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CADA
ILATA
CONTEM
UM
LITRO
CERTO

INEORMAÇÕES UTEIS

Os dias feriados nacionaes

São considerados feriados
os seguintes dias de fes-

ta nacional estabelecidos
por decreto de 14 de ja-

neiro de 1890

Janeiro 1 — Consagrado á
commemoração da Frater-
nidade Universal.

Fevereiro 24 — Promulgação
da Constituição dos Esta-
dos Unidos do Brasil. (1)

Abril 21 — Consagrado á
commemoração dos pre-
cursores da Independên-
cia Brasileira, resumidos
em Tiradentes.

Maio 3 — Consagrado á
commemoração da Desco-
berta do Brasil.

Maio 13 — Consagrado á
commemoração da Frater-
nidade dos Brasileiros.

Julho 14 — Consagrado á
commemoração da Repu-
blica, da Liberdade e da
Independência dos povos
Americanos.

Setembro 7 — Consagrado
á commemoração da In-
dependência do Brasil.

Feriados no Districto Fe-
deral

Janeiro 20 — Fundação da
cidade do Rio de Janeiro.

Setembro 20 — Promulgação
da Lei Organica Muni-
cipal.

Feriados no Fôro Federal

De 1 de fevereiro a 31 de
março

.

Semana Santa — De Quar-
feira de Trevas até com-
pletarem 8 dias.

FERIADOS NOS ESTADOS

Alagoas
Junho 11 — Promulgação
da Constituição.

Setembro 16 — Emancipação
política.

(1) Estabelecido por decreto de 18 de

fevereiro de 1891.
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\Q Alfaiate
Çotft'Jfcas-

T£L Z2ol NORTE

Alfaiataria de =

—

—= M. CAMPOS
E’ a que possue maior sortimento

de casemiras e a que dispõe dos

mais peritos profissionaes.

INFORMAÇÕES UTE1S

Pará

Junho 22 — Promulgação
da Constituição.

Agosto 15 — Adhesão á In-
dependência.

Novembro 16 — Adhesão á
Republica.

Parahyba

Julho 30 — Promulgação
da Constituição.

Agosto 5 — Festa da Pa-
droeira N. S. das Neves.

Paraná

Abril 7 — Promulgação da
Constituição.

Dezembro 19 — Installação
da Província (1853).

Pernambuco

Janeiro 27 — Libertação do
dominio hollandez (1654).

Março 6 — Revolução Re-
publicana (1817).

Junho 17 — Promulgação da
Constituição

.

Novembro 10 — Adhesão
á Republica

.

Piauhy

Janeiro 24 — Adhesão á
Independencia (1823).

Junho 13 — Promulgação
da Constituição.

Novembro 16 — Adhesão
á Republica.

Rio Grande do Norte

Março 19 — Installação
do Governo Republicano
(1817)..

Abril 7 — Promulgação da
Constituição.

Junho 12 — Fuzilamento de
Frei Miguelinho (1817).

Rio Grande do Sul

Julho 14 — Promulgação da
Constituição.

Setembro 20 — Revolução
Republicana (1835)

.

Rio de Janeiro

Abril 9 — Promulgação da
Constituição
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SEMPRE PLANOS NOVOS E VANTAJOSOS
Os pedidos de bilhetes do interior devem

ser acompanhados de mais 700 réis para o porte
do Correio e dirigidos aos agentes geraes Naza-
reth & C., rua do Ouvidor n. 94, caixa 817.
Teleg. LUSVEL e na casa F. Guimarães, Ro-
sário 81, esquina do becco das Cancellas, caixa
do Correio n. 1.273.

INFORMAÇÕES UTEIS

Tabella para vehiculos de

praça com taxímetro

Das 6 horas da manhã
á 1 hora da manhã:

Uma ou duas pessoas
Por 1.600 metros... 1$400
Por fracções de 400
metros $200

Tres ou quatro pessoas

Por 1 . 200 metros . . . 1$400
Por fracções de 300
metros $200

Tabella supplementar

De 1 hora ás 6 horas da
manhã

:

Por 1.200 metros... 1$400
Por fracção de 300
metros $200

Tempo de espera: cada
minuto e meio $200, qual-
quer que seja o numero de
passageiros.
A taxa será devida desde

o momento em que o vehi-
culo fôr posto á disposição
de quem o alugar.

Impostos e taxa sanitaria

Todas as informações so-
bre os pagamentos de im-
postos federaes e munici-
paes, os nossos leitores as
encontrarão respectivamen-
te no calendário a seguir.

Convém, porém, esclarecer

as penas a que estão su-
jeitos todos os que não ob-
servarem fielmente a épo-
ca do pagamento de im-
postos.

Os estabelecimentos in-
dustriaes, que mudarem de
firma ou local, devem re-
querer, communicando esta
occorrencia no praso de 15
dias, sob pena de multa de
50$ a 200$000

.

