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Cartão n. 39                       

 

 



166 

 

 

ASPECTO FÍSICO:   

Dimensões: 8,8 cm x 13,8 cm. 

 

Técnica de impressão: Cartão com ilustração impressa em relevo e em cores 

(cromolitografia). Douradura executada por meios mecânicos. Bordas retas. 

 

 Decoração posterior: Não há.  

 

Ilustração:  

 

A ilustração mostra menina de longos cabelos loiros trajada segundo a moda da época, 

com vestido pelos joelhos, ornado de babados de renda e laçarotes. A cintura baixa é 

marcada por larga faixa atada às costas num grande laço. De pé sobre poltrona 

estofada, afasta a cortina, e, ansiosa, aguarda a chegada do visitante com um 

ramalhete de rosas nas mãos. 

 

PROCEDÊNCIA: Alemã (ver item edição). 

 

Língua usada na impressão: Não há nenhuma inscrição impressa no cartão.  

 

Edição: No verso, no canto inferior esquerdo, vê-se o logotipo do editor alemão: as 

iniciais SB em branco dentro de um circulo da mesma cor, por sua vez inserido num 

quadrado negro. Adiante, o número 2111H (código de item). 

 

Data de circulação: 1910, de acordo com a data da mensagem. 

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta preta. 

Data da mensagem: 10-9-1910. 

No anverso: No alto, à direita: 10-9-1910 

Abaixo da data:  

A distancia nos separa e do [sic, por o] pensamento nos une. 

No canto inferior esquerdo: 

Por mais longa que seja a ausencia nunca a amizade diminue. 

No verso: 
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O cartão não traz nenhum dizer impresso. Verticalmente dividido, o verso apresenta os 

espaços de praxe.  

 

Diz a mensagem: 

Querida Alzira 

O doce e sincero affecto de uma amiga querida, é como a flor graciosa, cujo perfume 

suave inebria e encanta, Recebi o teu postal. 

Como vais querida Azira [sic] tens passeado muinto? [o n foi eliminado com um x] o dia 

[?] esteveve [sic] muito animado? 

aqui [sic] esteve muito feio. Mande-me o teu retrato primeiro. Quando eu tirar 

mandarei. Queira aceitar[sic, por acceitar] lembranças de todos a, qui [sic].  Em 

particular um saudoso abraço désta [sic] tua sicera [sic] amiga Dalila. 

Um abraço na Analia e um beijo no Ruy. 

À direita, o endereçamento:  

A gentil Senhorita 

Alzira Guimarães  

 Ao c/o do Professor Jorge leme 

Dourado  

 

Selo: O selo foi removido, mas há marca de carimbo, o que indica que o cartão 

circulou de fato.  

Observação: Chama a atenção a quantidade de erros cometidos nesta mensagem 

enviada por Dalila. Ver o item observação referente ao cartão n.2 . 
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Cartão n.40                     
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ASPECTO FÍSICO:   

Dimensões: 8,8 cm x 13,8 cm. 

 

Técnica de impressão: Cartão com ilustração impressa em relevo e em cores 

(cromolitografia). Douradura executada por meios mecânicos. Bordas brancas e retas. 

  

 Decoração posterior: Não há.   

 

Ilustração:  

 

Menino pendura decoração de Ano Novo em parede externa de construção. A 

decoração consta de uma grande armação em forma de ferradura forrada de trevos de 

quatro folhas. Envolvido pela ferradura, há um coração feito com flores cor-de-rosa. 

No centro, um envelope selado com lacre. O menino está em via de desferir um golpe 

com o martelo que segura na mão direita, no prego que tem na outra mão. O andaime 

em que se equilibra também está cheio de trevos de quatro folhas e quem o sustenta é 

uma pequena menina que se acha no chão, segurando a corda. Vestida como 

camponesa, está descalça, traz lenço na cabeça e avental amarrado em torno da 

cintura. Ao fundo, percebe-se o casario de um pequeno vilarejo. 

 

PROCEDÊNCIA: Alemã (ver item edição).  

 

Língua usada na impressão: No verso, junto da margem esquerda, na vertical, lê-se: 

Printed in Germany.  

 

Edição: No anverso, no canto inferior direito, há o número Ser.795 (código de item).  

No verso, no canto inferior esquerdo, vê-se o logotipo do editor alemão: as iniciais SB 

em branco dentro de um circulo da mesma cor, por sua vez inserido num quadrado 

negro.  

 

Data de circulação: 1911, de acordo com a data da mensagem (ver item selo). 

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta azul. 

Data da mensagem: 1-1-1911. 

No anverso: Não há inscrições manuscritas.   

No verso: 

O cartão traz apenas os dizeres impressos vistos no item edição. 

Verticalmente dividido, o verso apresenta os espaços de praxe.  
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Diz a mensagem: 

Josepha Poli 

Deseja-lhe Boas Festas 

Dourado 

 1-1-1911 

Feliz Anno 

     Novo 

À direita, o endereçamento:  

Exellenticima [sic] Sra. D.  

Alzira  M. Guimarães  

Dourado  

 

Selo: Não há selo nem marca de carimbo, o que indica que o cartão não circulou de 

fato. Ou foi postado dentro de um envelope ou entregue em mãos por um portador. 

Observação: A missivista devia ser de origem italiana, daí seus erros de português. No 

endereçamento, usa a fórmula de tratamento própria para as senhoras casadas, 

enquanto minha avó era ainda moça solteira. 
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Cartão n. 41 
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ASPECTO FÍSICO:   

Dimensões: 9,3 cm x 13,8 cm. 

 

Técnica de impressão: Cartão-postal appliqué com ilustração impressa em relevo e em 

cores (cromolitografia). Bordas retas.  

 

 Decoração posterior: Aplicação de uma rosa vermelha feita de tecido prensado. 

 

Ilustração:  

 

O cartão acha-se contornado por uma sutil moldura feita de trevos de quatro folhas, 

em tom monocromático. No interior do espaço assim delimitado há, à esquerda, um 

arranjo floral com rosas e miosótis. Vistosas e perfumadas, as flores atraem a atenção 

de uma colorida borboleta. À direita, acima, vê-se uma esbatida paisagem rural, 

bosquejada em tons de azul. Abaixo, uma inscrição em português: Lembranças. 

 

PROCEDÊNCIA: Indeterminada.  

 

Língua usada na impressão No anverso, inscrição em português, o que significa que o 

cartão foi encomendado por uma casa comercial importadora brasileira a alguma 

editora europeia. 

  

Edição: Sem referências. 

