TA APAIXONADA.
-Rata-plan... plan...plan.. .
Chega.., que horror!... oh ! bu-
ginainfernai... Oh ! tolinha,nfto
vês ; que esse toque ê a doce
oançfto do soldado ? Nõs somos
da Pátria amada. Que tristeza ;
essaé a cançfto da despedida.
-Deteotive ferigóra.—Quinti-
no B. ¦•#

AMOR ! — Misto de soffri-
mento e gôao, doçura amarga
que a provar vivemos ! Oh ! fe~
lie, sim, bem feli/, daquelle que
conheeer e, no coraçfto, guardar
o aocóide mavioso do teu nome.
Mais feliz ainda aquelle que o
ouve repercutido no coraçfto de
outro, sem o som discordante
da feroz ciúme.—Pérola Divina.-Recife.

ÜM PERFIL, (D. F. V.)-
Cláudio.—Altura regular ; côr,
morena claro. O que elle é : ex-
fcremamente lindo ; o que mais
aprecio, sua educaçfto ; o queelle mais ignora ; que eu o ame,
como nunca amei na vida ! —
Anonymo.-Japfto, Minas.

LEILÃO dos rapazes de Arêal--Quanto me dfio pela sympa-una do Alberto, a belleza doZéze,o olhos de Lulü, os dentes
J a boca do Geny, antipathia doJosé Felix, e pela língua ferina
Jaleiloeíra.-Leiloeira destemi-«a—Mar de Hespanha.

GLAUCIA.-(Resp. u<> 710)Mirvamo.nos humildemente,an-
^acxcel8itude de vosso gesto,
,; padecendo, viemos retribu-

ífJ?8) 09V0880S votos de Bôas
lestas. Crêde sempre na amiza-

df'1 ir naProfuada admiraçfto de
¦ 2fl° Ant(>nio e Rainba Her-

^BGARIDA PINHEIRO.
n^ae.n(ia »Daiguinhaf venho
jormelo deste humilde postal,•sftr„°. 7? *°atn postai-
temhn a ü ' e» ao me8ino

WÊim hl d^8Jar*te que o anno de

,, «8 !n 08 VOtOS\*fu* tua amiiruinba

il oaíritu. uro

sinceroB
Elvira

de Itape-

AJ SRT* de verde e medalha
de prata.—No dia 4 de 1, às 6horas da tarde, estavas no ulti-
mo banco da 1* classe, na Cen-trai; eu, de branco, senti-me at-
traido pelo teu meigo olhar. Sal-
taste na Piedade ; aoompanhei-
te até que entraste num armari-
nho Chovia e tu nftoapparecias.
Voltei triste. 86 tive a ventura
de sentar me ao teu lado desde o
Encantado. Queres collaborar
commigo, bella ? — Duque do
Bal Tabarin.—Engenho de Den-
tro,

digníssimo jornal
. DAS MOÇAS.-Sendo leitor as-

siduo deste benemérito Jornal,
peço permissfto para continuar
como apreciador do mesmo e
com o p3eudonymo de «Carde-
ai do Inferno»» agradecido.—N.
Maia, (Cardeal).—Bangil

O QUE GOSTO de ver em
Mar deHespanha. — Os olhos
profundamenie amorosos da
Emelina, asinceridade da Cy-
rene, o novo namoro da Bebas-
tiana, a esperança da Conchita,
o «It» da Rita, a voz da Esttier
e a implicância do — Olho de
Lynce.— Mar de Hespanha.

MISS. PRIM.-Disseste queas mulheres deffendem causas?
As mulheres só podem deffen-
der as causas perdidas. A mu-
Iheré" um ser inútil ; o homem,
é um homem, o gato,é um bicho,
a mulher, é um carrapicho —
Papagaio Chinez.—Oliveira, Mi-
nas.

NYMPHA DOS VALLE8.—
Sendo informado que a gentil
Nympha é uma eximia bailari
na, ouso convidal-a a compare-
cer ao baile, que será réalisado
no meu casteüo, em honra á
nossa rainha Cinderella. Grato
fioa,com vossa presença.—Prin-
cipe Rohemio. — Botafogo.

CINDERELLA. — A vossa
belleza e intelligencia vos faz
digna de receberdes a coroa de
Rainha dascollaboradoras desta
revista. Contae com a admiraçfto
do vosso humilde escravo. —O
Dominó Preto.—Torre, Recife.

ANTÔNIO BAHIA. - A
Bemardes». — Nas mysteriosas
noites de luar, quando a lua,
scintilando no azul do firma-
mento, lança os seus prateados
raios sobre a terra, reoordo-me
deti.,.Oh ! noites de poesia!...
Quantas saudades me trazem...
—Virgem Soffredora. (az). —
Pitanguy, O. Minas.

A' PASSAGEIRA.-Porque
nâo pubüsaes a vossa photogra-
phiâ n^sta revista ? Desejava,
i«imensamente, conhecer-vos ;
terei esta dieta ? Perdoai-me a
ousadia, nim ? O vosso eterno
admirador.— O Maricá*.

D# JOBNAL DAS MOÇAS

ALMASONH ADORA.-Que
Deus te conserve esses olhos
castanhos e que, para o faturo,
presos pelos laços matrimoniaes,
sejam teus companheiros inse-
paraveis é o que deseja, um teu
amiguinho e admirador. — O
Martyr—Recife.

JACEIA RODRIQÜES. -
Paracamby.— Desde que me au-
sentei destas plagas longinguas,
ainda nfto me foi posei vel esque-
oer-me de ti. Amo-te eterna-
mente. Responda-me.<=0 Filho
dePardaillan - Juiz de Fora,
Minas.

