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CHEONICA DA MODA.
Apezar dos grandes calores

d'estes últimos mezes, os nossos
artistas na arte da moda, sempre
incançavíis, teem já preparado os
modelos para a próxima estação;
graças aos privilégios que me são
concedidos, lançaremos junt; um
golpe de vista sobre as novidades
que mais particularmente nos in-
teressam, isto antes que o commer-
cio tenha podido òfferècél-as ás
suas clientes.

Os tecidos modernos, para
costumes, continuam a ser de aspecto
rugoso; consistem principalmente
em bourrettes, diagonaes, anne-
lados lizos, formando um riscado
ou um xadrez matiz sobre matiz,
alternando uma tira liza mais ou
menos largas; muitas vezes ainda
a fazenda liza emprega-se n'um
costume com um tecido do mesmo
fundo adornado com riscados anne-
lados de uma outra côr ou de tiras
de velludo tecidas na fazenda.
Estes tecidos são de côr escura,
a maior parte d'elles verde escuro,
azul ferrete, côr de bronze, casta-
nho, etc, etc ;*• os. riscados são<
misturados de côr e do matiz do
fundo.

Todas estas toilettes fazem-se
até este momento, de feitíos tão
simples e por assim dizer tão pouco
variados, que é fácil descrevel-as;
as saias são pouco guarnecidas ou
sem nenhuma guàrnição, franzidas
ou plisses no talhe, com alguns
ornamentos substituindo a túnica,

, algumas vezes um grande laço dis-
posto em puff; será este o costume
de passeio ou paia as compras de
manhã, muito commodo e confor- fjljtavel; falla-se também de chalés e ^!
detartans com grandes xadrezes,
arregaçados em túnica, para toi-
lettes de passeio. Preparam-se
tecidos completamente novos cujo
apparecimento produzirá certa sen-
sação e satisfará todas as exigen-
cias. Cora estes grossos tecidos,
as guarnições e ornamentos serão
pouco variados, em primeiro logar
o velludo, os galões e cadarços, a
soutache, o moiré e talvez o setim,
porém tudo irmanado em matiz ou
em harmonia com a côr da toilette.

As confecções serão compridas;
o feitio visita e a sobrecasaca terão
a maior acceitação; fazem-se muito
com tecidos annelados ou com otto-
mano, diagonal, cachemire da índia
acolchoado, etc; a roda da saia
forma atraz uma grande dupla ou
triple prega no talhe, e a frente
cahe direita. A manga faz - se
sempre larga e acaba, seja em qua-drado como uma manga de freira,
em ponta ou meio aberta e simu-
lando atraz uma murça mais ou
menos comprida e variando de
tasia.

tira; guarnece-se com grossos galões largos e fartos, largas
passamanarias, tiras cobertas de anneis de galões e de

1. Toilette com manto comprido.
Face, No ni, fig. 14 a 20, a a k,

feitio conforme a fan-

O trajo abotôa na frente até ao talhe por meio de uma-ÜK3S»'* ¦¦-¦¦
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As confecções de meia estação, affectando o feitio de um;
manteleto-visita com pontas compridas na frente, fazem-se de

panno leve, forrado de seda côr
creme, côr de tabaco, castanho de
differentès matizes, cercados com
ruché côr do chicorea feito corm
panno da mesma qualidade; ou com
tecido limousine lizo ou glacó,:
riscado ou de xadrezes, egualmente
forrado de seda e cercado com renda
de lã irmanada.

A jaqueta usa-se em viagem,
para passeio; é este principalmente
o trajo para as meninas e para
as senhoras novas; vi dous typos,
que se executam com mil varia-
çòes, em primeiro logar, a jaqueta
á maruja, de panno abaetilnado,
côr creme, côr de tabaco, azul
médio ou escuro,, meio justa atraz
e podendo cruzar na frente; fecha
por meio de uma dupla, ordem de
botões dourados; os reversos, o ca-
beção e os adornos das mangas são
bordados com âncoras de ouro.

O segundo modelo, chamado á
caçadora, mais justo que o ante-
cedente, faz-se egualmente de panno,
ou de velludo lizo ou lavrado,
forrado de seda do mesmo matiz
ou de côr viva; abre na frente
sobre um collete fechado por meio,
de botões de bronze e cerca-se. com
pespontos de seda irmanada; ou.
com um galão de seda mate, collo-
cado em de^rum..

Os chapéus fazer-se-hão gran-
des, gênero amazona para os cha-
peus redondos, e império para os
demais; no entanto continuar-se-ha
a usar as lindíssimas capotas de
differentès feitios, alargadas ou
com um bando corrediço.

Vi este anno menos modelos
de chapéus de feltro que nos annos
anteriores, parecendo-me dar-se a
preferencia aos chapéus de. esta-
menha de lã corrediça ou arre-
gaçada, chapéu redondo ou capota,
com formas de velludo, pelúcia, e
tecidos de fantasia, velludo riscado,
setim, estamenha, etc.

Como guàrnição, sempre o vel-
ludo, a fita com riscas metade esta-
menha e metade pelúcia, e como
ornamento, compridas e lindas
plumas, tufos de marabús, azas de
fantasia, pássaros dispostos por
cazal n'um concheado de renda de
lã ou em laçadas de fita sobre a;
frente da pala.

Os chapéus permanecem de copa
alta e os ornamentos continuam a
dominar o fundo. sobre q qual ca-
liem os tufos de plumas e os
penachos de cores vivas.

Se se supprimiram as pérolas
como guàrnição para as toilettes
c confecções, em compensação
usam-se chapéus bordados a retroz
com pérolas de azeviche ou de
chumbo, guarnecidos com rjmda de

marabús de lã, soutaches, pelúcia côr de rosa com sedas com- missangas concheada na beira da pala sobre um leve plisse
pridas, velludo e largas tiras de pelles, entre as quaes o de gaze ou de crepe de côr formando transparente
astrakan verdadeiro ou imitado, a lontra, etc.
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1 e 2. Toilettes para passeio.
Frente do desenho 45. Molde: snppl.", í. Toilette com murça. Molde e costas do costume: suppl., Verso,
cruz, estrella, ponto, ponto dobrado. No IX, fig. 47 a 50, R a W, pregas 3 e 4.
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Si. Espartilho curto.

1, 2 e 45. Toilettes de passeio.
le 45. Toilette com manto comprido

de frente dupla. (Molde: suppl., Face, X°
III, fig. 14 a 20. a "a k, cruz., estrella, ponto,
ponto dobrado.) O esboço, fig. 14" a 17a mostra
a junção das partes do molde, íig. 14 a l(j com
a fig. .17, para este trajo ao qual se dá maior
ou menor comprimento conforme o talhe da
pessoa. A fig. -14 mostra a frente inferior como
de a a h o de o até á costura do quartinho

das costas col-
locando ponto
sobre ponto. A
frente supe-
rior. fig. 1G,
ajusta-se no
hombro desde
e até /' e até
cruz para as
costas. Aman-
ga lig. 18 aea-
ba por meio
do punho e
ajusta-se na
cava. A íig. 20
mostra o cs-
boço da saia
atraz. franzida
cm baixo do
talhe forman-
do levemente
ponta. Todo
o trajo, do
patino, ó cor-

cado por um bainha pospontachi; fecha até me-
tado da altura da saia por meio do grandes
botões: faz-so do pániiò castanho com collarinho
o reversos do velludo castanho; fórra-se com
setim da mesma côr.

2. Toilette com murça, para passeio.
(Moldo: suppl., Verso. X» IX, fig. 47 ;1 r>0, R
a \V. pregas ,'> o
4.) O moldo da

•murça, lig. 47,
reproduz em ta-

nianho natural
esto modelo com
prega de hombro
o fechado do lado
por meio de uni
alamar do lauta-
sia; a golla chalé
acha-se cortada
em conseqüência,
o uma linha fina
indica sobro a lig.
48 o meio da gólla
adoante, de5 cent,
de largura, cober-
ta de viezes do
tecido o fechada
de lado do mesmo
modo que o corpo.
Este costume, do
alpaca cinzento
claro, fechado por
meio do botões do
metal, c feito 0111
viez do hombro
esquerdo ao di-
roito assim como
a murça; a saia
6 cercada por unia
larga bainha o
plisso com grau-
dos pregas; a tu-
nica talhar-se-ha
conforme a íig. 49,
sendo arregaçada
segundo cruz o
ponto; as costas
ajustam - so pela
fig. õO do suppl.,
Verso.
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4. Franja para a ospalileml, des. 7.

õ. Execução dos abortos sobre panno desfiado, dosonho (J.