Na falta á boca do cofre
dos pagamentos dos im-
postos federaes, o contribu-
inte ver-se-á forçado a pa-
gar mais 10 °|° sobre o va-
lor devido nas precisas épo-
cas e 15 °|f quando realisar
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KIMONOS DE SEDA E DE ALGODÃO
Deposito do afamado CHÁ BIJIN, do precioso
OLEO DE CAMÉLIA para o cabello e do finis-

ggjf= simo pó para dentes MARCA ROSE =
BRONZES, MOVEIS DE BAMBU’, CORTINAS
E TRANSPARENTES, PORCELLANAS, XARÃO,
BRINQUEDOS E TODOS OS PRODUCTOS DA

INDUSTRIA JAPONEZA

A. DE SOUZA CARVALHO
RUA GONÇALVES DIAS, 65

TEL, G. 55 11 — RIO

INFORMAÇÕES UTEIS

De mais de 400$ até
6008000 1$200

De mais de 600$ até
800$000 i$600

De mais de 800$ até
1: 0008000 2$000

E assim por deante, co-
brando-se sempre mais 2$
por 1 :000$ ou fracção des-
ta quantia.

Sello de verba

LIVROS

Dos despac ha n tes
das Alfândegas .

Os das fabricas
de productos su-
jeitos a impostos
de consumo. Dos
pharmaceuticos e
droguistas nos Es-
tados q ue não
possuírem legis-
lação ou regula-
mentos especiaes $080

Os que devem ter
os commercian -

tes; as socieda-
des commerciaes,
os corretores, os
agentes de leilões,

os trapicheiros e
adm inistradores
de armazéns de
dèposifo, além do
imp osto devido
pelos termos de
abertura e encer-
ramento a que se
refere o capitulo
seguinte $080

Sello de estampilha

Recibos parti cula-
res e outras decla-
rações de paga-
mentos effectua-
dos, qualquer que
seja a forma em-
pregada para ex-
pressar o recebi-
mento de 25$000
ou mais: Recibos
sem declaração de
valor . Rec i bos
passados por ban-
queiro ou com-
merciante de som-
mas depositadas
em conta corren-
te, ou retiradas
por conta de cré-
ditos abertos em
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Grande Laboratorio

e Pharmacia Honneopathica
Dl

LAGO & C.
CASA MATRIZ

51, Rua Senador lu/rbio, 53
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RIO OE JANEIRO
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A vossa sorte está na

CASA GAÚCHO
AGENCIA DE LOTERIAS

fimaral & Cosia
Attende-se a pedidos do interior

para todas as loterias

Caixa do Correio n. 481 Telp. 5470 centrai

RUA RODRIGO SILVA, 6

RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÕES UTEIS

Alvarás de mora-
tória a commer-
ciante 4$400

Sello de verba

Carta de commer-
ciante 264$000

Titulos de trapi-
cheiro e adminis-
trador de arma-
zém dé deposito,
de corretores e
agentes de leilões 143$000

De interpretes do
commercio e tra-
ductores públicos 121$000

De despachantes das
Alfândegas e Me-
sas de Rendas e
seus ajudantes .. 77$000

De caixeiros despa-
chantes 55$000

De concessão de en-
trepostos par ti-

culares e de tra-
piches alfandega-
dos 74$800

E’ mantida a isenção de
direitos para os saques ou
cambiaes emittidos pelo
Banco do Brasil.

Pagarão sello todas as vias
de recibo e as facturas ou
notas de mercadorias vendi-
das a dinheiro e todos os
recibos, vales, bilhetes ou
qualquer outro documento
com os característicos de re-
cibo, de valor total ou par-
cial, de clubs ou sociedades
para a venda de mercadorias
a prestações, patenteados ou
privilegiados ou não pelo go-
verno. Isto não se entende
com os documentos sujeitos
ao sello proporcional, nem
com os referentes a quan-
tias inferiores a 25$000, isen-
tos de sello.

NOTAS — Sobre a estam-
pilha só deve ser escripta a
data e a firma do signatá-
rio, parte no papel, parte na
estampilha. O numero re-
ferente ao dia deve ficar
sobre a estampilha. A re-
validação continua a ser de
10 vezes o valor do sello

até 30 dias, 25 vezes até 60
dias e 50 vezes de 60 dias
em deante .

São isentos de sello os
papeis referentes a casamen-
to civil e ao processo elei-

toral.
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PHOSPHOROS

LrHO
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I
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GRAVATARIA
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RIO DE JANEIRO



ALMÀNAK DA “A NOITE” PARA 1917 XIII

LEONARDOS
IMPORTADORES

IA
INFORMAÇÕES uteis

Julho 12 3
Agosto 12 6
Setembro 12 0
Outubro 11 49
Novembro 11 43
Dezembro 11 49

CAIXA DO CORREIO 1061

88, RUA DO OUVIDOR, 88

TELEPHONE 3 4- 9 5 — N O R T E

llnicos representantes das celebres fabricas:

MANUFACTURE ROYAL DE CO-
PENHAGUE, Filtros de Buhring’s.

ELKINGTON & Co. — Os meihores talheres

que existem.

Quando é meio-dia (12
horas) no Rio de Janeiro,
é também meio-dia em to-
dos os Estados do Brasil,
exceptuando Amazonas,
Matto Grosso e parte Occi-
dental do Pará, onde são
11 horas. No Acre e na
parte sudoeste do Amazo-
nas são 10 horas e nas
ilhas Fernando de Noro-
nha e da Trindade são 13
horas.