M. DOS ANJOS.- -Moeda.—
Oh ! flor de meus sonhos. Ha
muito desejo falar-te pessoal-
mente e até entfto nfto me foi
possível, Amo te apaixonada-
mente e desejava ter uma cer-
tesa tua. Resposta para—Orace.—Moeda, Minas.

A ALGÜEM.-De todas as
dores que supportamos na vida,
a mais acerba ê a da separaçfto ;
quando vimos partir para longe
um ente querido, que dedica-
mos uma amizade pura... Por
isto o meu viver 6 de agonia,
martyrios e soffrimentos. — Or-
phinha Inconsolavel. — Quissa-
mam.

A GENY
Mulher sublime que eu amo
Nftovôs como soffro tanto?...
Vem suavisar minhas dores
Com teu amor juro e santo !

O.A.N.
Bom Despacho, Minas.
A8LEITORA8. — Rapa?, de

17 annos, moreno e mais ou
menos sympathico, deseja en-
contrar moça de igual ou de me-
nor idade, que queira entreter
com elle correspondência amo-
rosa.—Solitário. — Parahybuna,
E. do Rio.

AMANTE DO SPORT.-De
qual sport é amante ? Li no n°
698 um seu postal rápido, ofle-
recendo seu coraçfto ; porque é
solitário ? A ingratidão que re-
cebeste nfto seria por teres dado
motivo para tal ?—V. Magnolia
—Bello Horisonte.

QUEM SABE.—Nova Iguas-
sü.—Porque a dedicaçfto,se vejo
que sfto inúteis os meus sacrifi-
cios ! Bem sabes quem sou. —
Veloz.—Nova Iguassú.

A ALZIRA.— E'debaldes te
res raiva de mim. Pois, quanto
mais me odeias, mais desejo
tenho de possuir-te. — Roldfto
Peçanha.—Sfto Gonçalo.

SRS. LEITORES. - Eu, o
«Rei do Christab, mudei o
pseudonymo, para «Rouxinol
Oeculto», e pertenço a quadrilha
do «Príncipe dos Diamantes», —
Rouxinol Ocoulte.e=EncaBtaüo,
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Anüinas âüemãs para fingir em casa
em caixinhas de cellu impermeáveis
Garanfia absoluta contra esfrago.

60 cores differenfes.
Importadores exclusivos- Hasenclever à C^- Rio. C. Postai 745

A ALGDEM,— Se com a belleza
das flores, eu padesse esqaecer
aqaelle ingrato !... Oh !... como
era feliz ! mas é impossível...
quanto mais bellos são as flores,
maior é a minha recordação...
—Mariposa Cruel.—Formiga Mi-
nas.

ALGUMAS MAOAEHEN5E-.-Por-
que sois tão orgulhosas? Por acca-
so, o que sois mais do que os ou-
tros \ Não vedes que todos nós
somos eguaes, para que. então.
este orgulho e este desprezo para
aqoelles que nos procuram. — Mario
Filho.—Conceição de Macabú.

FILHO DAS PLAMCIES.-Ami-
gainho. li o tea postal no n. 703 ;
para que tanto desanimo ? Não so-
mos tão más ; eu, por enquanto,
não o sou e te offereço o meu
coração, aceeitas ? Sou morena,
tenho cabellos e olhos negros.
Publica o teu retrato, sim ?—Nev-
de. — Rio .

MISS. PRIM.—Acabo de ser seu
trabalho intitulado *ü Hornemi,
Lamento profundamente que a se-
nhorita tenha perdido o seu tempo
em ^produzir* semelhante banali-
dade. A senhorita encara o assam-
pto param modo muito differente
da verdade. La Trernbtaye —
Botafogo, Rio,

QUERIDA V...Á. p.—Turvo de
Minas. —Não imaginas o quanto
tenho soffrido com a tua ausência
e com ella acabou-se para mim a
felicidade, que, so voltará quando
estiver ao teu lado para sempre.
— Laramam. — Pinheiro. E, do
Rio.

ROSA DO DANÚBIO.—Declaro,
á gentil 

"amigrainha, 
que o barão

Errado, Imperador da Valsa, Ca-
rio ca do Tango: Pertencem á «Qua-
drilha do Príncipe dos Diamantes?;
e não podem apresentar photo-
graphia sem o consentimento da
Quadrilha da qual faço parte. —
Lyra de Goro. —Encantado, Rio.

A" QUEM AMEI..,
1 Cruzeiro i

' \ foram dias ditosos;
E hora muito venturosa.
Km que. vive na esperança
De falsa juras amorosas

M. Simões. (Bem-te-vi)
- Cruzeiro, Itagaçaba.

SARIEGNABAL.-Fiquei encan-
tada com o teu nndo conto, Ingra-
íidão. sabido no numero 695, de-
dicado d Alma Martyrisada. Não
pensei que fosses tão volavel. Já
esqoeceste á tua amiga de infância?
Quem sempre lesmon. - Madre-

DârQe?.^iBAHIA.—A. Ber
nigo.
tua pequena 7.
uito í

a^na amizade e ãtfeoçii

imigf. Sao mecançartiOí
ecmena 7. ru p\-muito sincera edelicad; 'J

¦te ?...{,
atui»

quaes te tratou emB. D21-10-928. Lembras-te'
Niue distincU. laveio-tí
Es:e:iz! ! 1-Marco D R "'

espacho, Minas.
ÍDOLO PHASTASJÜ riMinas.-PsrdôaamSnhJ

Mas. por ventura, não é«o fi[nviswel de o atros ti»,:ar-te-ei se fflemares, pois. muito me m
Grato
m are
saber sesaber se és ou nao, o Herói
sivel. — Mi-Tom-Alei.