3. Espartilho
curto.

Faz-se do mo-
rim ou do setim,
com barbatanas o

armação muito
flexíveis; umaron-
da collocada sobro
transparente do
setim côr tio rosa,
cerca é gnarnece
o decote.

4 a 7. Espal-
deira. Bordado
leve e abertos

sobre pannodesfiado.
Esto riquíssimo

modelo tom 40
cent. do largura:
faz-se de panno
levemente mati-
zado. bordado com
torçal da mesma
côr e adornos do
fio douro para o
bordado levo. o
qual cerca a tira
de abortos. Cada
quadraéo compre-
hetule 18 fios nos
doussentidos.com
unia reserva de 8

à fios para boi dar 0. Abertos holm- panno desliado e bordado lere, para a espaldeira, desenho 7. Vide o trabalho em ^caução, desenho 5 c a franja, desenho 4.

a cercadura, como a reproduz o desenho õ
maior que o tamanho natural para melhor
se comprehender o trabalho. As separações
entre os quadrados fazem-se indo e rindo,
uma espécie de ponto de passagem ou de
ponto laçado para alguns dos detalhes, em
certos casos
são cercados
por um ponto
de cordãozi-

•nho compre-
hendendo qua-
tro fios. for-
mando d'este

modo uma
espécie de fo-
lha de abertos

completada
por um leque
a ponto do
passagem, cer-
cado de um
ponto de festão
e de pontinhas.
Os rhombos

entre os leques
são guarneci-
cidos com um
quadrado e

uma cruz que
os dividem,

feitos a ponto
decordãozinho
sobre fios lan-
çados; será facilimo comprehender e repr.o-
duzír este trabalho com o auxilio dos dese-
nhos 5 e 6. O bordado guarnecoiulo a cer-
cadura do abertos borda-se com retroz a
passo plano para os triângulos o os quadra-dos; todos os contornos fazem-se com fio
tUouro, a ponto lançado sem avesso. A franja

desfiada no te-
cido 6 mistura-
da com fios de

torçal e lios
j , d'ouro; cada

uma das borlas
de 6 cent. deif comprimento,
ata-se por meio
do um fio bem
apertado.

9 a 13. Dous
frascos paracaça ou paraviagem, gu-arnecidos de
ponto atado e

de crochet.
Estes objec-

tos, que se en-
contram feitos
de zinco, de lata
ou de cristal,
são muito pra-
ticos; cobrem-se
com ttnuí espécie
de invólucro de

couro ou de
panno: as leito-
rás que estão ao
facto dos nossos
trabalhos guar-

necerão estes
objectos comum

invólucro de
crochet ou a
ponto atado com
barbante ou fio
de piteira.

9a 11. Fras-
co com invo-
lucro a ponto
atado. O de-
senho 9 repro-
duz eni tamanho

natural este
frasco que se
principia com
28 fios para atar
e aos quaes se
dá 12õ cent. de

comprimento
para íVs duas
metades, porém
tendo em conta
o comprimento
e a largura do
objecto que se
tiver do cobrir.
Este nó simples
será • facilmente
reproduzido; Ü
tra balliò fecha
em redondo por

meio de um
ponto ser/.ido de
ambos os lados
e aperta-se em
volta* do gar-
gallo por um
collar l guarne-
cido tle nós.
Para o' suspen-
der e ao mesmo
tempo, guar-

necer o frasco
dissimulando a
costnra.executa-

í,

>J-
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7. Espaldeira. Bordado levo o abortos sobru
panno desfiado. Vide as desenhos -1 a G.

¦ Hl

faz-se com fio do piteira sobre
12 metros de cordãóziulic
e se o desenho 12 mostra
o aspecto d'este objecto,
o desenho 13 reproduz
o trabalho em tamanho
natural; uma parte d"este
trabalho é feita ao cro-
chet, a ponto plisse co-
brindo o cordãozinho, o
que forma um duplo re-
levo' executado indo e vindo,
tendo cuidado no fim de cada
carreira de fazer algumas m. no
ar para que o trabalho caia direito
Para os la-

se a correia, desenho 10, começada por um
annel entrançado, com 4 ditplàs fios de bar-
hante ou de fio grosso de piteira, e'que
se continua ífuraa espécie de cadarço
onde de 5 em õ cent, de comprimento
se recomeçam botoeiras semelhantes;
conclue-se por meio de uma azei
tona de madeira formando fivella.
Este cordão tem 175 cent. do
comprimento; os lios que o
compõem são cortados sobre
Õ2õ cent, o dobrados como

mostra o desenho 10.
Fixa-se com segurança
em volta e ívelle so
ata um cordão mais
li no para segurar a
rolha.
Í2el3.Fras

co com in-
volucro do

crochet.
Este tra-

balho

21 a 23. Corpos parasaias gênero campo-
neza.

21. Corpo com arre-
gaço fechado em

viez. (Molde
suppl., Face, N°

1, iig. 1 a 6,
A a O, estrella,

ponto dobra-
do.) As

costas
formam

uma aba curta; a frente ajus-
tada por meio de estrella e

ponto dobrado com o tri-
angulo fisr. 1, fecha em

\ vi íir W^^^/fí?
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!>. Fundo a ponto atado,
para o frasco; desenho 11.

viez sobre uma, camizi
zinha franzida egual

guarnição da toilette

dos o tra-
balho faz-so
de cima para
baixo, não

10. Execução da P°?.so Pois
trança com annel, para indicar 0 ntl-
o frasco, desonho 11. mero das m.

sobre as
quaes se começa, visto isto de-
pender da altura do frasco, assim
como o numero das voltas so
faz em relação á sua largura.
O fundo o a parte inferior com-
pletando o invólucro, princi-
piam-se p primeiro no centro
por meio de m. no ar, em volta
das quaes se trabalha de modo
a formar um oval, e o segundo
principia-se por meio de um
annel de m. no ar, em volta
do qual se fazem, em espiral,
m. apertadas de modo a cobrir
o cordão e a augmentar o nu-
mero das m. conforme o feitio
mais ou menos arredondado do
frasco. Seguram-se as diffe-

.
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8. Fundo da cipota,
senho 53.

de-

22. Corpo vesti

11. Frasco com invólucro a
ponto atado. Vido os doso-

nhos 9 o 10.
rentes partes por meio de um
ponto serzido ou um ponto de lado, e executa-se,
sobre 175 cent. de comprimento a correia começada
por uma cadeia do m. no ar sobre a qual se volta por
meio de m. apertadas cobrindo o cordão; segura-se
com uma fivella de fuzilão. A rolha 6 segura por
cordãozinho de barbante.

um

17 a 20. Tapete mosaico, guarnecido de
bordado leve.

.Motivo d'ornamonto: suppl., A'er.«o, fig, G3.
Póde-se dar a esto tapete as dimen-

sões que se desejar; o que publi-
camos tem 155 cent. de com-

primento sobre 120 cent.
de largura; faz-se de
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nosso modelo, de fazenda
de lã côr de azeitona

muito pallida, semeada
do flôrezinhas lilaz,

uarnece-se de vellu-
do côr de azeitona

do matiz mais es-
curo. O arre-
gaço do corpo
será disposto
sobre o forro
justo assim co-

mo a camizinha
com collarinho alto

ecliado de lado de-
»això de um laço do

velludo. As mangas acabam no cotovello pormeio de um fofo seguro por um laço de velludo.
, com reversos. A saia de
seda côr cie chartreuse 6
coberta, por uma dupla saia de
renda Chantilly; o corpo de
estamenha sobre transparente
de seda, simula uma vestia sem
aba, porém um pouco mais com-
prida, adeante e atraz que nos
quadriz; fecha no meio com
grandes botões de metal, sobre
um collete de seda côr de
chartreuse com collarinho
alto* Os reversos do corpo são
muito largos, feitos de esta-
menha e forrados de seda; a
manga, meio comprida acaba
por meio de um reverso da
mesma fazenda do collete. Gra-
vata. bofe, de ronda castanho
dourado.

23. C o r p o c o m a r r o g a ç <)
cruzado. A saia de seda
ris.cada.G plisso na. frente, üza
e franzida atraz, coberta com
uma segunda saia de gaze de
seda, levantada, do um único

0"corpo decotado atraz
com a fazenda liza: a

12. Frasco com invólucro do
crochet. Vido o fundo doso-

nho 13.

Costume (calça, colleto o jaqueta), para menino do 3 a 5 annos.
descripção: suppl., Faço, No IV, flg. 21 a 25, 1 a z, estrella.