^4.
*/i> •Svi'

REPARTIÇÃO GERAL DOS

TELEGRAPHOS

TARIFA TELEGRAPH 1CA

Instrucções

TELEGRAMMAS ORDI-
NÁRIOS

ROZENTHAL & C., (as melhores porcel-

lanas) e

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES ME-
TAUX OUVRÉS. (apparelhos de cozi-

nha, de nickel puro); não existe nada superior

para tal fim.

Objectos para uso de casa em porcellanas, faian-

ces, vidros, crystaes, chrístofíe e metaes

das melhores casas do mundo.

GRANDE VARIEDADE DE OBJECTOS PARA
PRESENTES

PREÇOS SEM COMPETIDOR

A taxa inteira é de 100
réis por palavra para os te-

legrammas expedidos entre
estações de um mesmo Es-
tado, sendo o Estado do
Rio de Janeiro e o Distri-
eto Federal considerados
para este fim comò um só

Estado; de 200 réis entre
estações de Estados diver-
sos em toda a extensão do
território nacional.

TELEGRAMMAS URBANOS
Os telegrammas urbanos

pagam a taxa de 500 réis

por telegramma normal até
20 palavras, ou fracção,
quando expedidos dentro
das cidades. A Capital Fe-
deral, Nictheroy e Petropo-
lis, são consideradas para
esse fim como uma só cida-
de. Os telegrammas urba-
nos pódem ser múltiplos e,

nesse caso, a taxa a cobrar
será de tantos telegrammas
quantos os endereços. O ex-
pedidor de um telegramma
urbano poderá pagar a res-
posta, indicando o numero
de palavras antes do ende-
reço e depois de RP, si de-
sejar que a resposta conte-
nha mais de 20 palavras.
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f 0RI6IMAES

[ 301
(i. M... 7$ooo

P. ,M... |$ooo

Depositários C. H4/IIN & C.

131. AVENIDA

Novo tratamento da

Srphiln, rtprnmrnlido

com rillo boa Hoapitars

de Para, c prtncipan

huapttacs da Françâ.

Pclaa tnkcçAes de

MANCEOL

RIO BRANCO

Srfrir ts prrMriKfttt é*

Mm
tale novo produclo Iran

cea. de preço modko,
kIum em Ioda* a«

oharmacias e drr tf .ria*

Oiicm a boa ar-

vore se encosta,

boa sombra o

acolhe. .

.

Acolha-se

á sombra tias

vantagens que

lhe ollerece o

PARC UAL
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(ADEGA IMPERIAL)

•oo
I CASA ABSOEUTAMENTE INTERNACIONAL á

Rua Chile, 33
I (PROXIMO AO CINEMA STAFFA-PARISIENSE)

“
•g (Genfro da Gidade)

S2
8 TELEPHONE CENTRAL 1758 E

Restaurante de primeira ordem, <5

installado com uma cozinha
*"*

mais moderna e com alta capaci-
dade de chefe á testa.

C9

MENU : DIARIAMENTE MAIS DE 50 =
PRATOS VARIADOS Q

Casa* especial em pratos á minute, ij®

mayonnaise, saladas,
frios, delikate^sen, etc. Celebre prato Ç

GOULASCH

Preços moderadíssimos e conforme a

tabella;- sendo assim, o freguez

nunca é obrigado a fazer gastos fóra

do limite e é servido com a

mesma attenção, comendo UM SO’
PRATO — —

o 0 grande movimento desta casa permitte este “S systema adoptado. Ainda tnais: FUNCCIONA 0 2
8 RESTAURANT SEM 1NTERVALL0 ODíA INTEIRO >
o DaS lü DA MANHÃ A’S'lO Da NOITE. M~ PI
8 Chopp excellente da Brahma, 1\2 n
-= litro $700, servido em canecas r*1

<3 de barro conhecidas como “pedras” O
BONDE para a Estação cia Estrada de Ferro Cen- O

trai do Brasil, na porta do estabelecimento m
Fala-se portuguez, allemao, inglez,

francez e hespanhol.

% 0 proprietário GUILHERME AlTHALLER. m

INFORMAÇÕES UTEIS

dem ser: urgentes (D), de
i'esposta paga (RP), de res-
posta paga urgente (RPD),
cotejados (TC), com aviso
telegraphico de recepção
(PC), com aviso de recepção
postal (PCP), com aviso te-

legraphico urgente de re-
cepção (PCD), com instrn-
cções para fazer seguir
(FS), porte registado (PR),
expresso pago ou proprio
(XP), expresso pago tele-

graphico (XPT), expresso
pago carta (XPP), entregar
em mã.i própria (MP), te-

legrapho restante (TR),
posta restante registada
(PGR), e múltiplos ou vá-
rios endereços (TM) .

Urgentes — Os telegram-
mas urgentes têm preferen-
cia sobre todos os outros te-

legrammas ordinários e pa-
gam o triplo da taxa ordi-
nária.

Resposta paga — Os te-

legrammas de resposta são
aquelles cuja resposta fôr
previamente franqu eada
pelo expedidor, o qual deve
dizer, antes do endereço, a
respectiva indicação “RP”
seguida do numero de pa-
lavras que quizer fran-
quear, devendo ser contado
por 10 palavras si o expedi-
dor não precisar o numero
das mesmas.

Si o expedidor quizer
uma resposta urgente, a in-

dicação será “RPD” e pa-
gará então por essa respos-
ta o triplo da taxa, ordiná-
ria.