AO MEU IRMaOO.J.à.,
da Universidade militar dá]—Cumprimento pela datade
com a maior satisfação. -'
Universidade. —Bahia.

A' V. — Turvo de Minas,
coração era ama taça; e
delia se utilisou, depoisdete.
bido todo amor nella contido
brou-a '. Jamais pensei entm
a quem não soubesse apr-eciül
—Rubi Orientai.—Pinheiro,í|
Rio.

R APS AG.— A propósito de
«No dominio do absorto»,
não só uma causa muito poi
como também rasoavel, poiifc
época actuai. o maior orgnlí""J
ver-nos subjugados, aos seu?
si moles e insigniâcantescapriP
A' Mulher?!. 7. -Olhos Moríwjfli
Rio.

A MINHA IRMÃ «Amor*
Campos.—Desejo-te milfelicil
no decorrer do anno noTO.aw
um abraço do ten qneridoinni
Oswaldo Basto — Capivary.fi
Rio.

A' MINHA ES-SOiyirB
Qaando amamos com sincerir
nada Dará nós é impossível^
quando esse amor é cheio de
oocrisia. sempre existem
hs para nào ser realisadod
ideal tão sonhado. Do ten ;ffl
vo-Viborado Ciame. -f
Corrêa. E. do Rio.

VIRGEM DAS FLORES.
teu postalzinho. pedindo p
para continuares a collabo"

mesmo psendonymo; «
parte, concedo, forjoe*
ausente tanto tempo 1 rw
nhecer-te pessoalmente^
ane passes bons eneoteM
dorante toda toa exista»»
dadeiro—Villa Militar-

C0L1 AB0RAO0RAS--°f=
donvmo qae mais aprew»j
Branca. Malher-QoeJJ-
Alma Sonhadora, U- DT,if!
Media Loz OOfff

Soffredora. >• "VftJ
fiitana, Todas Poden'0 )!3rt*

admirador.-
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¦p noLlTA-Heeife. — Forque
Vifto me escreves ? Ha já mui-

, mQ tempo que estou privada de
uacartinhas ! Nfto te esque-

líaBde mim- Abraça Maria Gii
rm Boea como vaes de sorte ?" 

èija-té atua sincera.—Magna
lonsolatm.—M. Grosso,Leste-

PIRRO DA MAÜRICEA.
.Recife.— E sempre com ale-

iria, qu9 noto a chegada de
im novo conterrâneo á esta
adorável Revista.Pernambuco já
losaue tantos filhos, dotados de

[ara intelligencia, como soem
ierP. Negra, E. Azul, Alma
lonhadora, Troiano, Príncipe
Ia Mauricêa, qae espera vôr em
ireveo numero centuplicado.
iae façaes progresso rápida-
lente deseja a Pérola Divina.—
,eeife.
PLANETA MARTE -Ami~

'o, 6 favor retirar-se para bem
longe. Faça, mesmo, modos de
iroourar outro sói, lá pela Via-
iactea. Porque, cada vez que

rooése approxima, ê o qne se
ré : «âururút na cesta.». E
iara qae nfto haja mais essa
lesculpa, suma-se. E' favor!—
tirio dos Andes, — Bangú, D,'ederal.

NEYDE,afllha da L. e do
mor. Li Saudades, de suaau-

íoria, no qual percebe se, na
utora, nfto uma alma desillu-
ida e sim a alma da poetisa
ioderna ou seja, a poetisa do
mor. O Rio tem suas peripe»

iia, porém tem também ho-
ene de sentimento como os de
ecife.—Lilaz...io — Nicíheroy.
A' SANTA LOÜRINHA.-
Gt.—Desde muito que venho

Filendoos seus traaalhos,o8 quaes
iríáfpuito me agradam. Desejava

louhecel-a... Será possível ?
j,^omo? Onde poderei vel-a ? Em

uai bairro de S. Gonçalo ? No
?do? Em B. Vermelho l —
atahy Mganga)Ubaldo R.—2«

C 8. G., E.do Rio.
HONORINA MEDEIROS.

r;VS ! qae ingratidão foi atua!artiste e nem uma só linha me¦ereveate! Fazem três annos,
ligue eaqueceefce a tua amiguiuha,
#»n«quanto eu, sempre me recor-
is#°ueti, com saudades. Nunca
[ifefensei que fosses tao ingrato.
jjs§wcorda-te da humilde.-Floria-«aadoBa. (E. A.) - Cachoei-de Itapemirim.

_— "rir—liiíii im | aai m jmMmmmmgmmmjmjmaMmmmmmmmmmma

SENHORAS !
NÃO IMPORTA A VOSSA IDADE

Se soffreis usae ás vossas refeições um pequeno cálicedo acredilad o esaboroso

ELIXIR DAS DAMAS
E' o medicamento mais eíficaz para combater e evitartodas as moléstias do Utero e Ovarios, Colicas Uterinas,Hemorrhagias durante a menstruação, Falta de Regras,Menstruação exagerada, Corrimentos, Catharros Uterinos,rlôres Brancas, etc.

ELIXIR DAS DAMAS
E' ainda um agente therapêutico de acção enérgica e

segura, que actuando sobre os intestinos regularisa suas
íuncções.

A' venda em todas as Pharmacias e Drogarias.
Únicos distribuidores: MARTINS LIBERATO «kC- RUASENHOR DOS PASSOS, 8 — Caixa Postal, 2147~ RIO DE JANEIRO.

jL_____

MYOSOTIH. — Continuo
aguardando tua ansiada respos-
ta. Serft possivel que tenhas re-
fiectido melhor ? Desiste ? Con-
tudo, creio que sou digno de
responderes-me, minha desço-
nhecida poetisa* Beijando os
teus roxos dedos sou—Maracujá.
—Rio.