 

Data de circulação: 1911, de acordo com a data da mensagem (ver item selo). 

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta preta. 

Data da mensagem: 1-1-1911. 

No anverso:  

À mão, complementando a inscrição impressa: De amizade  

No verso: 

Verticalmente dividido, o verso do cartão apresenta os espaços de praxe.  

Diz a mensagem: 

Ismenia Betti 

Deseja-lhe Boas Festas 

Torrinha 
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 1-1-1911 

À direita, o endereçamento:  

A Gentilissima Snrta 

Alzira  Guimarães  

Ao cuidado do Prof. Jorge Leme 

Linha Douradense 

Dourado  

 

Selo: Há vestígios de que o selo foi removido, o que indica que o cartão circulou de 

fato.  
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Cartão n. 42 
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ASPECTO FÍSICO:  

Dimensões: 8,8 cm x 14,0 cm. 

Técnica de impressão: Cartão com ilustração impressa em relevo e em cores 

(cromolitografia). Bordas retas.  

 

 Decoração posterior: Não há. 

 

Ilustração:  

 

A composição floral simula a um só tempo uma improvável embarcação feita de 

miosótis, que flutua mansamente, e um cesto de flores repleto de rosas graúdas e 

gentis lírios-do-vale ou muguets, símbolos da pureza e castidade. Para que o arranjo  

ainda mais se assemelhe a uma embarcação, conta ele com um mastro, rematado por 

galhardete, ao qual se prende uma vela levemente enfunada. 

 

PROCEDÊNCIA: Indeterminada.  

 

Língua usada na impressão: No anverso, inscrição em português, o que significa que o 

cartão foi, provavelmente, encomendado por uma casa comercial importadora 

brasileira a alguma editora europeia. 

  

Edição: Sem referências. 

 

Data de circulação: 1911, de acordo com a data da mensagem (ver item selo). 

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta preta. 

Data da mensagem: 1-1-1911. 

No anverso:  

Na vela: Salve 1-1-1911 

No verso: 

Verticalmente dividido, o verso do cartão apresenta os espaços de praxe.  

Diz a mensagem: 

Á minha bôa [sic] Alzira 

 Maria Ferreira Reis deseja-lhe Bôas Festas  e que o anno de 1911 seja de muitissimas 

felicidades. 

Salve 1-1-1911 
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À direita, o endereçamento:  

Á Mademoiselle 

Alzira  Guimarães  

Dourado  

 

Selo: Não há selo nem marca de carimbo, o que indica que o cartão não circulou de 

fato. Ou foi postado dentro de um envelope ou entregue em mãos por um portador. 
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Cartão n. 43                      
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ASPECTO FÍSICO:  

Dimensões: 8,7 cm x 13,8 cm. 

Técnica de impressão: Cartão com ilustração impressa em relevo e em cores 

(cromolitografia). Douradura executada por meios mecânicos. Bordas brancas e retas.  

 

 Decoração posterior: Não há. 

 

Ilustração:  

 

Sobre uma balaustrada, veem-se dispostos dois vasos, um ao lado do outro. Num deles 

viceja uma roseira, plena de flores, no outro abundam miosótis. No solo, ao pé da 

balaustrada, medram amores-perfeitos. Flores simbólicas que significam 

respectivamente: amor, fidelidade e recordação.  

Três pombas brancas, aves de Afrodite, deixam-se ficar neste alegórico jardim. Uma 

delas descansa entre os vasos, enquanto as outras voejam alegremente. 

A ilustração mostra-se emoldurada por uma estrutura formada de caniços. Estrutura 

por sua vez contornada por passe-partout verde.  

 

PROCEDÊNCIA: Alemã (ver item edição). 

 

Língua usada na impressão: No verso, junto da margem esquerda, na vertical, lê-se: 

Printed in Germany.  

 

Edição: No verso, no canto inferior esquerdo, vê-se o logotipo do editor alemão: as 

iniciais SB em branco dentro de um circulo da mesma cor, por sua vez inserido num 

quadrado negro. Adiante, o número 828 H (código de item). 

 

Data de circulação: 1911, de acordo com a data da mensagem. 

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta preta. 

Data da mensagem: 27-2-1911. 

No anverso:  

No canto superior esquerdo: 

Salve 27  

No canto superior direito:  

2-1911  
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No meio da parte superior, na vertical, em sentido descendente: 

Salve 27-2-1911 

Junto da margem inferior: 

Salve 27 

A amizade é uma flor preciosa, nascida nos jardins da alma e que nos purifica com os 

seus odoríferos perfumes. 

No verso: 

Verticalmente dividido, o verso do cartão apresenta os espaços de praxe.  

Diz a mensagem: 

Querida  Alzira 

Dalila comprimenta [sic] pela faustosa data de seu anniversario e pede a Deus que te 

[sic] cubras de felicidades. 

Abraca-te  [sic] com saudades a tua amiga D. A.  

 

À direita, o endereçamento:  

A senhorita 

Alzira  Guimarães  

Ao c/o do Snr: Olympio Guimarães 

Torrinha 

 

Selo: Com a efígie de Pedro Álvares Cabral (1467/68-c.1520), valor facial de 50 réis, e 

com marca de carimbo. 

Observação: Dalila enviou seu cartão de Feliz Aniversário para Torrinha, mas minha 

avó se encontrava hospedada na casa da irmã Anália, em Dourado, desde agosto do 

ano anterior. 
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Cartão n. 44                
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ASPECTO FÍSICO:  

Dimensões: 8,7 cm x 13,3 cm. 

Técnica de impressão: Cartão-postal fotográfico (com papel à base de brometo de 

prata), com imagem em tons de sépia. Bordas retas. 

 

 Decoração posterior: Não há. 

 

Ilustração:  

 

Uma jovem mãe aninha-se contra o corpo do filho pequeno, ao mesmo tempo em que 

lhe toma ternamente a mão. Ergue os olhos para a face do pequeno, sorrindo-lhe 

numa expressão de adoração. O menino desvia o olhar, devolvendo-lhe o sorriso com 

confiança e satisfação. Como usual até então, conserva os cabelos ondulados meio 

longos, e usa vestido ornado com rendas. No canto superior esquerdo, há uma 

inscrição que explica a situação da foto: Mother’s dear, ou seja, o queridinho da 

mamãe. 

 

PROCEDÊNCIA: Alemã (ver item edição). 

 

Língua usada na impressão: Não outra inscrição impressa além da citada no item 

ilustração. 