Moldo o

18. Metade (rum triângulo (bordado levo).
Para o tapeto, des. 20. Vide os des. 17 o 19.
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panno castanho e
preto guarnecido do bordado leve com
lã ingleza. 0 desenho 1.7 reproduz em
tamanho natural um dos rhombos de
panno preto cercado de cinzento, bordado
de um ponto de cadeia com lã cinzenta,
com um salpico encarnado escuro cercado
por um ponto de haste mais escuro; o
centro do quadrado é bordado com estas
duas cores e a volta com dous matizes
de verde musgo. Para os quadrados o
bordado 6 o mesmo variando as cores.
A cercadura, desenho 19, rodeia o tapete
o a outra cercadura: 6 preta, cercada de
cinzento; o fundo borda-se de dous ma-
tizes de verde, e o ponto de cadeia oscon-
dendo a costura faz-se a encarnado es-
curo. A fig. 63 reproduz o motivo da
cercadura do guarnição e o desenho 20

mostra o aspecto do
tapete concluído; em-
fim o desenho 18,
mostra em tamanho
natural a metade dos
triângulos (Festa cer-
cadura, cercados de
dous matizes de verde
e guarnecidos no cen-
tro com um bordado
de dous matizes de
cinzento. Forra - se
de panno levo e cer-
ca-se com um
cordão de lã.

lado.
faz-so

honibreira ó muito estreita;
a frente compõe-se do duas
partes plisses em viez o
cruzadas em fichú sobro
uma camizinha afogada e
com mangas compridas
sobro um transparente de
seda. liza. Um laço de fita.
com laçadas planas guar-
neco os hombros; o cinto,
de fita, fecha de lado no ta-
lhepormoiode um laço com
laçadas compridas. Esto
feitio de corpo convém mu-
ito ás pessoas delgadas.

'íySfc^SlB§á3ESõiüMmwwmta
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18. Execução do invólucro d'
crochet, para o frasco, des. 12

grosso

19. Cercadura (bordado levei, para o tapeto, desenho 20.Vide os desenhos 17 e 18.

*Vmmmmlpfmmmt*lá!ir ^tí 3B** t ímTÍ/^SmK^^Êfmrí^^^mmW^um^^^mmm^ V1 SKvflHjJikUtjRtM rmmwSStf^mVml

20. Tapete de mosaico, guarnecido de bordado leve. Vide os desenhos 17 o 18. Motivos dVnamento: suppl., Verso, fig. 63
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24 e 25. Toilettés de passeio, para meninas.
24. Costume com paletó curto. (Molde: suppl, Face,jN$ II, fig. 7 a 13, P aZ, estrella, cruz. ponto dobrado, ponto,1 dobra.) A saia de fazenda de lã liza. guarnece-se com galões de lã de 3 cent. de largura, cosidos em altura porcarreiras; u túnica, segura de ambos os lados por meio de grandes botões, levanta-se atraz do quàclrií e prègüea-seadeante na cintura. * A jaqueta, de tecido froqueado, talhar-se-liá pelo nosso molde em tamanho natural, e côr de ta-

bacó (VHespanha com mistura

mg tó^
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de matizes mais claros; uma
linha indica na lig. 7, o movi-
mento da frente direita sobre
a frente esquerda; o reverso
vae desde o decote ato pontoe dóbra-se sobre o lado direito;
este trajo fecha por meio de
colchetes; a algibeira de lado
é aberta como se acha indicado
pelo nosso desenho 24. Um
laço de fita fecha o decote;
outro laço com pontas compri-
das seguro de lado em baixo
do reverso; collarinho direito
e reversos sobre as mangas.
Este trajo cerca-se com uni
largo galão irmanado, collocacló
em (lebrum e pespoiítado. ou
com um pesponto executado a
1 cent. da beira.

2**). Costume com corpo
vestia (jaqueta russa).
(Molde do arregaço e costas
da saia: suppl., Face, -\'° VI,
lig. 27 e 28, estrella, pontodobrado. Para o niolde do corpo,
vide os desenhos 9 e 57 do n°
21 de 1884.) Consultando os
desenhos 9 e 57 do nosso n° 21
de 1884, as nossas leitoras en-
eontrarão um molde de corpo
pelo ipial poderão talhar o corpo
vestia, desenho 25, fazendo-1 íe
leves modificações; abre sobre
uma camizinha de renda fran-
zida com collarinho, porém
poder-se-hia também fazel-a de
seda ou de lã conforme a estação
ou o clima; fecha por meio de
uma tira ou por um ornamento
de passamanaria por baixo de
uma golla voltada. O cinto
arregaçado colchetea-se de lado;
a manga farta e meio comprida

•:;:é franzida por baixo do coto-
vello e ajustada ifum alto
punho irmanado á camizinha
que se talhará pelo desenho 67
do nu 7 do corrente anno. A
fig. 2(S do suppl., Face, mostra
o trazeiro da saia
plisse e sem
arnição,emquanto
que a frente é
guarnecida de

pregas e com uma
renda co-
sida a pia-

no por
cima da

bainha de
4 cent. de'argura; a

J—W BPSsSar^°>- ~^iv^_w *»&*? C^P-^^-HnfiSv _HiSMfwJ-H_3_F __l __B
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ponto de festão de retroz de côr.
gura: borda-se de differente cores.

O nosso desenho 29 ó cortado sobre 155 cent. de comprimento e 23 cent. de lar-

<,Mn3^p!riarÍi<;íí!11d10 
collarinho< Prelada a ponto entrançado. O collarinho, desenho 30, feito de talagarça,em 4 cent. de largura; segura-se por meio cie tuna gaze forte e forra-se de seda branca; borda-se com fio «TouroVdemata a ponto entrançado reproduzindo o motivo facilde copiar pelo nosso desenho; cerca-se com grandes pérolas finas-fecha de lado dchaivo ri* „i„ 1Uç.o de setim em harmonia com a toilette. 'fecha de lado debaixo de um

oi. C oi lar bordado
de missangas. (Molde:
suppl.. Verso.* N«XI. fig. 58.)
Fecha de lado por meio de
colchetes; o nosso desenho
31 mostra-o seguro por meio
de gaze forte coberta de
seda de côr; guarnece-se
com um bordado executado
sobre filo com missangas de
diílerentes grossuras. fio
d*ouro e retroz de côr. O
nosso modelo é côr de gra-
nada eom pérolas irmana-
das e fio d'ouro. Este collar
pode-se cercar com um pe-
queno rache, com um plissode crepe lizo. ou um viez
(1'estamenha.

21. Corpo coiii arregaço fechado om viez. Moldo: suppl.
N° 1, fig. 1 a (j, A ii. O, estrella, ponto dobrado.

21 a 28. Corpos para saias gênero caruponeza.Facc> 22. Corpo réstia, com reversos. 2ií. Corpo com arregaço cruzado.

24. Costume com palotô ¦curto. Moldo: suppl., Fác
N" II, fif_;, 7 u 13, V a /.. ostrolla, oritz, ponto, do-

brado, ponto, 1 dobra.
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21 o 2;>. Toilettés de passeio, para meninas.
25. Costume com corpo vestia. Molde do arro-
gáço e costas da saia: suppl., Faço, N» VI, {\g. L'7

e 2-, estrella, ponto dobrado.

fig. zt re
produz o

esboço do
molde, a parte q
dá a frente eosu

a plano no cinto, arredondada em baixo e arregaçada de
ambos os lados segundo cruz e ponto; o puff-,&','¦ plisse na
cintura, lovanta-se de uni só lado por meio de pregas quereúnem o signal estrella ao mesmo signal sobre a frente da
túnica, e .una dobra collocandò ponto dobrado sobre pontodobrado.

26. Toilette caseira, com talhe comprido, paramenina. v
As cinco pregas da saia teem cada uma 5 cent. de largura; a saia ajusta-se n'um cinto de modoa formar uma prega fundo de 14 cent. de largura. A manga é plana, guarnecida om baixo com

32 a 34. Lenço, fichú
e touca, de'seda.
32. Lenço guarne-

ei do de bordado. Tem
54 cent, de lado; faz-se de
seda verde e encarnada de
um matiz furta-cores, cer-
cado por uma tira de 9 cent.
formando uma larga bainha
côr de laranja para os lados
e côr de ouro antigo para
cada um dos ângulos. Estes
bordam-se com retroz côr
de bronze e prata antiga.

33. Fichú de gaze
bordada. A bainha dupla
é de surah do mesmo matiz
que o fundo e tem 4 cent.
de largura; o fichú mede
62 cent. em quadrado o
borda-se com grandes flores
e com um festão de fio
d'ouro e- retroz de difíe-
rentes cores.