AZ DE E8PADAQ. — Bicas.
—Anjo adorado do meu pensa-
mento, muitas e muitas flores
colhidas no jardim da minha
grande dôr ! regada com as ia-
grimas da tua cruel ingratidão?
Tú és o rosário das minhas
tristes recordações que dilaee-
ram pedaços de meu coração,
minha alma de tudo se recor-
da, amargamente os momentos
felizes de outr'ora ; és a illusfto
dourada de minha vida!...—
Florence Vidor. —Minas.

MORENINHO FÜTURI8-
TA.—Raiz da Serra. — Prompto!
aqui estou para ensinar-lhe o
verbo amar, do qual ainda sou
caloura. Sou moreuinha, tenho
18 annos ; e dizem que sou lin-
da. Caso me queiras por profes
sora, responda a — Moreninha
melindrosa.

A ELLA.—Nfto posso corn*
prehender-te 1 Pormaisquepro-
cure encontrar, nos teus meigos
olhos, alguma prova de amor é
debalde ! ! ! Nfto sabes, queri-da, o quanto soffro por tua oau~
sa, pois, se soubesses, jamaisoonsenterias este penar !...— Fi-
lho de Canaan. — Governador,
Portella.

PRINCESA DASCZARDA8
—Eu desejo ardentemente :
Ser vosso correspondente.
Para chamar-vos, querida,
Sois p'ramim desconhecida,
Mas um. dia hei de vos ver.
Pois só assim terei prazer !...

Filho de Neptuno
Capital.
ELPIDIO PEÇANHA.-Sau-

doso, recordo-me dos felizes dias
que juntos passamos. Recordo-
me d'aquellas bellas noites qu-
ando, juntos, treinávamos os
passos de danças. Oh ! felizes
diasa quelles! E, hoje, vejo uie
só neste deserto,privado da com-
panhia do meu bom amigo. Oh!
Saudades! Ea Cunegundes, co-
mo nfto sofírerâ* ? —Yduro Es-
perançoso. — Rio d'Ouro.

Womialistâ Bombons finos e artigos para presentes, chocolates, doces etc, etc.
•—---—— RUA HADDOCK LOBO N.M6 — Tel. V. 4028.

Daria Domingues Costal
©ai Fructas naeiouaes e estrangeiras. Entrega-se a domicílio Rua Haddock Lobo, 18

Tel. V 5296. Kjü de Janeiro,

'2ií' ^ 
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FILHA DO CAUFa.-LI o tosío
postal do numero TIO e muito
satisfeito âquei com os dizeres jue
dirigistes á Modista Apaixonada.
Aqui está á vosso inteiro dispor.—
Maranhense Despresado. —Filia
Militar.

RA;NHA DOS MILITARES -Não
sou militar, mais siato immenso
prazer en 2er os ressos postaes
deífecdenás os Tâioresos guardas
da Pátria. — 0 Fiího de Pardaiiian.
J-}iz de Fora. Minas.

IDEaI.STa HTSHCO.-M. Her
oéisad:-:r~ & Z i - -"-ir talento

de es? o
i n; es irinio desta regista

9 —

mnao pe.o teu s:lecc?o
¦'t*í*7ií do $erte. — Madnreira

AO IARÇDD. K.— E Des pa-
di#«—Arraaeço-ine a generosida-
éí :cz :ae me dispõe e.i seus
f^j~:aes.«f'ara qae eicgiar-me ?!..«
5Io ioacneJ lei^csa rama. cem cs
sssi 6 5oriptcs : o ene posso e
agradecer-Lhe e pedir-.be :me creia
e.2 522 q^svrsirr a—. 7; 7  Pitam
gnyt «O. Máasj.

CORAÇÃO lAG&ÜSISO.-Apre-
sento-me candidato. Tenho Tf
annos e soa sincero, sirro ^ Em
breve, ser* pabiicada a minha
pbotographia/- Zé Benedito . —
Marinhe, üínas.

A QUEM MECÜMPREHENDER.
R. Leão. — Oh ! como recordo
saudosa do dia 12 do n, d'aqnel-
ia carta distância oae felizes via-
j á si o s, lembras ? Adens. —Orphi-
nba Iaconsolavel. — Qaissamsn. —
E. do Rio.

MARICÁS. — CaratiDga. Minas.—Sê feliz, gosa taa nctoria, Se o
alvo de proceder, foi de íazer-me
o ente mais desgraçado, aceríaste
completamente. — Quem não te es-
qaece.=Rello Horisonte.

VIRGEMSE.NTiDA.-QaerídiDba.
porque es sentida? 0 qae te falta?
Nfto tens os carinhos do teo cSj "?
Não possaes a amizade sincera" domea coração ? Qae mais queres^A felicidade ? te-la-ás em 

'breve

jarei conqaistal-a para ti. e a :-.on;
qaistarei, Seja alegre, para alegria
e consolo deste coração a-ian
qae e tea. - Nemorim. - Petrn-
polis.

ZE»Zff LEITE.-Bello Valle -
Sabendo que estás noivo, desde
ja. apresento-te meus paraben*almejando-te uma serie de rentu-ras e perennes feíicidadpc ¦ g 0
que te desejaa—Esqoeeida.

A M. A. - Porque a tal deapaixonada ainda não se curou
Pois.seelia qaizer ficar boa lhedareiuma injecção de Vorônôff
qae acará radicalmente curada —
R. P- tfosico.—São Gomaio. -•
B. C.

ml iSy /// /

MAGIC
MAGIC

: O SUOR:
secco 6 suor debaixo
dos braços.
Lira completamente ó
mau cheiro nahxrat do

f*tAGíC svilaô liso ács arúiqos
suaáaros á3 bcrrccha
nos vesUàos.
é 6 único remédio para
d suor aconselhado pe>
ícs eminentes 013 Co^j^o
Aloi^sio, Austreqesila,
Wernecri, Terra.