 

Edição: No anverso, no canto inferior esquerdo, vê-se o logotipo de um editor alemão: 

as iniciais EAS inscritas num coração. No canto oposto, o número 3 (código de item). 

As iniciais EAS referem-se a E. A. Schwerdtfeger, editor desde 1880 de cartões-postais 

com imagens em papel fotográfico de brometo de prata, calendários e cromos. A 

firma, com mais de cem anos, fechou as portas na década de 1980. 

 

Data de circulação: 1911, de acordo com a data da mensagem. 

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta preta. 

Data da mensagem: 30-3-1911. 

No anverso:  

A missivista identifica os modelos vistos no anverso do cartão-postal com a irmã Anália 

(Lili) e com o filhinho desta, seu sobrinho Rui. 

No antebraço da figura feminina, à mão: Lili 

No antebraço do menino, à mão: Ruysinho 
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No verso: 

Verticalmente dividido, o verso do cartão apresenta os espaços de praxe.  

Diz a mensagem: 

Torrinha, 30-3-1911- 

= Querida ZIZI 

 

No jardim da ausência só desabrocha a triste e roxa saudade. Como vae? Nos vamos 

passando como sempre, graças ao bom Deus. Porque você não escreve? Preguiçosa. Mil 

beijinhos ao Ruy  

Lembranças a todos 

Adeus! Beija-te a tua (Lola)  [por falta de espaço, o nome da missivista foi escrito à 

esquerda da  última frase] 

No alto da mensagem, à esquerda, separado por sinuosas  linhas tracejadas:  

Saudades da tua Lalica 

No alto da mensagem, à direita, separado por sinuosas linhas tracejadas: 

 Diga a LIli que me escreva logo. 

 

À direita, o endereçamento:  

A gentilissima 

Alzira  Guimarães  

Em casa do Prof. Jorge Leme 

Via douradense 

Dourado  

 

Selo: Havia dois selos, que foram removidos. Pelo fragmento de um deles, percebe-se 

que se tratava da efígie de Pedro Álvares Cabral (1467/68-c.1520), valor facial de 50 

réis. Resta vestígio da marca de carimbo. 

Observação: Aqui a irmã Áurea escreve a minha avó Alzira, hospedada em casa da 

irmã mais velha, Anália, desde agosto do ano anterior. 
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     Cartão n. 45           
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ASPECTO FÍSICO:  

Dimensões: 9,0 cm x 14,1 cm. 

Técnica de impressão: Cartão-postal fotográfico, com imagem em tons de sépia. 

Bordas brancas e retas. 

 

 Decoração posterior: Detalhes colorizados à mão. 

 

Ilustração:  

 

O anverso do cartão exibe o retrato de uma pré-adolescente, de rosto cheio e olhar 

terno. Seus cabelos estão artificialmente frisados e no pescoço um colarzinho de 

pérolas sobrepõe-se à gola bordada do vestido. Envolta numa estola de pelos longos, a 

jovem traz na mão direita um pequeno buquê de flores. 

   

PROCEDÊNCIA: Talvez francesa (ver item edição). 

 

Língua usada na impressão: No verso, no canto inferior esquerdo, junto à margem, na 

vertical, há inscrição em francês. 

 

Edição: No verso, no canto inferior esquerdo, junto à margem, na vertical, lê-se: 

 Marque “Sirius”. 

No canto esquerdo inferior:  

N 607 (número de item).  

 

Data de circulação: 1911, de acordo com a data da mensagem. 

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta preta. 

Data da mensagem: 12-10-1911. 

No anverso:  

No canto superior direito, à mão: São Pedro, 12-10-1911 

Abaixo do retrato, à mão:  

“A saudade é um suave aroma dos sonhos desfolhados” 

                       Muitos beijos da fiel Yáyá 

No verso: 

Verticalmente dividido, o verso do cartão apresenta os espaços de praxe.  
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Diz a mensagem: 

Querida Alzira 

 

É a saudade a portadora deste cartão. Desejo que encontre paz e felicidade em tua casa. 

Eu passo regularmente graças a Deus. Não estou ainda acostumada e muita falta acho 

nas boas amigas que ahi deixei. A unica diversão que me agrada um pouco é o cinema, 

vamos todos os sabbados e domingos. No dia 21 deste vai uma romaria daqui a Itú 

assistir uma festa. Eu vou também em companhia de uma collega com quem já me dou e 

de uma amiga da casa em que estou. 

Ahi como vão? D. Bezinha está boa [sic]?  Tens sabido noticias de D. Analia? 

Soube que a Lola foi para Jahu e por isso não escrevo porque não sei o endereço. Peço 

dizerm’o [sic] quando responderes. Como vai a grama [sic] ? Sempre perfumado [sic], 

não? Escreve sempre, porque com isso me darás muito prazer. Dá saudades e um abraço 

em D. Besinha [sic] por mim.  

 

O texto continua na parte superior, junto à margem de cabeça para baixo. Segue junto 

à margem esquerda: 

 Qdo escreveres a Lola e D. Analia dá saudades minhas. Não esqueças quem te estima 

deveras. 

 

À direita, o endereçamento:  

Mlle. 

Alzira  Guimarães  

Torrinha 

 

Selo: Com a efígie de Pedro Álvares Cabral (1467/68-c.1520), valor facial de 50 réis, e 

com marcas de carimbo. 
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Cartão n. 46     
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ASPECTO FÍSICO:  

Dimensões: 9,1 cm x 14,1 cm. 

Técnica de impressão: Cartão com ilustração impressa em relevo e em cores 

(cromolitografia). Douradura executada por meios mecânicos.  Bordas retas.  

 

 Decoração posterior: Não há. 

 

Ilustração:  

 

A imagem reduz-se a quatro vasos alinhados, todos floridos com seus respectivos pés 

de miosótis. A ilustração é contornada por moldura em relevo sem cor, em que se vê 

na parte inferior um barrado geométrico de gosto Secession. Na parte inferior do 

cartão leem-se os dizeres Salve 1912, ornados com discreta douradura. 

 

PROCEDÊNCIA: Indeterminada. 

 

Língua usada na impressão: No anverso, na parte inferior, junto à margem, há 

inscrição em português. 

 

Edição: Sem referências.  

 

Data de circulação: 1912, de acordo com a data impressa no anverso do cartão (ver 

item selo).  

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta preta, bastante esmaecida. 

Data da mensagem: 1-1-1912. 

No anverso:  

Não há inscrições manuscritas. 

No verso: 

Verticalmente dividido, o verso do cartão apresenta os espaços de praxe.  

Diz a mensagem: 

Conceição Melges 

 Almeja-lhe Boas Festas. 