Cotejados — Os telegram-
mas pagam além da taxa
ordinária mais um quarto
da taxa total e levám a in-
dicação “TC” antes do
endereço

.

Aviso de recepção — E’
permittido ao expedidor
pedir informação da hora
da entrega de seu telegram-
ma. Para isso deverá o
transmittente inserir a in-
dicação “PC”, pagando
mais a taxa de um tele-

gramma ordinário de 10
palavras. Si quizer que o
aviso lhe seja feito por te-

legramma urgente, a indica-
ção deverá ser “PCD” e a
taxa será tríplice. Si qui-
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CAIXA POSTAL. 017

Rua da Alfandega. 108-110

• RIO OE JANEIRO •

HOPRMSO \TANTOS

de cms estrangeiras c tucionaes

rAãMICASTKS

de estopa para limpeza de machinas

riHPosrÉkmos
4r WhUkv Iturhanan, «Md Tom

Gin. marra Galo

guinado r vinho* do Porto Con»-
lanllnu niaroulo* inuIrtM

Carr. Prosonlds Inalrxr* Ktlrrl

la Axul.ChA Kmlrrlla Axul.

Puhlc* Inglrxr* Hallr. Puhlo*
norte amertrano -Arnlx ‘

S-tbAo IDKAI». Sahonrlr KKX

J

Alamadoa pneumático*

“Almagam" retreads

raPORIUNNttS — IVNIADOttS

Encamgam-M da toda a qual-
quar conaignaçêo da ganaroa

nacionaaa
Compradoras a exportadoras da

metaes valho*
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GRANDE MANUFACTURA

Ciganos I Palha Sela e Papel

PAPEIS PAliA CIGARROS

DE TODAS AS QUALIDADES

Importação

Exportação

VENDAS POR
ATACADO

E A VAREJO

End. Telg. PENAFIEL

TEbEPHONE N. 1559 NORTE

Fabrica Roa S. Francisco Xavi?r, 429

110, Rua da panda, 118

Esquina da Rua da Alfandega, 35

INFORMAÇÕES UTEIS

gues em mão própria deve-
rão levar a indicação “MP”
antes do endereço.

Telegrammas múltiplos

—

O expçdidor tem a faculda-
de de endereçar o seu tele-

gramma a muitos destina-
tários na mesma localidade,
ou em localidades differen-
tes, mas servidas pela mes-
ma estação telegraphica e
com o mesmo percurso elé-

ctrico, e àinda ao mesmo
destinatário em diversos
domicilios na mesma loca-
iidade, com ou sem reexpe-
dição pelo Correio, por ex-
presso ou por estafeta.
A taxa de um telegramma

múltiplo é a taxa de um te-

legramma ordinário, acere-
scida da quantia de 500
réis, cobrada a titulo de
copia, tantas vezes quantos
forem o? endereços menos
um. Si o telegramma tiver
mais de 30 palavras, o cus-
to da copia será tantas ve-
zes 500 réis quantas 30 pa-
lavras ou fracçãp de 30 elle

contiver.
No serviço exterior cada

copia pagará 50 cêntimos
de franco, cobrados segun-
do o equivalente em vigor,
e mais outros 50 cêntimos
por serie ou fracção de 100
palavras; e para os urgen-
tes esta taxa é elevada a
um franco.

SERVIÇO TAXADO E RE-
CTIFICADO

Os telegrammas rectifica-
tivos, completivos ou annul-
latorios e quaesquer outras
communicações relativas ao
telegramma já transmittido
ou em curso de transmis-
são, quando dirigidos a uma
estação telegraphica, devem
ser trocados exclusivamen-
te entre as estações, sob a
fórma de avisos de serviço
taxado, correndo, porém, ás
respectivas despezas por
conta do expedidor ou des-
tinatário, segundo os casos.
A correspondência nas

condições acima, quando re-
lativa á repetição de uma
transmissão supposta errô-
nea, terá a indicação “SR”— Serviço rectificativo

.

CARTAS PNEUMÁTICAS
A carta pneumática será

de 500 réis.
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CAM »V*©*0* f •»«

tmilio Kalin

VINHOS E COMESTÍVEIS=íss

12I.Rua da As\emblea,121

TELEPHOHE B. 371 C
.

MIO oe JANIIRO

[(.MIPS St

••tuuffom* »va*u*

7

Puo iipoiio o m
Bícamento:

m Ki

liplAs ( («íslhris

(»0«7KAO o»«ict*

Rosar», 90 e 92

=_ MIO

Trlrphonc »- ll|3 Nortr

41mIX0 «•»*

0» míü KITOIWâOM

Quanto menor eQe for»

mais facil nos sai

demonstrar -lhe que o

PARC ROYAL,
pela modicidade dos

seus preços, resolve o

problema de todos os

orçamentos.

PARC

ROYAL
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collocar dentes artificiaes?