MAGIC

HAGIC
tyWtpj a^|;, ^s^jfe j^3 • - • *-T"^! -1'-' ¦ ^r*^^B3^SSi

> i a i <» 4« ¦ - 13J aJka ¦ i-iuimIT^ - > i^La.VaW<
^B»^BMaa>aa-aJaaaMatW»W^aWa»a-aaaaaa*>aa^,*l '¦"'¦ I I BB—ai— BBB— BaV-^BBa^-aa^aaaBBaBBBBaBB

A MODISTA APAIXONADA.-A
tua penna fere., no âmago, aos mi-
iitares ; entretanto, mereces per-dao. pois. a taa aversão pelos de-
rensores da pa:ria éfructo irônico
de a!gam_ despeito que tens. porhaveressido desdenhada em tea
a^mor próprio. —Roldão Peçanha.—
-" B. C. ^âo G onça Io.

tAriuS LEITORES.-Sendo ea
morena, ahora. regnlar 18 prima-veras, não sabendo o verbo amar,
desejo encontrar nm joven de 21
annos, para ensinar-me a conjn-
gar, resposta pelos rápidos. Sim 7
Hâmha dos mares. Estacio de Sá.

DÍST.NCTOS COLLABORADO-
l.L>.-^endo assidcaieitora desta
querida revista, desejo manter
correspondência com cm de vós;
mau pseudonymo será «Violinista
Amorosai si por accaso bonvei
onrra é favor avisar. — Violinista
Amorosa.-Petropolis.

AS MOCAS BONITAS. - Um jò-vem. contando apenas :- primavenas, sympathíco e amoroso, desejaencontrar ama das leitoras d'este
Jprnal^para crocar correspondei:-

¦ à — Fi e s p o s * a o r j e n t «=» -¦••»— F * n p r

JÜKNÁL DàS1

AVIADORA TAClTüBHí Jn"nnn "se jornal, o Do tÓ3
: iando

rei com
Postal,

11

pai ei cuuj o vosso
mnito condoeu-me, porsah^os vossos soffrimentossâovf
re; aos meas. Podemos l,?1Jauíearmos por meio desta1ARevista. Espera reapM
covado.-L ., Minas. l

REDUÇTO.-B. de MiBa,..t
bloco ooie, 1. estreia ^t,fharmacasKasmaCasaLoperi

bar ldu, Liloca o caféeleitvlI
naoHotelTana;aMatrisHf
boeiros, Alice a estação dali
poidina.Annita^ Padaria,Gera|
o [Soturno das Terças Feiras
Candinha P. da Matta.

RELÂMPAGO DE COLERi.I
Maito grato fico pelos parabeiispviados, osquaes não sou mereci
dor. a vista do nenhcm valor,
meu obscuro trabalho «Recori
çâo». O conselho já ha maitoot
nba seguido, não passou, aqui
de roér3 caçoáda, parecederè
dação, Parabéns envio também
jovem Séjovensal Mysterioso,
Kady (Waidemar Brandão).-!
ctheroy. |

RAPSAG.—Sabei, sr, queest»
ficando bastante antypatbieo 1
as vossas comparações absarli
sobre a mulher ? Somos comot
aves. como os aatomovei»,coan!i
¦asas de construcção moderna
etc. E os homens ? São cornos
naz : üludem. enredam asiél
fezas creaturas em mil tramasr
as arrasta depois para o into
da perdição ! E, como opropti
satan. gósa com o soürimento àl
suas vietimas : por hoje éá-
Miss. Lva Siher. —E. doE."

MAGNO CONSOLATBlX.-TaE
bem sois descrente v Comoétn'8
a alma que a crença abandonei
O coração qaeperdea a eonfiaj
e pulsa, em vão. vasio ! Coraçi
sem fe. é am campo árido, cfe
de esDinhos, onde a flor da fl
perarf^-a não pôde medrar! jjj
cisamos ter fe ! Com ellaM
alcançaremos.=Violeia.r-||
E. Santo.

P j L Ln A 8

«

te a~* = Do

Fi:^:&=d^Fsls:DSeFodopilyllD,
ErcpregSQSs com s0^ce^ t\mlesüas do estômago, H*Q0 i(J

unos. Estas pütüas,,alem w ^
lio indicadsí nas QTsFeP^{
de cabeça, moléstias ao ^
pri.io de Tentrt. S*o ¦¦ P^
digestiTO e regnladoi aw ^
gaitrointeitinaei. A rendM #
u ph»rm»dii i dy«',í
21500. DepoiiurloisMWW
c«2lM Boiàrío, t/2. W0-
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COLLABORADORES EM GERAL
Salve! 1'.-1-1929

Como os sabiás que, alegre e
| contentes,

Cantando, b e m d i z e m os
[ aurifulgentes

Raios de sói que clareiam as
| floresta;

Por meio destas linhas-bouquet
[ de flores,

Eu venho trazer aos coüaboradores,
Os meus sinceros votos de Boas-

[ Festas.
Ebrio de Amor

Taebaté, Estado de S. Paulo.
CELUNA NOBREGA—(?)=Lendo

a Caixa do n. 713, achei tão curió-
sa a resposta do illosíre Censor
«Chico Tiririca» que almejei arden-
temente vos conhecer, para com-
prèhender melhor o sentido da
(alludida resposta). Porque não
adopta um Pseadonymo ? Quer
corresponder-se commigo ? Minha
«Tribui está desfalcada! Espero
responder sem faltar para —Paty
Pamorim. (Chefe da «Tribo») —
Nordeste Brasileiro.