Torrinha 1-1- 1912 
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À direita, o endereçamento:  

A gentilissima e sympathica senhorita 

Alzira de M. Guimarães  

Sa. Ra. [?] 

 

Selo: Não há selo nem marca de carimbo, o que indica que o cartão não circulou de 

fato. Ou foi postado dentro de um envelope ou entregue em mãos por um portador. 
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Cartão n. 47                      
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ASPECTO FÍSICO:  

Dimensões: 8,6 cm x 13,4 cm. 

Técnica de impressão: Cartão-postal fotográfico, com imagem em tons de sépia. 

Bordas retas. 

 

 Decoração posterior: Detalhe colorizado à mão. 

 

Ilustração:  

 

Retrato da cançonetista e atriz de palco espanhola Consuelo Portela (1885-1959). 

Estrela máxima dos salões de variedades da época, responsável pela divulgação da 

rumba. Na imagem, aparece sorridente e quase inteiramente envolta em diáfano véu. 

Detalhe realçado com cor. Ao alto, à esquerda, inscrição identificadora de seu nome 

artístico: Bella Chelito. 

 

PROCEDÊNCIA: Espanhola, de acordo com o item edição. 

 

Língua usada na impressão: No verso, inscrição em espanhol. 

 

Edição: No anverso, no canto inferior esquerdo, vê-se o logotipo do editor: J. C., 

Madrid, e S.63 (código de item). No canto inferior direito, o número 785. 

No verso, no canto inferior esquerdo: J.C. Madrid. 

Data de circulação: 1912, de acordo com a data da mensagem. 

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta preta, bastante esmaecida. 

Data da mensagem: 9-1-1912. 

No anverso:  

Não há inscrições manuscritas. 

No verso: 

No alto, à direita, junto à margem superior, a inscrição impressa:  

Tarjeta Postal. 

Verticalmente dividido, o verso do cartão apresenta os espaços de praxe.  

Diz a mensagem: 

João B. Ferreira e Eliza M. Ferreira 
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 Penhorados agradecem e retribuem  

as Boas Festas 

 Dourado, 9-1-1912 

 

À direita, o endereçamento:  

Á Senhorita 

Alzira Meira Guimarães  

Torrinha 

 

Selo: Com a efígie de Benjamin Constant Botelho de Magalhães (1833-1891), 

importante político da Primeira República, valor facial de 20 réis, e com marcas de 

carimbo. 
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 Cartão n. 48                    
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ASPECTO FÍSICO (Cartão):  

Dimensões: 8,3 cm x 14,0 cm.                 

Técnica de impressão: Ilustração impressa em cores (cromolitografia).      

 

Decoração posterior: Não há. 

 

Ilustração:  

 

O cartão é de origem francesa e traz a ilustração de uma jovem, com traje peculiar, 

talvez regional. Sobre esse cartão importado foi colado no Brasil um telegrama falso, 

de fabricação nacional, dobrado em forma de envelope, e que se sobrepõe à parte 

inferior da imagem do postal. Na margem superior do cartão, há propaganda de uma 

empresa cinematográfica. 

 

PROCEDÊNCIA: Francesa, de acordo com o item edição. 

 

Língua usada na impressão: No anverso e no verso, inscrições em português, o que 

demonstra que o artefato foi encomendado por casa comercial brasileira a editor 

francês. 

                                                  

Edição: No anverso, no canto inferior esquerdo: 

 

                         Imp. Moullot “Marseille” 

 

Data de circulação: 1912, de acordo com a data da mensagem constante do 

“telegrama”. 

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta preta. 

 

Data da mensagem: 15 de Janeiro de 1912 (“Telegrama”).  

 

No anverso:  

No anverso, junto à margem superior, inscrição impressa: 

 

Cynematographo Fallante Star & CY.  (mensagem publicitária)  

 

No canto inferior esquerdo, inscrição reproduzida no item Edição.     

       

No verso: 
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Junto à margem superior, inscrições impressas: 

Bilhete Postal 

Union Postal Universelle 

Carte Postale – Postkart 

Verticalmente dividido, o verso do cartão apresenta os espaços de praxe.  

 

Diz a mensagem:  

Cara Alzira  

Visito-te saudosa. Já sei o mativo porque não me escreves; mas peço que furtes um 

tempinho ás tuas occupações  e sejas  mais attenciosa para com as amigas. Como vão 

os teus? Lola tem escripto? A mim não escreveu, mas não admira, em plena lua de mel 

será difficil lembrar-se de escrever. Adeus! Não sejas preguiçosa.  

À direita, o endereçamento:  

Á graciosa demoiselle 

Alzira Guimarães  

Torrinha 

 

Selo: Com a efígie de Pedro Álvares Cabral (1467/68-c.1520), valor facial de 50 réis, e 

com marcas de carimbo. 

Observação 1: A missivista Iaiá refere-se às ocupações  de minha avó, as quais naquela 

altura só podiam ser: namorar meu avô, seu noivo, e preparar-se para o casamento, 

que ocorreria em outubro desse ano.  

Observação 2:  O cinematógrafo falante Star e Cia., anunciado no alto do cartão era 

provavelmente uma daquelas tentativas de juntar imagens em movimento a sons, para 

produzir cinema falado. Em geral, nessa época eram postos em sincronia um 

cinematógrafo e um fonógrafo, experiência que raramente funcionava a contento. 
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ASPECTO FÍSICO (“telegrama”):  

Dimensões: (“Telegrama” aberto, incluindo aba triangular) 15,9 cm x 11,2 cm. 

Técnica de impressão: Impressão tipográfica com tinta preta.  

 

Decoração posterior: Não há. 

 

Ilustração:  

No anverso do “telegrama”, no canto superior esquerdo, há uma ilustração de um 

aperto de mão, entre homens, no lugar do Carimbo. Símbolo de amizade e confiança. 

 

PROCEDÊNCIA: Nacional, de acordo com o item edição. 

 

Língua usada na impressão: No anverso e no verso, inscrições em português. 

 

Edição: No anverso, no canto inferior esquerdo, inscrição impressa: 

 

                Edição de Pedro Halembeck- S. Paulo 

 

Data de circulação: 1912, de acordo com a data da mensagem do “telegrama”. 

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta preta. 

 

Data da mensagem: 15 de Janeiro de 1912.  

 

No anverso:  

No canto superior esquerdo, imagem e inscrição impressas citadas no item ilustração. 