Não se deixe illudír, procure um
ESPECIALISTA, porque esse genero de

trabalho exige, na verdade, estudos es-

pecíaes, que falham por completo á

maioria dos dentistas, que dividem a

sua actividade pelos diversos ramos da

profissão, Não aconselhamos V. Ex, a

abandonar o dentista de sua confiança,

mas a procurar-nos de preferencia,

EXCLUSIVaMENTE para a collocação

de DENTES ARTIFICIAES, por ser essa

a nossa especialidade e por estarmos

convencidos de que nossos trabalhos

executados por SYSTEMA NOVO satis-

fazem mesmo os mais exigentes, sem

que cobremos por isso preços exagera-

dos. A primeira consulta para infor-

mações é ínteiramente gratuita, Dr, Sá

Rego, ESPECIALISTA. -Rua do Car-

mo, 72, canto do Ouvidor,

DR. SA’ REGO, especialista

71, RUA JÚLIO CESAR, 71

Esquina de Ouvidor
RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÕES UTEIS

com indicação de “Via Wer-
tern” é de 0,75 cêntimos
por palavra, estando nessa
taxa a quota brasileira de
0,25 cêntimos quando o ra-
diotelegramma tiver percur-
so nas linhas da Repartição.
Os radiotelegrammas pro-

cedentes de uma estação
costeira em zona norte (do
Rio) pagam pelo encami-
nhamento em linhas da
Repartição, para:
Argentina

:

Buenos Aires. . . . 1,20
Outras estações. . . 1,40

Paraguay 1,40
Uruguay 1,40

Quando procedentes de
uma costeira em zona sul
(do Rio) pagam pelo mes-
mo encaminhamento, para:
Argentina

:

Buenos Aires 0,70
Outras estações.. 0,90

Paraguay 0,90
Uruguay 0,90
Chile:
Santiago 2,05
Valparaiso 2,05
Outras estações.. 2,15

Os radiotelegrammas com
indicação de “Via Wes-

tern ” para o exterior pa-
gam as taxas constantes da
tarifa normal, para essa via.
As taxas de bordo para os:

radiotelegrammas destina-
dos aos navios de guerra
francezes é de 0,05 cênti-
mos por palavra, sem mi-
nirhum.

TARIFA SEMAPHORICA

A taxa de qualquer tele-
gramma semaphorico é de
1 franco, uniformemente
cobrado, segundo o equiva-
lente em vigor, devendo ad-
dicionar-se a taxa do per-
curso electrico, caso haja
calculado pela tarifa em
vigor.
Na estação do serviço da

praça do Commercio da Ca-
pital Federal e nas estações
estabelecidas e m portos
quaesquer ou praças com-
merciaes dos Estados, se
farão assignaturas de 5$000
mensaes, que darão direito
ao assignante de receber em
seu domicilio, quando este
não distar mais de um ki-
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A LA CAPITALE
GRAVATAS DE FINO

GOSTO E ESPECIAES

161, OUVIDOR, 161
RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÕES UTEIS

j coração devem ser modera-
dos si não tiverem força
de vontade para não fumar;

7 o — Não aspirar o fumo
nem o expellir pelo nariz;

8o — Lavar a boca amiu-
dadas vezes.

£r''

“ítii" «íní*

Companhia Cantareira e

Viação Fluminense

(RIO IDE JANEIRO)

Horário das barcas

1

DIAS UTEIS

Estação da capital

1

, 0.30 9.10* 15.10* 20.50

,

1.00 9.30 15.30 21.10*
1 1.30 9.50 15.50 21.30

2.30 10.10* 16.10* 21.50
I 3.30 10.30 16.30 22.10*

4.30 10.50 16.50 22.30
5.10* 11.10* 17.10 23.00

, 5.30 11.30 17.30 23.30
5.50 11.50 17.50 24.00
6.10* 12.10*| 18.10*

1

6.30 12.30 18.30
6.50 12.50 18.50 1

7.10 13.10* 19.10*

7.30 13.30 19.15
7.50 13.50 19.30
8.10 14.10* 19.50
8.30 14.30 20.10*

8.50 14.50 20.30

Central de Nictheroy

0.20 7.45* 13.00 18.00
0.50 8.00 13.20 18.15
1.30 8.15 13.40* 18.30
2.00 8.30 14.00 18.45
2.30 8.45* 14.20 19.00
3.40 9.00 14.40* 19.20
4.00 9.15 15.00 19.40*
4.30* 9.30 15.15 20.00
5.00 9.45* 15.30 20.20
5.20 10.00 15.45* 20.40*
5.40* 10.20 16.00 21.00
6.00 10.40* 16.15 21.20
6.15 11.00 16.30 21.40*
6.30 11.20 16.45* 22.00
6.45* 11.40* 17.00 22.35
7.00 12.00 17.15 23.10
7.15 12.20 17.30 23.40
7.30 12.40* 17.45*|

1

* Batrcas de carroças.
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LOMBRIGAS
SAo expeli idas com o

tm iluti nem rma »% cmn<«* dm >cu% hthiov

O VrrmiluQO Pcreatr*»llo va-

tivoc o teu uw c de etíetio «ciruro um** pau u cri-

ao<At cuido pau o» adulto* Vidrn ;>ouu. Kcmette-

*c reto Cone» um \»dn* por^fooo; tcit vidro*, por

l.sijoo, c dcue vidu». pur )}$ooc*.

VENDE-SE NA
A liAllKAI A (iHANDK

Rua Uruguayana, 66
PER ESTRELLO A FILHO

O senhorio abor-

rece V. S. ? Pois a

culpa é sua que,

podendo ter uma
casa, nào a tem

por imprevidente.