LEITORES.—Que este anno vos
seja risonho e cheio de venturas,
traga-vos inspiração brilhante...
sonho, sonho... e sempre sonho !
Feliz anno novo !... Ah ! mas a
felicidade só existe para quem a
faa! Sonhemos !¦— Pescadora de
Amor.

COLLABORADORAS.—Condessa
Saudosa, Ginderella, Tulipa Negra,
Gata Borralheira, Sonhadora Inge-
ma, Alma Martyrisada e Filha doCalifa. Que o decorrer de 1929lhes seja repleto de felicidade. —
Conde Sincero.—P. Paragnassú-
Cachoeira, Bahia.

LEITORES ELEITOR AS.-O diaagonizava lentamente, emprestan-
do poesia aos sonhadores ; e Phé-bo, da morte, nos exteriores, bei-
java a terra demoradamente. E,come que a carpir amargas dores,o sino soluçava tristemente; em-
quanto, nos jardins, alegremente.Passava a brisa agitando as flores.

Í l *****
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me confia a sua enorme magna:
?0Qcego... não vejo mais meus'oeaes*.., e enxugando seus olhos,rasos d água, disse-lhe para con-S0Jar; «Deus nao erra... comonaovesas bellezas da naturaes,também não vês, as
fc°«Ço de AmoiPaulo. »r. perdições. —

Taubaté, Sfto

^LAICIA. - Sympathiso-meano com ten nome, que sinto un.•«wuueimento vago no coração,
syrapathm está despertando, nelle,
?»n .Seü,?ent0 lfae l,ou,'° falta
5dL. " def"lir> dePendindo, isto,
Cim6n,e dQnla reciprocidade.«Mio por conhece-te. Onde mo-

P s,ine^P°!lda"me- é «"-«ente im-
Ed,mateL~J' ,;- *•-«•¦»«¦«.

X? r.. V& "ggaeaaaa i. u-U agro-,

NAO RESPEITO AS CARAS. -
W. deHespanha.-Cara amiguinha,sinto dizer-te que estás redonda,mente enganada, pois não sou eu oDedicado Secreto. Conheço pordemasia M do Convento paraduvidar do seu amor para com oErcote. Quanto á sei» sincero', sebem que momentâneo, sempre ofui. E's capaz de contestar ? Não te
quero mal pelo repto, e serei sem-
pre o amiguinho.-Aghape Azul.^
Bello Horisonte, Minas.

SERROTEMINEIRO.-Resp., o
n. 711. De onosso sexo está falsi-
ficado,não fui eu quem o falsifiquei;
e sim, uns da sua relê, que não sa-
be por onde falia e não tem con-
vicção do que diz. A um néscio
como você. não se devia dar ou-
vidos. Queira dispor do
Tristonho.— 0. de Minas.

Sabiá
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PERFIL de.Dalva-.6oynpr.-Mo-
rena, de cabellos e olhos pretos,18 primaveras. O que ella é, sym
pathica ; o que lhe fica bem : o
modo de olhar ; a quem ama? Não
sei : O que deseja saber : Quem
fez seu perfil. — Laura Moreira
(Lorena).- Meyer, B, do Matto.

QUANTO me dão pelas prendas
do leilão de M. de Hespanha ? —
Pelo olhos encantadores doSynval;
pela paixão violenta do Chara ;
pela pose do Biriba ; pela vóz do
Paulino ; pelos modos do Gustavi-
nho ; e pela calma do Attila. —
Amiguinha de todas.- Mar de Hes«
panha:

A' GENTIS CONFREIRAS. =Ba-
talhador de viseiras descoberta,
em desejada mulher a quem tanto
quero e adoro ; afrontando criti-
cas acerbas, sem esmorecer ; au-
tordo trabalho «A Mulher», com
a assignatura infra ; não recebi
ainda um postal de estimulo do
bello sexo... —J. A. A. (Um bahia
no)i —Estado do Rio.

H« J .-. L i(mmtÁt. das

VAMPIRO DA MEIA NOITE. -
Para defenderes o bello sexo, nào
é preciso offenderès a dignidade
dos Nortistas ; dizendo que do
Norte nem o vento presta, pois
que nâo é só aqui que babaibaros
assasinios,—Mensageiro da Felici-
dade. —Recife.

PERFIL de Mile. CarçolettaCon-
ceição.—Cabellos pretos, altura
regular. O que ella è : sympathica;
o que lhelica bem : tudo, o que
tem de bellos os olhos ; o que lhe
admiro : a elegância ; a quemama ; ignoro. Um seu admirador.
-Mario Filho. = Conceição Ma-
cabú.

AV1AD0RA TACITURNA.—Sof-
frerás talvez do mesmo mal queme definha ? Se assim fôr, com-
munguemos juntos, n'um ideal quedê vida aos nossos corações, e
seremos felizes. Responda ao —
Violeiro do Norte.— São Christo-
vam.

FILHO DAS PLANÍCIES. - Feli-
cito-te pelo grande êxito quealcançaste em defendei o sexo ira-
gil. Não tens mais o que fazer ?
Quem defende a mulher, deve mor-
rer. — Homem que nao ama. —
Fortalesa de S. Cruz.

EM OLIVEIRA. =0 Didico, por
dizer «anle cesse» ; o Aniel, porter brigado com o Padre ; A. Bap-
tista, por odiar as mulheres; oJ.
Mesquita, por ser palhaço e gostar
de anedoctas; oTanajura,porque-
rer suicidar-se com um tiro de
bagosde feijão. — Tenda.— Oli-
veira, Minas.