34. Touca de foulard.
O foulard disposto em touca
tem 54 cent. de lado; esta
touca é salpicada de flore-
zinhas d'ouro e rodeada por
uma cercadura, de 10 cent.

de largura,
semeada

de fiôrezi-
nhas de

côr, estam-
padas. Pa-
ra se íazer
uma touca,
dispõe-se o

foulard
conforme o
gosto sobre

uma pala de ü
cent. de largura
no meio, 4 cent.
nas duas extre-
midades, sobre

.fn ,! |,
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„,. „, .. .. 2(\c„27, Toilettés caseiras, para senhora e menina.-o. loilcttc caseira, com talho comprido, para 27. ToflcUecom túnica bobnoasaea. Moldo e descripção,: .supplluomila- Face, No y, flj-. 20, estrella, ponto dobrado.

28. Luras gtiarnecidas de renda..
29. Manta guarnecida de bordado pérsico.

30. Cuumiçiio de collarinho, bordado a ponto
entrançado.

SI. Collar bordado com missangas. Molde:
suppl., Verso, No XI, lij^. õS.

S2. Lenço guarnecido do bordado
33. Fichú do gaze bordada.

34. Touca de foulard.

— . -.
16 cent. de comprimento. A bainha fôrma, cercadura na frente,
e os quatro ângulos são trazidos para traz e arregaçados pormeio de alguns pontos invisíveis. Repito que esta touca o
completamente de fantasia e de gosto, podendo-se arregaçar ou
segurar os ângulos do foulard conforme o gosto. Esta touca
segura-se por meio de ricos alfinetes de fantasia.

<ie ga-ordens
lões acabados
por um annel

e por unia
ponta talhada
em fôrma de
dente de serra;
o corpinho 6
comprido, com
aba plana o
redonda. fe-
cliado por meio
de colchetes e
guarnecido de
ordens de ga-
lões; collari-
nho irmanado

guarnecido
com uma ro-
seta de galão,
collocada de

lado.

... 85 e S(i. Leques guarnecidos de pinturaoo. Leque do gaze eom pintura. . 30. Leque do gaze o renda com pintura.

-,,¦•'., 35 e 36. Leques guarnecidos de pintura.A armação d estes leques iaz-se com ornamentos de ouro, de prata, de bronze com reflexos scintil-làntes, eom pérolas e ornamentos delicadamente esculpidos... O leque, desenho 35, faz-se de gaze côrde bronze, guarnecido com uma pintura representando as fadas do ceu brincando com os estrcllas. 0leque, desenho 36, com uma armação delicadamente recortada, guarnece-se sobre um fundo de gaze
côr de bronze,
com uma appli-
cação do renda
recortada e com
uma pintura re-
presentando um
vôo de pássaros
de todos as espe-
cies entre as
flores da renda.

38. Vldc-poclie, (ruarnocido do bordado a ponto de marca.

28 a 31. Luvas, manta e guarnições de collarinho.*2S. Luvas guarnecidas de renda. As luvas, dese-
nho 28, são de Jersey, fechadas por meio de botões e guar-necidas com duas ordens de renda de 5 cent. de altura, em
harmonia de côr com o tecido das luvas. As que publicamossão castanho claro e a renda irmanada.

29. M a n t a g u ar n eci d a d e b o r d a d o p é r s i c o. Consta
de um bordado antigo sobre panno de linho da Bosnia oom
retroz de differentes cores; cerca-se de tres lados com um

._. jm.
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37. Renda ir*
landeza. Imi-
tação de bor-
dado vene-

ziano.
Para lenços. aven-

tae.s, tapetes, etc.
O nosso dese-

nho 37 imita
perfeitamente
os primeiros

modelos de bor-

V. lu i
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39. Jurdiiielra do mosaico dos bosques.

37. Renda irlaudcza. Imitação do bordado vonôziano. Para lonços, tapetes, arentaeà, etc,

dado veneziano da época gothica: emprega-se para guarniçãode stores, aventaes, toalhas de meza, etc: reproduzimos o mo-
tivo inteiro que as nossas leitoras poderão facilmente executar
e cujos matériaes são cadarçós de linho ou de algodão e fio
ou cordãozinho d'algodão para as costuras, as barretas e os
abertos a agulha. As nossas leitoras reproduzirão este motivo
sobre um papel que se implica sobre uma tira de moleskine e
dispõe-se o eadarço de modo a que siga perfeitamente o interior,
de todos os contornos fixando-o por meio de alguns pontosleves; séguram-se depois os dous cadarçós por meio de um
ponto serzido; enchem-se as partes vasias e seguram-se os

.."-:-' ;..S ':'-.;

..
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detalhes por meio de abertos á agulha e de barretas com pon-
tinhas a ponto de festão.. O pé dá renda é seguro pelo cadarço

e a beira opposta guarnece-se com
dentes de pontinhas a nonto de
festão apertado. Esta renda poder-
se-ha fazer preta ou de côr empre-
gando cadarço de seda e retroz
com um fino trancelim d'ouro para
substituir o cordão de seda ou de
algodão, com missangas, que cerca
todas as flores.

papelão

¦a m^mm\=Mw'-SA^-fgj^wi
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loto.

38. Vide-poche guarnecido de
bordado a ponto de marca.

E' muito commodo e suspende-
se por meio de um cordão. O
fundo compõe-se de uma moldura
ha armação da qual se fixa um

tJ^JBHPS'fML^MjpBBwg^EjWMfcgt yjKsi^MMfiSBiSffv-Jt^ 11p<Mfc^^í'iR*uTfiKg
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cintura e guarnecida com um laço de fita. O corpo fecha debaixo
da frente esquerda por meio de uma tira de botoeiras e botões.
O tecido da camizinha talha-se
em fio direito sobre õO cent. de
largura e 63 cent. de largura; a
manga guarnece-se com um duplo
reverso, fig. ÒG; a golla talha-se
sobre a fig. 57. A saia do costume,
desenho 42, guarnece-se com uma
tira bordada de 22 cent. de ai-
tura, de cambraia crua bordada
com algodão. castanho; côse-se a
plano e pregueá-se depois a saia;
os laços são de ottomano de 3 cent.
de largura.

¦• I

coberto de talagarça esta-
incidia guarnecida do rico bordado a ponto de
cruz com fie» d'ouro e retroz de differentès
cores; esta talagarça é forrada de setim de
côr assim como a algibeira egualmente
de talagarça, bordada o separada em
duas partes por meio de uma costura.
Um cordão de seda cerca as algi
beiras o um outro cordão é dis-
posto na parte superior e serve
para suspender o vidi
pocho, como o 'mostra
o nosso desenho. Bolas
de seda o fio d'oiirò,
suspensas em
cachos nos

ang
para menina41. Costume com corpo pn

do 8 a 10 annos. Costas do dosonho 42, Moi
suppl;, Verso, N«X, fig. 51 a 57, a a o, i dobra.
39. Jardineira guarnecida de mosaico

dos bosques.
Dêmos no desenho 31) do nosso

ultimo numero um modelo d'este
gênero de trabalho como porto-
montre; hoje applicamòs est;
decoração a uma jardineir
cpio se fará de madeira levo
ou de papelão pregado
sobre pós quadrados
de madeira. O fundo
será do madeira e
cobre-se com um
mosaico dos bos-
(pies e de fruetos
seccos, taes como:
pinhas, fruetos do cy-
pestres, castanhas, frue-
tos da faia, avelãs, etc; o
nosso modelo sobro o qual se
pregam as pinhas gnarneco-se
cm cercadura e nos ângulos com
as partes inferiores das castanhas
seccas o pregadas. Cóbre-se com uma
mão de verniz bronzeado, o quo dá uni
aspecto muito original a esta jardineira

os
moldura.

43. Quadrado de renda de
bilro. 54 bilros.

Pontinhado do ronda: suppl., Faço, fig. 33.
Este quadrado fornecerá uma lindíssima

coberta de almofada; faz-se com fio
crú com seda grossa de selleiro,

côr de rosa o azul claro. Ne-
cessitam-se 54 bilros para exe-

cutar esto trabalho que so
principia n'um angulo pelo

ponto 1, os bilros estando
dispostos no compri-

monto da parte en-
viezada, dous no

joiitò 1, quatro
no ponto

dous de .
a 10,

qua-
tro no 10, dous

em cada um
dos pontos

21, 22,
28,29,

37,
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42. Costume com corpo paletó,
para monina do S a 10 annos.
Frente do desenho 41. Moldo:
suppl., Verso, No X, fig. 51 a 57,

a a o, 1 dobra.

38, 48, 53, 55, 57, 1 no 59 e o
ultimo no algarismo 64. As

linhas e os algarismos in-
dicam perfeitamente a

direcção do trabalho
que se recomeça 4

vezes desde 1 até
119 e que se

conclue atan-
do os fios no
angulo como
o mostra o

desenho 43.
Estes quadrados,

separados por qua-
drados bordados for-

necerão stores, espaldei-
ras, cobertas de meza muito

ricos e muito elegantes.