A sua imprevidên-

cia nol-a mostra

um prospecto da

Companhia Pre-
dial America do

Sul-Carioca. 16.

•‘Para bom enten-

dedor meia pala

vra basta”

H* por isso que di-

zendo :

Pan Royal

está dito tudo.

O

Pare Royal

\ KM»K O MKLHOH
K <» MAIS II \ livro
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a

Aftençüo!

a

sem irritação dos intes-

tinos.

A’ venda em todas as

drogarias e pharmacias.

INFORMAÇÕES UTEIS

Partida da Freguezia:

.20 barca

N. B. — As barcas toca-

rão em Cocotá na volta da
freguezia, salvo as da tar-

de que tocarão na ida.

Domingos

7.15 barca (*)

(*)

(*) Este signal indica que

a barca fará escala pela

Ilha do Paquetá.

‘ N. B. — Todas as barcas

fazem escalas em Cocotá

tanto na ida como na volta.

ILHA DE PAQUETA’

Dias uteis, feriados e

santificados

Partida da Capital:

Partida de Paquetá:

6.30
8.30
11.30
19.30

Domingos

5 ®

SI &
S5 {9 í1 ®

7 15 barca (*)

9.30

”
. ...

12.00 „ ( )

16.30

7.00
9.15
11.30
14.00
19.30

(*) Este signal indica que

a barca fará escala pela

Ilha do Governador.
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Ainda e sempre as cervejas da

BRAHMA!
BRAHMA, BRAHMA-PORTER,

FIDALGA E BRAHMINA

TELEPHONE C. 444

INFORMAÇÕES ÚTEIS

PÃO DE ASSUCAR

(Caminho aereo)

Os carros aereos funccio-
nam com frequência dia-
riamente desde ás 7 horas (

A’s segundas, quartas e
sextas-feiras o ultimo carro
sobe da Praia Vermelha pa-
ra o Pão de Assucar ás 18
horas, e ás terças, quintas,
sabbados e domingos, ás 22
horas. Si chover, funccio-
narão sómente até ás 18
horas.

Preço da ''passagem :

Ida e volta até á
Urea 2$000

Ida e volta até o Pão
de Assucar 4$000

Reducção de preços:

Aos domingos, das 7 ás 13

horas, o preço da passagem
ao alto do Pão de Assu-
car será de 2$000 ida e vol-

ta, e depois desta hora re-

gularão os preços em vi-

gor.

A ENSEADA DE JURU-

JUBA

(Nidtheroy)

Toma-se a barca da Com-
panhia Cantareira, que par-
te do cáes Pharoux de 20

em 20 minutos, durante o
dia para Nictheroy. A via-

gem marítima gasta uns 20

minutos. Chegando a Ni-
ctheroy deve-se tomar o
bonde com a tabuleta “Can-
to do Rio” ou “S. Fran-
cisco”, que esperam a che-
gada das barcas.
Os bondes para o Canto

do Rio correm de 20 em
20 minutos e para S. Fran-
cisco correm de 40 em 40
minutos. A passagem, na
barca é de 300 réis, no bon-
de 200 réis até o Canto
do Rio e 300 réis até S.

Francisco.
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ROYAL
é uma casa do

publico

Quer isto dizer

que é o desejo

do publico que
governa o

PARC
ROYAL

gada ? Porque

não a constróe

o Sr. mesmo pa-

gando o mesmo

ou menor alu-

guel que está

pagando ? Tor-

nal-o-á proprie-

tário a Compa-

nhia America do

Sul. Carioca 16.

INFORMAÇÕES UTEIS

com a do anno 88 dá o
n. 2.

No quadro II, a interse-
cção do n. 2 da primeira
columna com a columna cor-
respondente ao mez de
maio dá o n. 3.

No quadro III, a inter-
secção do n. 3 da primeira
columna com a data 13 dá
um domingo, que é o dia
da semana procurado.

Que é preciso para contratar

enterros no Districto Federal

Occorrido o fallecimento,

a pessoa que, por obrigação
ou caridade, se incumbir
desse triste encargo deve-
rá, já munida da medida
do cadaver, obter, o mais
depressa possivel, o attes-

tado de obito, documento
esse que é sempre pas-
sado pelo medico que tratou

do enfermo nos seus úl-

timos momentos.
Nos casos de morte sem

assistência médica, o res-

pectivo attestado será for-

necido pelo medico do Ga-
binete Legista da Policia,

que fizer a verificação do
obito.
Quando, porém, se tratar

de morte por crime ou de-
sastre, o attestado será
também fornecido pelo me-
dico desse mesmo gabinete,
depois de procedida a au-
topsia.
Uma vez de posse do at-

testado medico, em qual-
quer das hypotheses apre-
sentadas, a pessoa encar-
regada de contratar o en-
terro deveijá dirigir-se á
Pretória correspondente ao
logar onde se deu o obito,
ou á do logar onde foi fei-

ta a verificação cadavérica,
afim de obter do respecti-
vo escrivão a certidão de
enterramento .