CAMEL1A BRANCA. - Juiz de
Fora.?— E' com immenso prazer
que leio os seus bellos e inspira-
dos escriptos, nos quaes demons-
tra quanto o seu coraçãosinho
soffre ! Compreendo a dor que lhe
vai nalma, mas tenha fé em Deus
que ainda lhe sorrirá a felicidade.
—- Desconhecido. — Vassouras, E.
do Rio.

SPARTAF. CLUB. Orei que o
tal escriptor Africano seja um dos
seus próprios sócios. Porque com
as derrotas de 1 x O, 4 x 1, e 3xL',
encheram seus corações de ranço-
res e despeitos. — Caroncho,
Brasil F. C- OliveiraMinas.

A QUEM AMO EM P1TANGUY.
-—Amo-te, cheio de esperança e de
felicidade,e, assim, de alegria, na-
morando teu vulto, nas horas ca-
ladas da noite, qaando a naturesa
dorme, os meus lábios snpplieam-
te amor.—Urozino Coelho.—Bru-
madinho, Minas.

PRESADOS LEITORES.- Sen d o
apreciadora desta querida revista,
desejava collaborar com o pseu-
donymo de «Alrauneu. Caso per-
tença a outrapeço-vos avisardes.
Agradece. — 0. S. I. — Campos,
E, do Rio,



9- Maio -1929 ? » B# JOÈKA]] DAS Nas
«t

sçy-;..

r

5"

"y.\
HÍS*- - ¦ ¦

tJÇ-r-'

li: ,

v

r* '

tf--

H0ME4 SdA50—(S- Salvador, Bahia) Aqui está o
sôaesceUeme trabalho,--Estudou. Vae ser pubii-
cado, não por condescendência, mas por meroespi-
rito de justiça, qae espero praticar comsigo mais oa-
trás vezes. , M . ,

ÜAÇADOR DO DBSERTO-(Parahyba do >orte)
Voa püDiicarseas uabaibos, —'-Dialogo , "Fé e Es-
parança", "Carta aberta"* e Scenas da vida .

ISRAEL Dí CASTRO-(Recife, Pernambuco; Os
seus verses,-"Zaleide 

", estão para sair. Eíles,
porém, tiveram de ser retocados.

A. LM A EM FRAGMENTOS-.Pilares) V. é ama ai-
ma qae.ao invés de fragmentar-severa se diluir. Por-
que o homem que escreve se os teus labws no.o fi*
zesse puhar e qne tudo que sente e tem vida procu-
rarn-te resguardarem do frio da noite, nem deve
existir, ao"menosno mando physico. "Mulher não
Sair a" 

BOHEMIO INCORRIGlV-EL-(Anchieta) Li ambos os
seus trabalhos.-"Como te conheci'* e "Divagaçoes
de bohemio,!. O primeiro sairá; o ultimo não, por
qae é cheio de defeitos. .

LA BASSIE'RE-Bem construídos, os seusdoisso-
netos,-"Sentir sincero" e "Desejos**. Ambo? vão
ter publicação .

ERTHYR-(Theresina, Piaahy) Aqui chegaram
'•Lamentos*', '-Mães" e "Recordações",-^ sua col-
laboração em prosa. Voa pablical-a, mas V.terá de
aguardar espaço, cuja falta é angustiante.

TEMPORAL DA VIDA—(Ilha üas Cobras) V., co-
mo um bom temporal, desencadeou toda a sua fa-
na, não só contra a grarnmatica, mas contra a pro-
pria esthetica doverso. Que diabo! "Mar de aven-
taras" é um verdadeiro delicio contra a arte.

SONHADORA INGESÜA—»ão será por obséquio,
como V. diz na sua amabilissima carta, que lhe
hei de falar do seu supposto progresso. Eu tenho
commigo qae é V., indubitavelmente, de par com
Pedra Roxa e Clea Lourdes, unidos mais altos va
lores femininos que collahoram no cJornal das
Moçasi. De que progresso eu hei de falar, se a mar-
cha da sua intelhgencia é cada vez mais ascendo-
nal? Direi apenas que "Noctilunio" é om magnífico
trabalho a ser publicado.

MEDIA LUZ— (Palmyra, Minas) A's minhas mãos
chegaram suas «Paginas soltas». Achei-as orn traba-
lho fraco, rna.? elle será publicado.

PHA8TASMA NBGRO —(Joiz de fora, Minas) Vou
publicar o seu trabalho, —«Queixas», mas o tom de
aggressibilídadeque V poz nos «Covardes» só recom-
menda á cesta este ultimo escripto.

PAULO PORTO ALEGRE—(Realengo) Recebi qua-
tre formosos sonetos da sua livra.=cAnseio», «Cousa
alguma», «O amor* e *Méa culpa*. Vão ser publica-
dos todos quatro.

ARISTIDEá MAGALHÃES — V. repare om pronome
malcoüocado no antepenúltimo verso do seu traba-
lho — rO monge». Corrija-o e envie-me outra copia.

AGÁ' A. —«Vê, minha cruz», a despeito de um
tanto fraco no fecho.está um soneto bem construído.
Isso,entretanto,não seda como outro soneto. — «Ais/.
qae' logo de saída, está quebrado no primeiro ver-
io. Destarte, um sairá, o outro não

MANOEL GREGORIO — Não me é dado acceiUr

os seus versos,—eSantos Duraont», porque ha
dois defeitos. Antes de todo, V. escreVen
damente invenção com s. Depois V. pretende rim
progresso com universo, isso servia de regalo!
a cesta par3

de diabinbo
pensa mesmo

«Madrigal» é um trabalho que também nãosatit
faz. Quer dizer que apenas a «Bailada da cas i
de olhos verdes» será publicada. m

JATAHYMOGANGA=iEstado do Rio) Será pnblicada a sua «Carta aberta», embora um tanto frara
BARQUE1R0 SEM BARCA-«Foi feliz», é o;|íti

do seu trabalho. I o Io creo. Mas. não o será com
publicação do seu trabalho, que a cesta chamonao
ventre.