 

Na parte superior, no centro, inscrição impressa: 

 

Repartição telegraphica da Amizade 

  

 No canto superior, à direita, inscrição impressa completada à mão: 

Enviado por [acrescido à mão] Yáyá  

ás [acrescido à mão]  8 horas [acrescido à mão] da noite minutos [esta última palavra 

impressa cortada à tinta] 

 

Abaixo, inscrição impressa completada à mão: 

Telegramma expedido  de São Pedro, 15 [ à mão] de Janeiro  [à mão] de 190...(cortado 

o  0  e substituído à mão por 12). 
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Abaixo, inscrição impressa: 

 

Com direito a resposta 

Diz a mensagem, à mão: 

 

Communico-te que perderás [o] direito ao compartimento que possues em meu 

coração caso não me escrevas in continente [sic] uma longa carta. Affectuosas 

saudações a todos e a ti  beijos  e abraços  da sempre  amiga  

                                                                                                    O Expedidor [impresso, 

corrigido à mão para A Expedidora] 

                                                            Yáyá  [à mão] 

 

No canto inferior esquerdo, inscrição reproduzida no item Edição.     

       

No verso: 

No verso da aba triangular há a inscrição impressa: 

 

Telegramma 

 

No canto direito (dobra interna):  

 

Saudades 

 

Na parte frontal do “telegrama” dobrado: 

 

Saudades 
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Cartão n. 49                             
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ASPECTO FÍSICO:  

Dimensões: 8,7 cm x 13,9 cm.                 

Técnica de impressão: Cartão-postal fotográfico, com imagem em tons de sépia. 

Bordas retas. 

 

Decoração posterior: Detalhes colorizados à mão. 

 

Ilustração:  

 

Uma bela jovem, elegantemente vestida, recebe flores do amado. Emocionada, apoia-

se na balaustrada cenográfica, com o olhar perdido de emoção e um doce sorriso. O 

jovem apaixonado, por seu turno, aproxima-se dela com cautela, para não quebrar o 

encanto. O telão de fundo reproduz uma noite de luar. O vestido da jovem e as flores 

foram colorizados à mão. 

 

PROCEDÊNCIA: Indeterminada, talvez francesa.  

 

Língua usada na impressão: Não há nenhuma inscrição impressa no cartão.  

 

Edição: No anverso, no canto inferior esquerdo, o número 3055 (código de item). 

No canto inferior direito, o logotipo do editor não identificado: L.N. entrelaçados. 

 

Data de circulação: 1912, conforme  a data da mensagem ( ver item selo). 

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta preta. 

 

Data da mensagem: 26 – 5 - 1912.  

 

No anverso:  

A missivista dá continuidade ao velho hábito de identificar a destinatária e outras 

pessoas com os modelos presentes na ilustração do cartão. 

No anverso, no antebraço direito da jovem fotografada, à mão: A. [ de Alzira]. 

No punho da manga do paletó do rapaz fotografado, à mão:  S.       [ de Silas]. 

       

No verso:  

Verticalmente dividido, o verso do cartão apresenta os espaços de praxe.  

 

Diz a mensagem:  
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Dous Corregos, 26 -5 -1912 

Bondosa am.a Alzira 

Fiquei muito satisfeita ao receber o teu retrato, e venho por meio destas linhas 

agradecer-te. Acceite um saudoso abraço da amiga e futura cunhada.  

Ercilia. 

À direita, o endereçamento:  

Á Senhorita 

Alzira  M.Guimarães  

Torrinhas [sic] 

 

Selo: Não há selo nem marca de carimbo, o que indica que o cartão não circulou de 

fato. Ou foi postado dentro de um envelope ou entregue em mãos por um portador. 

Observação: Note-se que a remetente, futura cunhada de minha avó, escolheu um 

cartão bastante apropriado para a sua mensagem, pois a imagem aludia diretamente 

ao jovem casal de noivos formado por seu irmão Silas e minha avó Alzira. 
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Cartão n. 50 
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ASPECTO FÍSICO:  

Dimensões: 9,0 cm x 14,0 cm.                 

Técnica de impressão: Ilustração impressa em relevo, cores e em branco e preto 

(fototipia). Bordas retas. 

 

Decoração posterior: Detalhes colorizados à mão. 

 

Ilustração:  

 

Perspectiva da Avenida Central, no Rio de Janeiro, então a via pública de maior 

prestígio da Capital Federal, depois das reformas empreendidas pelo Prefeito Pereira 

Passos (1836-1913), durante sua administração (1902-1906). Imagem colorizada à mão 

e enquadrada por moldura em relevo, envolta por sombras em sfumato, o que reforça 

o efeito de tridimensionalidade. 

 

PROCEDÊNCIA: Indeterminada (ver item edição) 

 

Língua usada na impressão: Português, no verso.  

 

Edição: 

Junto à margem esquerda, na vertical: 

Maison Chic. Papelaria e Cartões Postaes, Avenida Central 144.  

[Aparentemente esta casa comercial encomendou os cartões a algum editor 

estrangeiro] 

 

Data de circulação: 1912, conforme a data da mensagem (ver item selo). 

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta preta, bastante esmaecida. 

 

Data da mensagem: 22 – 10 - 1912.  

 

No anverso:  

Sob a imagem, inscrição impressa: 

À esquerda: Avenida Central 

À direita: Rio de Janeiro 

 

No verso:  
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Junto à margem superior, inscrições impressas: 

Cartão-postal  

Brazil 

Verticalmente dividido, o verso do cartão apresenta os espaços de praxe.  

 

Diz a mensagem:  

Ao amo. Sr. Syllas e Da. Alzira, Antonio Lomard penhoradissimo agradece o gentil convite 

para assistir ao seu enlace, fazemos os votos mais calorosos pela eterna felicidade de 

ambos, cuja felicidade redundara [sic, por redundará] para suas Ex.mas famílias e seus 

sinceros amigos.               Nictheroy 22-10-1912 

                                                                                                                                       Antonio Lomard 

À direita, o endereçamento:  

Espaço ocupado pela mensagem. 

 

Selo: Não há selo nem marca de carimbo, o que indica que o cartão não circulou de 

fato. Ou foi postado dentro de um envelope ou entregue em mãos por um portador. 
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Cartão n. 51                      
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ASPECTO FÍSICO:  

Dimensões: 8,8 cm x 13,9 cm.                 

Técnica de impressão: Ilustração impressa em relevo e em cores (cromolitografia).  

Douradura executada por meios mecânicos.   Bordas brancas e retas. 

 

Decoração posterior: Não há. 