Com esse documento, re-

cebido em troca do attes-
tado que fica archivado na
Pretória, o enterro poderá
ser contratado na Empresa
Funeraria, á praia de San-
ta Luzia, para os cemitérios
públicos, a cargo da Santa
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|
LEIA E

MEDITE
|

S PESSOAS que por descuido =

ou outras causas independentes =

da vontade, perderam os seus =

dentes, precisam quanto antes E

; substituil-os por outros, collocados de E

E modo que se prestem a perfeita mastiga- E

E ção dos alimentos e esthetica da boca. E

E São duas questões de grande importan- E

E cia para a saude physica e moral do =
E homem. No primeiro caso, porque o,s ali- E
E mentos imperfeitamente mastigados dif- E
E ficultam a digestão e são a causa prin- E
E cipal da maioria das moléstias do es- E
E tomago e intestinos; no segundo, por- E
E que a falta dos dentes deforma a phy- E
= sionomia do indivíduo, tornando-o ridi- =

Ê culo e, por vezes, antipathico, o que in- E
= fluirá forçosamente, na sua vida social. E
E Um commerciante, por exemplo, feio, =

E desdentado, e com máo hálito, difficil- =

E mente fará bons negocios e ahi está co- =

E mo a falta dos dentes póde concorrer =

E poderosamente para a sua infelicidade. E

E Aconselho, pois, os que precisam de den- E

E tes artificiaes a procurarem, de preferen- E
= cia o meu consultorio, onde serão at- E
= tendidos com a maior solicitude e pie- E
E namente satisfeitos. Modicidade em E
E preços. E

1 sA rego
I

E — especialista — E

| RUA DO"CÃRMO, 71 |
= ESQ. DE OUVIDOR =

INFORMAÇÕES UTEIS..

pre de prejuizos e delon-
gas dispendiosas, que só
podem ser1 obviados, me-
diante uma justificação pe-
rante os senhores juizes
pretores .

Para prevenir esse incon-
veniente a pessoa que com-
parecer á Pretória deverá
estar preparada, afim de
prestar com acerto as in-

dispensáveis informações
necessárias ao registo.

Os diversos serviços fune-
rários cobrados pela Santa
Casa de Misericórdia obe-
decerão ás seguintes tabel-
las:

TABELLAS DE TAXAS DE
ENTERRAMENTOS
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BAZAR AMERICA
BAPTISTA & FONSECA

38 E AO, RUA DA URUGUAVANA
CASA EM TOKIO—Importação directa de artigos japonezes

INFORMAÇÕES UTEIS

Caixão n. 7 — Car-
ro n. 6 — Se-
pultura rasa ... . 32-S000

Para menores

Caixão n. 3 — Car-
ro n. 2 — Car-
neiro — Certidão 271$000

Caixão n. 3 — Car-
ro n. 2 — Se-
pultura rasa —
Certidão 163$000

Caixão n. 3 — Car-
ro ti. 5 — Se-
pultura rasa —
Certidão 106S000

,

Caixão n. 6 — Car-
ro n. 5 — Se-
pultura rasa —
Certidão 4955000

Caixão n. 7 — Car-
ro n. 6 — Se-
pultura rasa . . . 26S000

Os caixões para adultos,

de ns. 1 e 2, pagarão os

preços constantes destas ta-

bellas, até 60 pollegadas;
cada pollegada de excesso
custa, sendo de n. 1, 655000

e de n. 2, 3$000.

Os de ns. 1 e 2 para
menores de 7 annos, paga-
rão também, além de 30
pollegadas, mais 555000 por
pollegada, para os de n. 1 e

255500, para os de n. 2.

A escolha da cor roxa,

para os enterros de donzel-

las não altera o preço es-

tabelecido .

Os funeraes feitos em lo-

cal fóra dos antigos limi-

tes da cidade, ainda que
dentro das freguezias de S.

João Baptista, S. Francisco
Xavier e de S. Christovão,
pagarão mais: caixões de
ns. 1 a 5 — 5 °|° e vehi-

culos 20 °!°.

O preço dos vehiculos que
transportarem corpos da
antiga freguezia de S. João
Baptista para serem sepul-

'

tados no cemiterio de S.

Francisco Xavier, ou da an-
tiga de S. Christovão, para
o cemiterio de S. João Ba-
ptista, será augmentado de
10 °|°.

Os serviços de funeraes
extra-tabellas serão feitos

mediante convenção com a

Santa Casa, menos no que
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Os orçamentos diminuem quando não ; INFORMAÇÕES UTEIS

se sabe comprar.=
Comprar em conta

Vender em conta

é todo o segredo do

PARC ROYAL
? PAPELARIA E TYPOGRAPHIA •

| I |

MASCOTTE
|

I

|

ANTONIO BRUNO
Officina de Encadernação e Riscação

ESPECIALIDADE EM

Livros de Contabilidade, Car-
tões de visita e Felicita-

ções. Objectos para escripto-
rio, desenho e presentes.

Cartões postaes e artigos _es-

colares

IMPORTAÇÃO DIRECTA

165-Rua do Ouvidor-165
Eutre Gonçalves Dias e Urngunyana

- TELEPHON E NORTE 1004
“

RIO DE JANEIRO

Todos os dias se compra

Ha sempre o que valha a pena

comprar no

PARC- ROYAL

Os legumes farináceos
(batata, cenoura, beterra-
ba, etc.) são dotados de
um valor alimentar médio:
encerram, uma quantidade
considerável de amido e são
pobres em gordura e albu-
mina, têm uma composi-
ção semelhante á dos ce-

reaes e podem substituil-os.