TATY CAMORiM —«Porque me tornei inconstante)
um trabalho inaceitável,um montão de erros. %houve meio de salval-o da cesta.
AHASOBENSE DESTEMIDO-(Manáos, Amasonas)

aE"cos da tarde» são tão imprecisos, tão apagados
que se perderam no bojo da cesta. c W|

DlABÍNHO —«Retrato" é uma coisa
com effeito. Aqui entre nós:—\
aquillo é verso ?

ZACHARIAS DE ALBUQERQÜE-Tive nas n*
o seu soneto "Morta". Li-o, doas vezes, e achei tu
tos defeitos, de par com versos quebrados, qne ^
me atrevi a acceital-o. Entretanto, descobre-se
V. tem geito para o verso.

MARTYR—Os seus pensamentos são todos ...
grammaticalmente. Não podem ser publicados.

PESCADORA DO AMOR—(Castello, Espirito Santo)
0 seu trabalho, — '*Roüge— baton...crayon",estáre-
cebido. ISão tardará a soa publicação.

PÉROLA DIVINA—(Recife, Pernambuco) Os versos
'•Perdão", aos quaes V. quiz dar a fôrma de soneto,
são de má construcção nas rimas. Vou pnblical-os,
a despeito dos defeitos que V. deve corrigir m
demais trabalhos poéticos.•'A quem não posso amar", em prosa, vae ser
também publicado.

ISRAEL DE CASTRO—(Recife, Pernambuco),!
poesia "Tens olhos" é bastante engenhosa. Agoarè
a sua publicação, bem como do seu soneto,—"Nos-

PESCADORA DE AMOR-(Castello, Espirito Santo]
O seu escripto "Noite de S. João" está recebido/
acceito. Sairá no primeiro momento asado. "Violetas i
-Bilhete azulr também sairão. E "Desalento"será f

P1ERRETTEC0R DE ROSA-Um pouco fraco,*
seu trabalho ¦Babá''. Elle, comtndo, sairá.

PINTAlSHO-íValença, Estado do Rio) "Ummina
são versos interessantes, aos quaes vou dc.r ar
blicação merecida. "Cinco definições", porem, ero
cheias de erros etymologicos. A sua prosa naowj
rà a sorte dos seus versos. ... .'

H. V.-(Castello, Espirito-Santo) Bem recebia
sua "Prece". E" um trabalho bem escripto, qne
a publicação de justiça. - n m

LUYS PERY-lRecife. Pernambuco) UW«
satisfeito pelo seu retorno. Vou Provld?nc':nLp
to aos seus trabalhos. Quanto á sua poesia a
viada,="Eu"\ aconselho-o a reformar o seun
so, que achei forçado flagrantemente. A«lasonas)

AMASONENSE DESTEMIDO -(Manso». Affl»
"Pagina do coração", que é um trabainop^g
seria perfeito, se não houvesse nelle tant
mento de phrase. Em todo caso, vou pumiw j

ESMERALDA RIBEIRO - Quem posane onw ^
gencia vivaz, como V., não se arreceia y{5

'•Fantasia" é um trabalho imaginoso, V*
publicar, com verdadeiro prazer. -ity0

GAVIÃO DO NORTE-(Alagoas. Sergipe; ^
de ti" está bem perto de mim. Qualquer
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scs o Senhorita Jurema Carlota de Oliveira, e o
lc> sr. Paschoal Marehena Donato, após o seu enlace0Sl matrimonial, que teve logar no

dia 23 do mez passado, posando para
!er a nossa objectiva.
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Kealisoo-se no dia 20 do mez passado, o enlace
matrimonial desse formoso par, senhorita Annita
França Americano e o sr. Raul Vassimont Santos,
funccioinrio do Banco Mercantil. O acto religioso foi
celebrado por Monsenhor Mac Dowell, cantando na
occasião, a Ave Maria de Gunot, a senhorita Ophelia
Moraes.
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Bodas de Prata

Esta formosa e galante menina é Fernanda, ex-irei"ícida hlhintn doSr. Waíter Roscio, criterioso•querido secretario do Departamento Intellectnal
^ 

Associação Coristã de Moços, e sua bondosa e«'gnissima esposa d. Carolina Koscio. Fernanda é01 justamente o encanto dos seus papás e lambem,* quantos a conhecem, pois, apenas com 10•'«es de idade, já faz ,.nmeusa> traquinadas, enaa !0n"'° gente mm de...

L s

Grupo apanhado á porta da Igreja do Sagrado Co-
ração de Jesus, após a missa mandada rezar, em acção
de graças, pela passagem do 2o e anniversario de ca-
sados do Sr. Joào Augusto Alves, director do Lloyd
Atlântico e da Cia. Indemnizadora, e sua esposa d.
Thereza DeKím Pereira Alves Ve-se na gravara o fe-
liz casal, rodeada de seus filhos, que mandaram rezar
a missa» parentes e amigos
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Brancas

AS CAMISAS—CEROULÀS—

CUECAS — PYJAMAS E MAIS

ARTIGOS DE ROUPAS BRAN-

CAS! SÃO CONFECCIONADOS

NA NOSSA FABRICA Á RUA

DO SENADO, 189.
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