40 e 47. Moldura. Madeira recortada.

Iras.

M
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A madeira, uma
simples tabuinha, re.
corta-stí com o auxilio
de um canivete sobre

ma chapa de zinco, com
motivos regulares quo se
eollam sobre uma moldura de
nadeira liza de modo a reprodi

zir uni motivo decorativo egual ao
quo mostramos om tamanho natural
íelo nosso desenho 40. listo trabalho

exige apenas algum cuidado e dextreza;
quando todos os detalhes tiverem sido
dispostos regularmente, dá-se ao todo
uma levo mão do verniz copai. 43.Quadrado

41 e 42. Cos-
tume com

corpo paletó,
para menina
de 8 a lü

annos.
Moldo: suppl.. Ver-
só, N*° X. fig. f>l n
õ7. a a o. 1 dobra.

0 desenho 41,
mostrando as

costas d'este cós-
tume, faz-so tle

percale liza
e com dose-
nhos; a fren-
te, desenho
42, faz-se de

cáchemire
castanho e

rops de seda
irmanado: 6

tjsta uma
lindíssima

toilette para
menina de 8
até 12 annos,

,l0 podendo co-
mo o mostra-
mos torna 1-a
o mais ele-

gàntè possível. O corpo paletó córta-se pelas fig. 51 a 57, as
quaes dão o molde muito exacto; as costas, fig. 54, formam
atraz uma espécie de tira sobre a qual cabem os quartinhosda frente e das costas; a frente, fig. 52, dispõe-se sobre um
forro justo assim como a camizinha fofa. plisso no talhe e nn

do bilro. õ-l bil
Unhado dá ren-

Facp,

44. Manto elefante, para carro ou sabida de thoatro. Slohlo
o frente do trajo: suppl., Yprsò, X» VIII, li>;. 41 a 40. PoQ,

ostrella, pregos 1 o 2.
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soltas e original-
mente dispostas sobre
fundo. As fig. 29 e 30

do suppl., Face, dão o tra-
çádo do ornamento o o dose-

senho 52 mostra em tamanho
natural uma d'estas flores, bor-

_ dada com retroz d'Argel e froco de
lã irmanado, cosido em cercadura em

volta das folhas. Os quatro Ibliolos do
cálice são do três matizes de encarnado
cercados do froco castanho; o ornamento
do centro ó do quatro matizes côr de

do remia madeira cercado do froco es-ros. foji- curo. Os dous grupos de cinco
^o?"' folhas no angulo, são, um de

três matizes de verde
cercado a côr de cho-
eolate e o outro de
quatro matizes côr
de chocolate cercado
de azul esyerdeado;
a haste 6 azul esver-
deado escuro. Os de-
mais detalhes são das
mesmas cores e cer-
cados de froco. Em-
fim a franja que o
nossodesenhodü
dá em tamanho
natural faz-so
de seda cardada
de todas as cores
do bordado, no-
rém formando

grupos de fios
quo se misturam
somente no nó
da bórla.

48, 46 e 52. Tapete guarne-cido de bordado (passe plano).
Motivos (Vornamonto: suppl., Face, fig. 29 o 30.

Esto modelo, do pelúcia côr de granada,tem (jO cent. do lado; guarnece-se com um
bordado do retroz d-Argél a passe plano, re-

presentando flores

ÁmmW^AmmWmmWWÊÁmJmWm\M^Í^ma\lm^^m ^»

ÂW--.':Mmf^ax9mWLmmiãMmm\wmmW W

^*BBBa B-iil^BU

rmlÁ^Êm^.'- «^*i *K^;^^*I *H
ímw ^M m ~M mWW^m

ínpI ^9 I
w llr J fl iil L

40. Franja para o tapete, desenho 48.

49. Chapéu de
tecido gom.-mado, para

phmra ™' Monto comprido com fronto dupla. Costas do drt-. uiiuva. senho L MoI(1(l. ^pp!it Fac0< No m^ fi?> H a 20) _XiSte modelo a a k. ostrella, ponto, estrella. ponto dobrado,
não é talvez mu-
ito elegante, porém é muito pratico para viagem, excursões,',
para passeios no campo, etc; o nosso desenho 49 reproduz
uma capota com forma de filo, coberta a plano pelo fundo
de taffètá gommado; a beira da pala é rufada e a frente
guarnecida com um rufado de taffetá segura por meio do
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numerosos alfinetes de fantasia.
Fitas de atar de seda.

50. Costume com corpo
sobretudo, para menina de

11 a 13 annos.
Para o molde, vido os desenhos 2S o 4õ

do a» 1S do corrente anno.
Pôde fazer-se este costume

com tecido de algodão ou de
lã conforme a temperatura; a
saia do nosso modelo, de fa-
zenda de lã beige com peque-

47. Ornamento de madeira recor- n.os xadrezes matiz sobre 11111-
tada, para a moldura, desenho 40. tíz, é plisse lia CÍlltlira; 0 C01'po

do mesmo tecido é semeado de
pequenos motivos de um matiz mais claro e disposto sobreum forro justo. A parte formando camizinha é franzida notalhe; talha-se em fio direito o bastante comprida para cahirem puff. Aba plisso atraz o puíf arregaçado e levantado pormeio do alguns pontos.O corpo fecha de lado por meio de colchetes; íitas de

velludo atadas seguram as duas frentes na cintura porcima da camizinha. Laço de fita no corpo atraz.

Laço egual debaixo da
beira da pala.
56. Cercadura bor-
dada. Bordado sér-
vio. Ponto demarca
e ponto dos Gobe-

lins.
Eecommendo-a para

guarnição de aventaes,
tapetes, cestas, almo-
fadas, etc; o nosso
modelo é bordado com
lã encarnada, azul fer-
rete e castanho, a pontodos Gobelins para a
cercadura formando

guarnição do ambos os
lados.
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49. Chapéu de tecido grommado; para chuva

51. Estante para papeis.
Motivos d'ornamonto: suppl., Faço, fig. 31 o 32.

Este objecto, muito elegante para uma secretária,
faz-se de madeira leve coberta de pelúcia, com as divi-
soes interiores forradas de setim da mesma côr; as nossas
leitoras darão a este objecto o feitio que lhes convier
para a parte superior das costas as quaes devem ser
mais levantadas que a frente e que se gnarnece com
uma flor bordada a passo plano na soutache ou appli-
gação como o temos explicado em differentes números
anteriores. ^ A applicação recortada sobre cobre indica ofeitio da .frente coberta de pelúcia e formando trans-
parente aos relevos recortados. O nosso modelo tom
10 cent. de altura atraz, 11 cent. adeante sobre 12 cent.
de largura inferior; a bainha excede em volta de 2 cent.
e formando viez de cima átó abaixo; a pelúcia ó côr de

bronze assim como o
setim interior; o passo
plano, fig. 32, borda-
so com retroz d'Ar-
gel, as folhas de
differentes matizes

côr de azeitona verde,
as flores côr de rosa
pallido, os botões
azu.es, as hastes e
as nervuras castanho
com adornos de fio
(Vouro. O cobre po-lido recorta - se á
serra; a fig. 31 do
supplemento repro-
duz a metade d'elle;
applica-se por meio do pequenos pregos dourados comcabeça d'alíinete.

53 a 55 e 8. Chapéus d'outomno.
53 e S. Capota de trancelim. O fundo

faz-se de trancelim tle seda verde lagarto e guar-necido com um matiz mais claro; esta capota muito
pequena, da qual os nossos desenhos 8 e 53 mostram
o fundo e a frente, 6 cercada com dous rufados
(te renda por cima dos quaes se dispõe um fofo de
íiló muito farto, seguro por meio de ilôres develludo. Fitas de atar, de ottomano de 7 cent.
de largura.

54. Capota de velludo. A ca-
pota, desenho 54, faz-se de velludo
preto lizo, com fundo estendido
de S cent. de altura; a frente
da pala. é cercada por um
duplo plisse de viezes de
velludo conchéado no

. .. meio; uma dupla
prega, de velludo gnarnece a beira do fundo atraz; ochapéu guarnece-se com um grande laço de ottomano
côr de rosa pallido, de 6 cent, de largura e com
um laço de setim côr moda com avesso de
velludo. de 7 cent. de largura e que se con-
tiniu em pontas atando de lado.

55. Capota de palha. Faz-se
de palha castanho, forrada de
velludo e guarnecida com um
diadema de renda conclieada
de 8 cent, de largura en
cintado por uma dupla
coroa de folhas e porum laço de otto-.
mano collocado
no alto do

chapéu.
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4S. Tapete guarnecidò do bordado, (passo plano). Vido o bordado, desenho 52a franja, desenho 4G. Motivos d'ornamento.: suppl., Faço, fig. 29 o 30.