 

Ilustração:  

 

Casal de jovens camponeses enlaçam-se afetuosamente numa varanda exuberante de 

flores. Nos degraus que conduzem ao refúgio de amor, veem-se pousadas duas 

simbólicas pombas brancas. 

 

PROCEDÊNCIA: Alemã, conforme inscrição no verso. 

 

Língua usada na impressão: Inglês, no verso.  

 

Edição: No verso, no canto inferior esquerdo, vê-se o logotipo do editor alemão: as 

iniciais SB em branco dentro de um circulo da mesma cor, por sua vez inserido num 

quadrado negro. Adiante, o número 838 H (código de item). 

 

Data de circulação: 1912, conforme a data da mensagem. 

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta preta, bastante esmaecida. 

 

Data da mensagem: 24 – 10 - 1912.  

 

No anverso:  

Não há inscrições nem impressas, nem manuscritas. 

 

No verso:  

Verticalmente dividido, o verso do cartão apresenta os espaços de praxe.  

 

Diz a mensagem:  

Piracicaba, 24-10-1912 

Sr. Syllas 
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Agradecendo o seu amável convite eu e meus os meus fazemos votos de perenne 

felicidade ao joven par. 

                                                                  Da amiga obrigada  

                                                                                                   Anna Martins Lino 

 

À direita, o endereçamento:  

Ao joven 

Syllas Amaral Silva 

Dous Corregos 

 

Selo: Dois exemplares, com a efígie de Benjamin Constant Botelho de Magalhães 

(1833-1891), importante político da Primeira República, valor facial de 20 réis, e com 

marcas de carimbo. 

Observação: O par de enamorados visto no anverso do cartão remete-se diretamente 

ao jovem casal aludido na mensagem. 
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Cartão n. 52                    
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ASPECTO FÍSICO:  

Dimensões: 8,7 cm x 13,7 cm.                 

Técnica de impressão: Cartão-postal fotográfico (com papel à base de brometo de 

prata) exibe imagem em tons de sépia. Bordas retas. 

  

Decoração posterior: Não há. 

 

Ilustração:  

 

Num jardim, menina, de vestido e chapéu, sorri, enquanto segura um ramalhete de 

flores. A composição usa retrato fotográfico de menina, complementando-o com 

partes pintadas. Ao alto, inscrição em português: Boas Festas. 

 

PROCEDÊNCIA: Indeterminada. 

 

Língua usada na impressão: No anverso e no verso, inscrições impressas em 

português. 

 

Edição: Sem referências. No anverso, no canto inferior direito, vê-se o número 44 e 

(código de item). 

 

Data de circulação: 1913, conforme a data da mensagem impressa. 

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta preta, 

 

Data da mensagem: 6 de janeiro 1913.  

 

No anverso:  

Não há inscrição manuscrita. 

No verso:  

Junto à margem superior, inscrições impressas: 

Bilhete Postal 

Verticalmente dividido, o verso do cartão apresenta os espaços de praxe. À esquerda: 

Correspondencia; à direita: Endereço. 

 

Diz a mensagem:  
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Dalila do Amaral deseja Boas festas e muitas felicidades no decorrer de 1913. 

Brotas 6 de Janeiro  

1913. 

À direita, o endereçamento: 

 Ilmo. Snr. Syllas do Amaral Silva e familia. 

Dous Corregos 

Selo: Com a efígie de Pedro Álvares Cabral (1467/68-c.1520), valor facial de 50 réis, e 

com marcas de carimbo. 

Observação: Dalila envia cartão de Boas Festas ao casal recém-casado, com dizeres  

bem convencionais. A destinatária já não é uma adolescente, mas uma senhora 

casada e mãe em potencial. A fase dos juvenis protestos de eterna amizade entre 

moças, que vinha desde 1906, ficou definitivamente para trás (ver cartão-postal n. 2). 
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Cartão-postal n. 53 
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ASPECTO FÍSICO:  

Dimensões: 12,7 cm x 19,0 cm.                 

Técnica de impressão: Trata-se de fato de uma carta-bilhete, impressa com tinta 

vermelha no anverso. No verso, pautada em azul. Bordas retas picotadas.  

  

Decoração posterior: Não há. 

 

Ilustração:  

 

No anverso: cabeçalho com os dizeres: Carta Bilhete 

 

Abaixo, uma cartela com aspecto arquitetônico: duas pilastras delimitam o campo 

onde se inscrevem os dizeres: Republica dos E. U. do Brazil. 

 

Imediatamente abaixo da cartela: 

(Neste lado só o endereço) 

 

Ao lado, selo impresso com a efígie da Liberdade, valor facial de 100 réis. 

 

No verso, não há nem inscrições nem ilustrações 

 

PROCEDÊNCIA: Material postal impresso nos Estados Unidos da América, segundo 

inscrição sob o a cartela do anverso (ver item edição). 

 

Língua usada na impressão: No anverso, inscrições impressas em português. 

Não há inscrições impressas no verso. 

 

Edição:  

No anverso, sob a cartela do cabeçalho, no canto inferior direito: 

 American Bank Note Co New York 

 

Data de circulação: 1913, conforme a data da mensagem. 

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta preta, 

 

Data da mensagem: 19 de 2 -1913.  

 

Diz a mensagem:  

São Paulo 19 de 2-1913 
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Querida Alzira 

Saudações 

 

Espero que esta voz [sic] encontre gozando saude juntamente com todos os teus [sic] 

são os meus dezejo [sic]. 

Eu fui feliz de viagem mais [sic] não tive tempo para realizar os negocios por tanto [sic] 

não posso ir amanhã, como lhe; [sic] prometti, mais [sic] irei depois da [sic] manhã [sic] 

sem falta. 

Sem mais accete [sic] muitas recomendações [sic, por recommendações] de todos da 

qui [sic] e um abraco [sic] e beijo do teu e nesquecivel [sic] espozo [sic]  

 

                                                                       Syllas 

 

No anverso:  

Diz-se no endereçamento: 

Exma. Sra. D. Alzira Guimarães e Silva 

Torrinha 

Selo: Impresso no cartão, com a efígie da Liberdade e com marca de carimbo. 

 

Observação 1: Segundo definição encontrada em dicionários, carta-bilhete era um 

tipo especial de papel para correspondência postal. Vendida pelo correio, nela se 

encontrava impresso o selo equivalente ao preço do porte. Depois de escrita, a carta 

era dobrada e fechada de modo a dispensar envelope.  