57. Cesta para costura, guarnecida de bordado.
Esta lindíssima costa faz-se metade de virne o metade decanna castanho dourado de dous matizes; o seu feitio consta deum quadrado alargado; ó muito elegante. A aza do nosso modelo

gnarnece - so com duas
rosetas de fita castanho
o trancelim cVouro; o
interior fórra-se de setim
com algibeiras cercadas
de trancelim e ornamento
de talagarça estamenha
côr moda bordada com
retroz castanho o fio
(Vouro, representando um
motivo de xadrezes, a
ponto de marca ou a
ponto lançado. Cerca-
dura de laçadas de fita e
de bolas de trancelim
d'ouro em volta da cesta.

58. Matinée
com saia arre-

gaçada.
Molde o costas da matinée: suppl., Verso, X» XII, fig.

59 o 60.
A saia (Veste elegante modelo faz-se do

lã côr creme; o desenho 58 mostra a frente
e a fig. 60 do supplemento Verso ás costas
com todos os seus detalhes. A saia c cercada

tw 5S8 _k
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51; Estante paia papeis. Cobre recortado o passe plano.Motivos d'oniamento: suppl., Face, fig. 31 o 32.

50. Costume com corpo túnica, para menina do
11 a 13 annos. Para o moldo, vido os desenhos 28

o 4õ do ii» 17 do corrente anno. .mmmmmlÊmmmmmiWmãLWmmmmmmlmmmmmm\
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52. _'10r bordada, para o tapete, desenho 48. Passe plano
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pregas. O forro do corpo é justo, e a fazenda superior
talhada segundo o esboço fig. 59 dispõe-se sobre este,
forro, formando atraz desde o decote ate ao talhe, as
pregas indicadas pela fig. 60 dò supplemento. A frente

ó!t. Capotft do trancelim. Frente do desenho 8.

por um plisse de setim encarnado dc õ cent. de altura e por
dous folhos dc renda do lã dá mesma côr, cosidos quasi a
plano. A segunda saia, plisse desde a, cintura, faz-se de
fazenda do lã e sem guarnição. O puff cortado em fio di-
reito sobre 80 cent. de largura e 90 cent. de comprimento
ó cercado por uma bainha pespontada o ajustado com grandes
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55. Capota dc palha escura.
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54. Capota de velludo.

S. M. R. Ha um espartilho especial para as pessoas de
saáítla fraca, — Indicarei egualmente um espartilho com
hombreiras o tiras para as meninas e creanças. — As ligas
elásticas para as creanças, fixam-se de ambos os lados
do espartilho; para as senhoras adoptam-se n'iim cinto arre-
dondado.

II 1$. Uma menina não deve fazer qualquer
presente a um mancebo mesmo se elle lhe tiver
dado uni anteriormente. — As noivas já não usam
llôres artificiaes. — Uma madrinha não faz presente
algum ao padrinho.

56. Cercadura bordado. Bordado sérvio. Ponto dc marca o
ponto dos (íobelins.
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57. Cesta de costura, guarnecida de bordado.

forma uma camizinha fofa franzida no decote e na
cintura; córta-se sobre õOcent. de comprimento; o
puff dissimula quasi o laço que guarnece a cintura.
O corpo aberto guarnece-se com uma renda de lã
collocada a plano em volta o no collarinho alto;
fecha de lado por meio de uma tira de botoeiras.
A manga acaba por um farto eoncheado de renda.

Explicação do figurino colorido N° 623.
Toilette com corpo afogado. A saia gu-

arnece-se de velludo; o arregaço faz-se de seda; o
corpo tibre sobre um collete elegante; o canhão da
manga, de seda, guarnece-se com. um bordado de
froco e missangas assim como o arregaço.

Toilette com corpo decotado. A guarnição
da saia de seda consta de gaze larga bordada assim
como o arregaço comprido; a manga curta faz-se
de gaze e o corpo de reps de seda. Fichú de gaze
e renda bordada com missangas e formando bertha
atraz.

CORRESPONDÊNCIA.
E. dc O. Cada terra tem seu uso. Aqui

nunca uma menina assiste a um casamento ou a
58. «latinée com saia arregaçad^Môldo^ costas da matinéo: suppl., Verso, ^ig^S 

bail° Sem Ser acompanhada pela sua ^ Matize .juarnecida de hordado de cêr. Molde, costas do costumo e motivodW
mento: suppl., Verso, N» VII, fiç. 35 a 43, A a O, estrella, ponto dobrado, 1 dobra:família.
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LITTESATORA
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CASA VELHA

V
(ÍViUlnuaçãoJ

De repente, voltou a ®a%fíça para o meu lado e fi-
tqu-me. Tinha as feições um tanto alteradas, como
que illuminadas, e esperei que me dissesse alguma
cousa, mas não disse. Olhou, olhou, vecompôz a phy-
sionomia e levantou-se.

— Vamos.
Não obedeci logo ; imaginei que ella acabava ile

achar algum estratagema para cumprir a sua vou-
tade, e còifé'spa-lli'o sem rebuço, porque a situação
não compo4'{.(j,.vajá dissimular. D. Antonia respondeu
que não, não achara nem buscara nada, e con vi-
dou-me a sahir. Insisti no receio, accrescentando
que, se cogitava dar um golpe, melhor seria avi

CASA FREQÜENTADA
PeiaAristocracia

FRANCEZA e BRASILEIRA

ESPARTILHO
-33S-

ZMZesdLam.es

De VERTUS Irmãs
Privilegiadas

-*n PARIS >*-
rj0ti nome de Mesdames de Vertus é. nriiver-
w£%> sálmerite conhecido graças aos seus mara-
villiosos Espartilhos de um corte sempre perfeitoe de extrema elegância.

JÉfsta Casa, a Primeira de Paris, é patro-Wr cinada pelas Senhoras da alta sociedade da
Europa e da America.

eesG
Basta enviar medulas escaetas as

Snr^ de VERTUS para receber desta
celebre *G&aa um ESPARTILHO de um
perfeito oca^e e mão d'obra.

DESCONFIAR DAS CONTRAFACÇÕES
vBM jiKM MBbI H

Semolina
NOVO ALIMENTO REGONSTITUINTE

1'ELOS

RR.PP.Trapeiros/

Menção Honrosa^!
dj KPOSIfiO

üotarsa! Intenicional

PARIS 1378

do Mosteiro
DE

Port-óu-Saliit
—«#«—

f Deposito Geral:
PARIS

R. des Líons-st-Paul

?~'
Os princípios reconslituintes da Semolina suoobtidos ao mesmo tempo pela porcfto cortinai dosmelhores cereaes, e dos saes natúraes do leite devacca mio tendo soíIYido alteração alguma.
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sar-me, para que os dissuadisse, e não tossem elles
apanhado? de sopetão. D. Antonia ouviu som inter-
romper, e não replicou logo, mas dalii a alguns
segundos, com palavras não clavas e seguidas, senão
inyias e dúbias. Contava eommigò ao lado delia,
desde que soubesse a verdade... mas que a apoiasse
já... depois... então...

A verdade ? repeti eu. Que verdade ?
Vamos embora.
Diga-me tudo, a oceasião ó única, estamos

perto de Deus. . .

D. Antonia estremeceu ouvindo esta palavra, e
deu-se pressa em sahir da sacristia; levantei-me e
sahi também. Achei-a a dous passos da porta, dis-
se-me que ia ver os aposentos fronteiros, porque con-
tava com hospedes da roça, e íoi andando ; eu desci
os degráos de pedra, atravessei o pateo da cisterna, e
recolhi-me á bibliotheca. Recolhi-me alvoroçado.
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Que verdade seria aquella, annunciada i fu|ir> f.x\
verdade que me faria trocar de papel, desde q11e eu
a conhecesse? Cumpria arrancar-llra, e a melhor
oceasião ia perdida.

vr
No dia seguinte fui mais cedo para a Casa Velha,

afim de chegar antes dos hospedes que D. Antonia
esperava da roça, mas já os achei lá; tinham chegado
na véspera, ás ave-marias. Um delles; o coronel
Ray mundo, estava na varanda da frente, conheceu-me
logo. e veiu a mim para saber como ia a historia
de Pedro I. Sem esperar pela resposta, disse que
podia dar-me boas informações. Conhecera muito o
imperador. Assistira á dissolução da Constituinte,
por signal que estava nas galerias, durante a sessão
permanente, e ouviu os discursos do Montezuma e
dos outros, comendo pão e queijo, á noite, comprados
na rua da Cadeia; uma noite dos diabos.
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___ Vossa Reverendissima vae escrever tudo?

„ ymo o que souber.
_- 

"Pois 
eirlhe darei alguma cousa.

Começámos a passear ao longo da varanda grande,
Egoísmo ile lettrado ! A esperança do alguns doou-

montes o anecclotas paríí o meu livro pôz do lado a

principal questão dáqUelíes ãiàs.; entreguei-me á

conversação do coronel. Já sabemos que era parente
da casa; era irmão de um 

'cunhado 
do marido de

I). Antonia, e íor.t ¦ muito amigo G familiar delle.

Falíamos cerca dc meia hora; contou-me muita

cousa do tempo, algumas dellas arrancadas por mim,

p0Vq,m elle nem sempre via a utilidade de nina epí-

sódio.
—. Oii! isso não lem interesse !

Mas diga, diga, pode ser, insis-

tia eu.
Então elle contava.o que era, uma

visita, uma conversa, um dito, que eu

recolhia dc eabcya, para trauspol-o

ao papel, como íi*/. algumas horas dc-

pois. iíaymiindo foi-se sentindo li-

sonjéado com a idéia dc que eu ia

imprimir o que me estava contando,
desceu a minúcias insignificantes,

cnsus velhos, o finalmente ás anec-

(lotas delle mesmo, e ás partes da sua

vida militar.
.Nhíifonia, disse elle vendo en-

irar a parenta na varanda, este seu

padre sabe onde tem a cabeça.
D. Antonia fez um gesto affirma-

tivo e secco, mas logo depois, para
me mio molestar, redarguiu sorrindo

q\iü sim. que tanto sabia onde tinha
;i cabeça como o coração. Lalau o
as duas filhas do coronel vieram do

fora, veiu do dentro uma senhora
edosa, arrastando um pouco os pés, e
dando o braço a uma moça alta e
fina.

Ande para aqui, baroneza, dis-
se-lhe D. Antonia.

Apresentaram-mo ás duas «lamas.

Soube que a baroneza era avó da moça

que a acompanhava. Eram esperadas
do Saly do Alteres dez ou doze dias
depois: mas vieram antes para assis-

ir á festa da gloria. Foi o que me
constou alli mesmo pela conversação
dos primeiros minutos. A baroneza
senlàra-sc de costas para uma das co-
lunuias, na cadeira rasa que lhe de-
rani, ajudada pela neta. que a accom-
mudou minuciosamente. Observei-a

por alguns instantes. Os dous cachos brancos e gros-
sos. pelas faces abaixo, eram da mesmo cor da touca
do cambraia e rendas; os olhos eram castanhos e não
inteiramente apagados; lá tinham seus momentos
dc fulgor, principalmente se ella fallava em política.

Sinliásinha, o livro ? perguntou ella á neta.
Está aqui, vovó.

-- E' o mesmo da outra vez, Nhãtonia?
Era a mesma novella que lera quando alli esteve

um anuo antes, o queria reler agora : era o Saint-
Cloir das ilhas oa os desterrados na ilha da Barra.
Metíeu a mão no bolço e tirou os óculos, depois a
caixa de rape. o poz tudo no regaço. liaymundo, pas-
ísiinOÔ a mão pela barba, disse rindo ;

—* Bem, as senhoras vão conversar e nós vamos
a um solo. Valeu, líeverendissimo V

Fiz um geito de complacência.
— Felix é um parceirão, e Nhãtonia também;

mas vamos só os três. Nunca jogou com o Felix?
Vae ver o que elle é, fino como trinta diabos; lá
na roça dá pancada em todo mundo. Aquillo sae
ao pae. Se algum dia entrar na câmara, creia que
hade fazer uni figurão, como o pae, e talvez mais.
E olhe que acho tudo pouco para dar em terra
com a tal Regência do Sr. Pedro de Araújo
Lima ...

--•- Lá vem o coronel com as suas idéias extrava-

garites, acudiu a velha baroneza abrindo a caixa de
rapo, e otferecendo-me uma pitada, que recusei.
Acha que o Araújo Lima vae mal ? Preferia o seu

amigo Feijó ?
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ESTRADA DE SALERH0-A—AMALFI

"Eaymundo 
replicou, ella treplicou, em quanto eu

voltava a nttenção para Sinhásinha, que, depois de
ter accommodado a avó, fora sentar-se com as outras
moças.

Machado de Assis.
(Continua).

VARIEDADE

AVENTURAS DE UMA ACHA DE LENHA

NARRAI OA SCIENT1FJCA

Não sei se sabes, leitor, que sou exageradamer.te frio-
rento, que logo aos primeiros annuncios do inverno uni

pesado cobertor vem ornamentar minha cama. e que
m-andissimo é meu cavaco quando ao deitar-me, metten-

do-me entre as coberturas, sinto o trio contacto dos
lençóes.

No emtanto, gosto do frio; parece-me que góso mais
saúde e melhor appetite durante o reinado do inverno.

A' noite calço meias de lã, visto um velho sobretudo de
casimira, acolchoado, e, sentado á mesa do trabalho, :n-
vejo a >orte da minha còsiriheira, que estadeia em frente
á fornalha do fogão, onde a lenha crepita carbonisando-
se e o carvão incandescente produz o calor preciso para
aquecer a a;.>ua dc chá;

No emtanto, não sou velho ; talvez o meu organismo
nervoso seja demasiadamente susceptível.

As noites no inverno, apezar de longas, são por mim
apreciadas : como um verdadeiro sybarita, saboreio urna
a uma todas as delicias qo.e ellas comem ; fecho as vi-
draeas, abro a peta de meu gabinete, que fronteia com
a da cosinha, diante da qual está a fornalha do fogão,
que desprende calor animador, o qual já um tanto amor-
tecido chega ate* a cadeira estufada de marroquim verde,

onde me sento para contemplar e gosar
os .phenomenos que se passam dentro
d'aquella fornalha.

A acha de lenha carbonisando-se, o
carvão incandescente, a fumaça enove-
lando-se para subir á chaminé, a tampa
da chaleira titilando pelo vapor da água
que ferve, tudo aquillo me encanta e de-
lida e muitas vezes o pensamento alado
nas azas da fantasia, percorre mundos
idéaes tia contemplação de multiplices
phenomenos que vejo produzirem-se n'a-
quelle pequeno espaço, os quaes só o es-
tudioso pode comprehender e explicar.

II

Uma noite, fumando o meu charuto, e
tit indo as fornalhas, deixei que o pensa-
mento se engolfasse n'um sonho chi me-
rico, porém proveitoso.

li' a narração deste sonho, leitor, que
vae oecupar tua attenção, e se alguma
utilidade pratica colhéres com sua lei-
tura, serei contente.

A chuva batia nas vidraças e o vento
sussurrava na copa do laranjal; a cosi-
nheira enchera a fornalha de boas achas
de lenha, e, fora do costume, fora sen-
tar-se a um canto da cosinha para me-
lhor cochilar.

O fogo invadira as primeiras achas, e
ellas, começando a carbonisar, foram aca-
mando-se, de modo que uma das achas
da camada superior, ainda intacta, per-
dendo o equilíbrio, cahio sobre o soaího,
desprendendo na queda um como que
gemido.

Surprezo, ergui-me, atravessei a sala
e de ponto subio minha estupefacção,
quando erguendo & ¦Jchít., Ouvi sussurrar
a meus ouvidos esta pergunta:

—• Quem és tu que de minha sorte tens
piedade ?

Ao ouvir essa voz eólica, um tremor
nervoso percorreu todo o meu organismo,
fazendo com que minha mão aperta.se
mais a acha.

— Tremes, enlão és sensível; tens um
coraçáo;.:apaz de comprehender minhas

--;—'  amarguras e o terror que sinto, vendo-
me ameaçada de ser devorada pelas
chammas ? ! murmurou de novo a acha.

Sim, comprehenderei tuas maguas se m'as quizeres
conliar contando-me tua vida, respondi eu inconsciente-
mente.

Pois bem, eu t'a contarei.
Espera, vem para meu gabinete; alli estaremos

melhor, disse eu, oceultando a acha debaixo do meu so-
bretudo, e voltando para minha alcova, cuja porta cerrei.

Depondo a acha sobre minha mesa de estudo e me sen-
tando, disse-lhe :

Vamos, agora estamos a sós; falia.

Depois de soltar um profundo o magoado suspiro, deu
a acha principio á sua narrativa.

— Sou parte da mais bella e frondosa mangueira que
o Rio de Janeiro tem produzido, e quem diria a miro,
pobre infeliz, o destino que me estava reservado, quando
meus virentes galhos carregados de saborosos fruetos der-
ramavam benehca sombra ã hora da sésta, perfumando a
viraçáo com os odores de minhas flores.