 

Observação 2: É chocante constatar que, além da caligrafia ruim,  meu avô cometia 

inúmeros erros de português. O que só pode ser atribuído, como disse alhures, à má 

formação das escolas do interior do Estado de São Paulo na década inicial da 

República. 
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Cartão n. 54              
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ASPECTO FÍSICO:  

Dimensões: 8,8 cm x 13,8 cm.                 

Técnica de impressão: Ilustração impressa em relevo e em cores (cromolitografia).  

Douradura por meios mecânicos.   Bordas brancas e retas. 

  

Decoração posterior: Não há. 

 

Ilustração:  

Numa paisagem de inverno, um belo anjo, com a túnica toda salpicada de dourado, 

aponta ao observador uma pequena árvore de Natal montada ao relento, próximo a 

uma igreja. O cartão tinha, pois, temática natalina, mas foi usado para outro propósito. 

 

PROCEDÊNCIA: Alemã (ver item edição). 

 

Língua usada na impressão: No verso, inscrição em francês. 

 

Edição:  

No verso, no canto inferior esquerdo, vê-se o logotipo do editor alemão: as iniciais SB 

em branco dentro de um circulo da mesma cor, por sua vez inserido num quadrado 

negro. Adiante, o número 2180 H (código de item). 

 

Data de circulação: 1913, conforme a data da mensagem (ver item selo). 

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta preta. 

 

Data da mensagem: 27- 2 -1913.  

 

No anverso: 

 

No canto superior direito: 

 

 Salve 27-2-1913 Salve 

 

Pouco abaixo, à direita: 

 

Abraço-a desejando toda a sorte de felicidades 

 

Mais abaixo, à esquerda: 

 

Salve 27-2-1913 
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No verso: 

 

Junto da margem superior, inscrição impressa: 

 

Carte postale 

 

Verticalmente dividido, o verso do cartão apresenta os espaços de praxe. 

 

Diz a mensagem:   

Salve 27-2-1913 

Desejo que esta se reproduza pr muitos annos coroadas de todas as felicidades.  

A mãe Besinha 

 

À direita, o endereçamento: 

Madame 

 Alzira Guimarães e Silva 

 

Selo: Não há selo nem marca de carimbo, o que indica que o cartão não circulou de 

fato. Ou foi postado dentro de um envelope ou entregue em mãos por um portador. 

Observação 1: Ao que parece, na pressa minha bisavó pegou o primeiro cartão-postal 

que encontrou sem uso na gaveta. Como estavam em fevereiro, encontrou um postal 

que sobrara do Natal, e usou-o sem delongas para cumprimentar a filha por seu 

aniversário. 

Observação 2: Parece-me improvável que este seja o único cartão de Feliz Aniversário 

recebido por minha avó de sua mãe, em nove anos. Provavelmente os demais se 

extraviaram (ver a observação na ficha do cartão-postal n.55). Quanto aos de meu 

bisavô, tenho dúvidas de que tenha algum dia escrito um cartão-postal a minha avó ou 

a qualquer outro de seus filhos. Segundo minha mãe, o coronel Olimpio era homem 

circunspecto, arredio ao contato com a família. Minha mãe sempre se lembra de que 

na casa de seus avós maternos as crianças não podiam produzir ruídos. Meu bisavô 

sempre trancado no escritório e minha bisavó, obesa e cardíaca, sempre acamada, 

dando banho nos gatos. Não podia fazer exercícios físicos, por recomendação médica. 
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Cartão n. 55    
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ASPECTO FÍSICO:  

Dimensões: 8,9 cm x 13,7 cm.                 

Técnica de impressão: Cartão-postal fotográfico, com imagem em tons de sépia. 

Bordas retas.  

Decoração posterior: Não há. 

 

Ilustração:  

Vista de uma das ruas da cidade de São Carlos, tendo como motivo principal a sede do 

Grupo Escolar Coronel Paulino Carlos. Notável o número de pessoas na foto, entre 

passantes e escolares, estes alinhados ao longo da calçada em frente ao prédio. Em 

primeiro plano, junto ao poste, um grupo de meninos pobremente vestidos e 

descalços, um dos quais posa de modo atrevido, com chapéu na cabeça e mãos nos 

bolsos do paletó, enfrentado diretamente a objetiva, ao lado de outros populares. 

O cartão apresenta perda de material no canto superior direito, em relação ao 

observador. No anverso, nota-se no alto, à esquerda, contra a luz, uma impressão 

digital. À extrema direita, sobre a película do papel fotográfico, vêem-se marcas de 

pressão feitas com um instrumento de escrever relativas à uma conta de multiplicar. 

 

PROCEDÊNCIA: Nacional, conforme dados encontrados no anverso e no verso. 

 

Língua usada na impressão: No anverso, inscrições impressas em português. 

O mesmo no verso. 

 

Edição:  

No anverso:  

Edições RIZZINI - S. CARLOS 

 

Data de circulação: 1913, conforme a data da mensagem. 

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta preta. 

 

Data da mensagem: 27 - 2 - 1913  

 

No verso: 

Acima, à esquerda, à mão e à tinta: 

Parabéns, sublinhado com linha tracejada. 

 

Abaixo, à esquerda, texto impresso: 

Nº5- S. Carlos- Grupo Escolar “Coronel Paulino Carlos” 
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No anverso: 

Verticalmente dividido, o verso do cartão apresenta os espaços de praxe.  

Acima, na parte correspondente ao endereçamento: 

BILHETE POSTAL 

 

Diz a mensagem:  

Ribeirão, 27 - 4 - 1913  

Viva o dia 27-viva 

Querida Zizi 

Por tão ditosa data comprimenta-a [sic, por comprimentam-na] 

Os manos, Lola e Zeca, pedindo a Deus a tua felicidade. 

Recebe mil beijos da 

Sua Lola 

À direita, o endereçamento:  

Exma Snra D.  

Alzira G. Silva 

Ao cuidado do Sr Syllas do Amaral Silva [sic, omitindo a partícula e] 

Dous Corr[egos] 

Selo: Não há selo nem marca de carimbo, o que indica que o cartão não circulou de 

fato. Ou foi postado dentro de um envelope ou entregue em mãos por um portador. 

Observação: O cartão em análise na verdade não faz parte do conjunto encontrado no 

bauzinho. Foi achado entre fotos e outras lembranças conservadas por minha mãe, 

provando que havia cartões-postais recebidos por minha avó que ou foram retirados 

do bauzinho ou nunca fizeram parte da coleção nele depositada. Como pertence ao 

período estudado e encaixa-se perfeitamente na tipologia dos cartões do bauzinho, 

decidimos reuni-lo à coleção aqui apresentada. 
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Cartão n. 56 
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ASPECTO FÍSICO:  

Dimensões: 9,2 cm x 14,1 cm.                 