I

II
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Sou oriunda da província da Bahia, pois minha mãe

nasceu na ilha de Itaparica, que graciosamente se mira nas

águas que banham a capital da primogênita do Brasil, que
ha sido o berço de tantos heróes e peregrinos talentos.

Um fleugmàtiço allemáo, chimico e botânico distineto,

que voluntariamente se expatriara para não assistir ao

anniquillamento da pátria e aos triumphos de Napoleáo
o grande, foi quem me transportou para aqui.

Era eu então uma dessas saborosas e perfumadas
mangas de polpa amarella com sabor delicioso, casca

fina, amarello ròséo, que os fluminenses tanto apreciam

e que nenhum mal produzem quando saboreadas depois

de ser immersas, já descascadas, em banho de crystallina

água.
í.) sábio ailemão foi habitar uma pequena chacarinha

no Andaraliy-Grande, onde, depois de saborear minha

polpa, enterrou perto da casa o caroço que me deu

origem, e a pouca distancia de niím úm Ce uma outra

manga, obedecendo assim á crença | opular de que a mau-

güeira só e isolada floresce e desenvolve-se, mas nao

fruetilica.
Passaram-se largos annos depois que meus cotyledoncs

é os de minha companheira surgiram a flor da terra, Ou-

rante os quaes cheias cie viço nos desenvolvemos com

exuberância, provocando geral admiração a elegância de

nossas formas, a belleza de nossas copas.
Ai ! ha (pianto tempo isso foi. e que saudades dessa

minha primeira existência!
Não te admires, ó alma piedosa, se descobrires n'esta

minha narração alguns laivos de sciencia e de conheci-
mentoa, que julgues superiores áquelles que, porventura,
na tua vaidade humana entendas que possam possuir
uma pobre arvore.

Digo isto porque gr >nde parte da humanidade ignora

que as arvores tem como ella uma òrganisação suscep-
tivel de sensibilidade, e em muitos poucos igual ou se-

melhante a que ella possue.
Sentado em um banco collocado junto a mim, gosanJo

a benéfica sombra que lhe offereciam meus galhos, em in-
limo colloquio com um collega, o sábio botânico, que me

plantou, dizia :
Se os brasileiroá, principalmente os agricultores, cs-

tildassem um pouco de physjologia vegetal, qual outro

não seria o aspecto das arvores e da vegetação que nos

circurndam,
(Vetos tenho visto praticar contra us arvores c ve-

getaes, que são attribuidos a malvadez, quando não sao

filhos da ignorância.
~~ !•'.' que elles não sabem que as arvores possuem

órgãos de sensibilidade e de vida ; embora cot»1 outras
denominações e formas são em tudo iguaes e com as

mesmas funcçóes que as dã creatura, murmurava o amigo.

Assim é, tornava meu plantador, a casca não é outra

cousa mais que a pelle com os poros; a seiva nao e

outra cousa mais que o sangue; o lenhoso a carne ; os

veios e os nós o systema nervoso; as folhas os pulmões
e as raizes o canal digestivo.

E longo seria o confronto se quizesse chegar ao fim.

Fsüorica,
SABÃO de COSMYDOR

F, G-o&friaux
FAGRia a:n"t:e-g:h:i:m:ico

Água
de

Toucador
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AROMATICA
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Sem Vinagre
nem

nenhum Ácido
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RE6HDER
Fabricante
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PERFUMES

y. Clnmicos

FABRICA A LEVALLOIS-PERRET

Deposito Q-eral :
PARIS. 53, Bonlemd Sébastopo! 53, PARIS

Se dermos um golpe na casca, a seiva como sangue

corre ; se o golpe e profundo e o esgotamento da seiva é
largo, a arvore, como a creatura. detinha e morre; porem,
se um tratamento racional a salva, como no corpo hu-
mano, a cicatriz tica para attestar o mal sóffrido.

Se o golpe é profundo e fere o âmago, a morte é ins-
tantanea, como a do homem ferido no coração, murmurava
o amigo.

-— Corno destróe a harmonia e a belleza das formas, se
a crueldade lasca um dos galhos da arvore em completo
desenvolvimento, causa tanta impressão e tanta magoa ao
botânico ver esse desastre como a humanidade contemplar
uma creatura com um braço, uma perua, ou qualquer
outro iiiembio mutilado.

i Continua.)

Qualquer noite leremos no Recreio o Conde de Món .
Christo, ha tantos mezes annunciado.

Um conselho, não ás leitoras, mais aos leitores:
Um domingo, quando não tiverem que fazer, vão ásitáti

á representação da Morgadinha de Val-jlor ao theatro d.
Cidade Nova.

Eú lá fui, e juro-lhes que nunca me ri tanto em dias d<
minha vida.

Pobre Pinheiro Chagas
X. Y. Z.

AS NOSSAS GROTRAS

POESIA

PRIMAVERA
Vem dc onde estás, C'roaram-se as colunas
Gomo noivas do sol, do sol com os lurrusj
Ah ! com as chuvas de ha pouco nem presumes
Que verdes que se alisam as campinas.

Revestem-se os outeiros de boninas,
Como outbora de acantho o altar dos numes;
Flóreas caçou Ias partem-se em perfumes,
Já vão fugindo as ultimas neblinas.

E' um toro verde o chão do valle. Ao brando
Mover tia arageni dobram-se as palmeiras,
Como escravas os leques agitando...

Vem de onde estás, que em tudo vejo aqui
Teu nome escripto, e as aves que primeiras
Voaram já estão a perguntar por ti.

Alberto d-Oliveíra.
[Sonetos e Poemas]'.

Amal.fi

Não ha quem visitando Nanuies nao conheça a linda cidade
de Amalti do que damos hoje algumas vistas. A pòdêròs:
republica da idade media por cujas praticas coinrnerciaòs
tornara-se o código dos marinheiros, apenas é liòje uma villn
qüasi abandonada, porém, o que ainda a torna nutavel alei!
das suas tradicionaes recordações é aposição pittoresc
á beira de uma bahia t|ue rivalisa com a sua visinha d
Nápoles, e a belleza dos seus arredores. Muitos dos nosso
leitores reconhecerão com prazer os diversos pontos que
as nossas gravuras reproduzem, e com saudade se leiri
brarão, estamos convencidos, da visita que todo amaut
do bello fez ou deseja fazer ao sul da Itália.

.—-=í.~-?.--~
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E' realinèhte contristador o estado dos nossos theatros!
Depois de longos quinze dias, temos apenas que registrar

uma novidade: a comedia Trastes velhos e parentes,..,
representada no Recreio Dramático.

A peca e escripta por Eusehio Blascoj mas nem por isso
nos pareceu uma boa peça.

O assumpto e velho; o pião á roda do qual se desen-
volvem todas as situações e um velhote que tem a mania
dc arranjar as coisas, e, quanto mais arranja, tanto mais
as desananja.

Desde a velha comedia franceza tine corneille qni abat
des noix, que esse typo se tornem sediçú.

O desempenho foi regulai', si bem que nenhum dos ar-
lista-; fizessse coisa que mereça especial menção.

O Polytheama tem sempre muita concurrencia, princi-
palmeSw por causa dos magníficos leões que são alli exln-
bidos por um valente domador americano.

*
Preparam se grandes novidades, e, entre ellas, a revista

de iS85, que os Srs. Arthur Azevedo e Moreira Sampaio
ja começaram a escrever.
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Estas Pílulas são dc uma cliicacia niaravi-
lhosa contra a Anemia, Chlorose e todos
os casos em que se trata dc combater a
Pobreyt do Sangue.

Sc ha uma doença terrível, c cujo ^nome horrorisa á todo o mundo, é a ;5
EPILEPSIA. Ora, no estado actual da |sciencia, qual a medicação que convém (j
melhor para combatei' esta tèrrivel ne-
vrosé? Não hesitamos em aflirmar que
a única verdadeira medicação seria, a
única que obtém resultados, é cousti-
tuida pelas

Gragêas Antinervosas
«o Dr GÉLiNEAU e de J. MOUSNIER
Certamente não temos a ridícula pre-

tenção de curar todos os epilépticos
sem nenhuma excepção, porém estamos
certos de que todos áquelles, que bem
acconselhados, se submetterem durante
seis mezes a este tratamento escropulo-
samenteelealmente, obedecendo alem
disso ás prescripeòes hygienicas indi-
cadas,verão desapparecer suas crises
epilépticas, quer sejam heredita-
rias, quer datem de sua infância.

As Grâgêas Antinervosas
do Dr GÉLINEAU

pe aci:am em todas as phahmagtas
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