Técnica de impressão: Bilhete-postal impresso com tinta verde no anverso. No verso, 

pautado em verde. Bordas retas.  

  

Decoração posterior: Não há. 

 

Ilustração:  

 

No anverso: cabeçalho com os dizeres: Republica dos Estados Unidos do Brazil 

Abaixo, numa tarja, Bilhete Postal 

Ao lado, selo impresso com a efígie da Liberdade, valor facial de 50 réis. 

No verso, não há nem inscrições nem ilustrações. 

 

PROCEDÊNCIA: Material postal impresso nos Estados Unidos da América, segundo 

inscrição sob o a cartela do anverso (ver item edição). 

 

Língua usada na impressão: No anverso, inscrições impressas em português. 

Não há inscrições impressas no verso. 

 

Edição:  

No anverso, sob a parte inferior da moldura que contorna o cartão:  

American Bank Note Co New York 

 

Data de circulação: 1913, conforme a data da mensagem (ver item selo) 

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta preta. 

 

Data da mensagem: 2 - 4 - 1913 – 

 

No verso: 

 

Diz a mensagem:  

2 - 4 - 1913 – 

Querido  Syllas 

 

Recebi a tua carta e fiquei contente por saber que chegaste bem de viagem 

Senti não vires hoje, mas espero-te amanhã sem falta.  
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Hoje eu estou bem melhor graças a Deus, podes ficar socegado. 

Venha [sic] amanhã pelo passageiro, não deixe [sic] para vir pelo trem de carga; eu não 

quero. 

Lembranças a tua mãe e a todos da casa d’ella , a Edna e a todos os d’ella. 

Recommendações de todos. os teus [ sic, estas duas últimas palavras cortadas] 

Recebe um saudoso abraço da esposa que muito te quer.     

                                                                                                          Alzira 

 

No anverso:  

Diz-se no endereçamento: 

Ill.mo S.nr 

Syllas do Amaral e Silva 

Via Jahú,  

Dous Corregos 

Paulo dos Anjos                                    Urgente 

 

Selo: Impresso com a efígie da Liberdade e sem marca de carimbo, o que significa que 

o bilhete postal não circulou. 

Observação1: Segundo definição encontrada em dicionários, o bilhete-postal era um 

pequeno cartão retangular, no qual se encontrava impresso o selo equivalente ao preço do 

porte, usado para a correspondência pelo correio sobre assuntos que não requeriam 

segredo. Era, enfim, um cartão-postal emitido pelo governo, e certamente de custo 

mais baixo do que os que se encontravam no mercado. 

Observação 2: Um dos únicos exemplares de correspondência ativa de minha avó 

Alzira (ver no fim deste trabalho Cartinha de minha avó ao meu avô). O bilhete-

postal aqui analisado foi preenchido, mas por alguma razão não circulou. Talvez 

minha avó tenha desistido de envia-lo. Notar que o conteúdo da mensagem parece 

responder à carta-bilhete referente ao cartão-postal n. 53. Mas de fato responde a 

outra missiva, de data posterior, que não se conservou. A situação, contudo, é 

bastante semelhante. Meu avô devia estar sempre viajando naquele tempo por causa 

de negócios. Minha avó já não passava bem, porque esperava o primeiro filho (ver 

cartão de participação n.13).  Outra curiosidade é que meu avô tinha o costume de 

tomar trem de carga, com o que minha avó absolutamente não concordava. Parece 

que a família de meu avô era dada a fazer economias que beiravam a mesquinhez, 

traço de personalidade que, infelizmente, passou para alguns de seus descendentes. 
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Cartão n. 57                         
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ASPECTO FÍSICO:  

Dimensões: 8,8 cm x 13,0 cm.                 

Técnica de impressão: Cartão-postal fotográfico (com papel à base de brometo de 

prata) exibe imagem em tons de sépia. Bordas retas. 

  

Decoração posterior: Detalhes colorizados à mão. 

 

Ilustração:  

 

Criança [ver item observação] de cabelos meio longos frisados e ombros desnudos, 

segura um buquê de flores junto ao corpo. O rosto está voltado para observador, mas 

seus olhos desviam-se para a direita. Detalhes colorizados à mão. 

 

PROCEDÊNCIA: Italiana, ver item edição. 

 

Língua usada na impressão: Não há inscrições impressas, nem no anverso, nem no 

verso. 

 

Edição: No anverso, no canto inferior esquerdo, logotipo de editor não identificado: 

três estrelas de cinco pontas formando as pontas de um triângulo equilátero. Abaixo, o 

número 0265 (código de item). 

 

Data de circulação: 1916, conforme a data da mensagem impressa (ver item selo). 

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta ferrogálica. 

 

Data da mensagem: 27 de fevereiro de 1916.  

 

No anverso:  

No canto superior direito, na vertical: 

Beijos de Jorginho e Maria à titia pelo seu feliz anniversario. 

Na parte inferior do cartão: 

Salve! 27 de Fevereiro de 1916 

Á titia Zizi o Ruy agradece as felicitações e as retribui. 

No verso:  

No canto superior direito, no retângulo reservado para o selo: 



225 

 

 

Made in Italy 

Verticalmente dividido, o verso do cartão apresenta os espaços de praxe.  
 

Diz a mensagem:  

Campinas 27 de fevereiro de 1916 

Alzira 

Envio-te um saudoso abraço pedindo a Deus por ti – pela tua felicidade – e que tu sejas 

muito feliz na tua. [sic; falta complemento, talvez vida]  

São os sinceros votos da irmã muito amiga  

Analia. 

 

À direita, o endereçamento: 

D. Alzira 

Torrinha 

Selo: Não há selo nem marca de carimbo, o que indica que o cartão não circulou de 

fato. Ou foi postado dentro de um envelope ou entregue em mãos por um portador. 

Observação 1: A figura do anverso do cartão é provavelmente uma menina. Mas a 

remetente identifica a imagem da criança retratada com o seu próprio filho Rui, 

mencionado na inscrição logo abaixo da imagem. 

Observação2: Com este postal de Feliz Aniversário, emitido pela irmã Anália, a partir 

de então morando em Campinas, encerra-se a coleção de cartões-postais de minha 

avó. Como vimos na análise do cartão-postal n. 54 ela teria recebido outros 

exemplares entre 1913 e 1916, de amigas, primas e irmãs, e, sem dúvida de sua 

própria mãe, mas, por alguma razão extraviaram-se ou não foram considerados dignos 

de serem conservados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