Na Inglaterra e na Alle-

manha, as batatas desempe-
nham o papel do pão, e co-

mo custam pouco, repre-
sentam um alimento popu-
lar, como succede em algu-
mas províncias da França,
onde a batata é denomina-
da o “pão do pobre”.,
Esses legumes, sendo pou-

co abundantes em albumina,
não favorecem as fermenta-
ções toxicas no tubo diges-
tivo e são aconselháveis
mós casos de enterite. Ha
poucos annos, aventou-se a
lidéa de que a batãta con-
vém aos diabéticos, que del-

ia, desde então, fazem abun-
dante uso ;

mas esse legume
não tem, na verdade, ne-
nhuma acção curativa; e se

póde ser util ao doente, is-

so se dá unicamente por-
que, em egualdade de peso,
contém memos amido do
que o pão (em 500 grannnas
de ipão ha 265 de amido e

em 500 grammas de batata
não ha mais de 100)

.

Os legumes seccos, (ervi-

lhas, lentilhas, favas, fei-

jões) são muito differentes,

Nelles ha riqueza de albu-

mina e são azotados ainda
mais do que a carne. Nes-
sas condições, convém aos
indivíduos dep aupe radtos

,

aos tuberculosos, e, em
certos casos, aos diabéticos,

sendo, porém, contra-indica-

dos para os obesos.
Assim, pois, os legumes

são uteis a todos e, de um
modo especial, aos doentes.

O seu preparo offerece, in-

felizmente, alguma difficul-

dade, o que impede o seu
uso a muita gente.
Os legumes verdes devem

ser bem cozidos e bem adu-
bados, e frequentemente
perdem, no preparo, o seu
valor alcalinisante e mine-
ralisante, porque foram co-

zidos em demasiada quan-
tidade de agua, depois lan-
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A conquista do publico é a mais difficil

de todas.

Foi só por BEM SERVIR que a conse-

guiu o

Pare poyal

CAMISARIA ESPECIAL
® m

OUVIDOR, 108

TELEPH. 3911

NORTE

Rio de Janeiro

s »

£S TJ

OUVIDOR, 108

TELEPH. 3911

NORTE

Rio de Janeiro

í3 ÍH

Especialidade em artigos finos

para homens

= SECÇÕES DE ALFAIATARIA E

ROUPAS BRANCAS SOB MEDIDA

PREÇOS MODICOS

Mais vale “ Bem fiz eu...”

do que ‘‘Se eu soubesse...”

Dizem sempre “Bem fiz eu...”

os que compram no

PARC ROYAL

INFORMAÇÕES UTEIS

mas de batatas, 250 de ce-

nouras, 50 de nabos, 50 de
porotos, com um pouco, de
cerefolio e de aipo; a agua
não deve ser derramada to-
da ao mesmo tempo, po-
rém, aos poucos ;

deve fer-

ver durante quatro horas;
sal, duas grammas por li-

tro. Alguns usam no pre-
paro desta sopa, legumes
seccos ou cereaes

.

Os legumes seccos são
pouco usados na cozinha po-
pular franceza, porque exi-

gem muito tempo no seu
preparo . Contrariamente ao
que succede com os legu-
mes verdes, os seccos ab-
sorvem a agua e quadrupli-
cam o peso. A proporção
de agua deve sér de tres

partes para uma de legu-
mes.
No Egypto, onde o povo

se alimenta de favas, costu-
ma-se collocal-as á noite
em grandes recipientes de
barro, com agua, sobre um
fogo lento. O ireeipiente

é todo cercado de cinzas
e o cozimento se faz duran-
te a noite toda. A marmi-
ta noruegueza, envolta em
feltro, dá resultados idên-
ticos .

Comtudo, aos dyspepti-
cos os legumes seccos só
convém sob a forma de pi-
rão.
Hoje se procura aclimatar

em França um legume sec-
co originário da China, a
“soja”, que contém muita
albumina e gordura e pou-
co amido, o que a torna
util aos diabéticos. Recla-
ma, porém, muitas horas o
seu preparo.

Pequenas receitas para o

toucador das senhoras

Para suavisar a pelle dos
braços, desde o cotovello
até á mão, passe-se de
quando em quando, á noite,

oleo de amêndoas doces ou
vaselina.

Obtem-se um perfume
agradabilíssimo com a se-
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PARC ROYAL
Quem sabe.

( hdrutaria Allen

JOSE FERNANDES ALLEN

importaçAo directa
DE CHARUTOS DE HAVANA
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106. RUA DA ASSEMBLEA. 106

TKI.RI'IK MK X. KM rOTMAI.
KIO III. JANKIKO

Oucm boa cama faz. nella se deita.

Para dormir num leito de rosas

Poupas de cama do

1

PARC ROYAL
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COMPRAR é uma obrigação quoti-

diana. Manda o mais elementar bom

senso cumpril-a no

Pare Royal
iiiiiiimimiimiimiiimmiiiiimmimmimmiiimmmim

•=—.? % - J

Á AYIGULTORA
ESPECIALIDADE EM:

Semeníes, Chá, Flores naturaes. Plantas, Cana-
rios, Gallinhas e ovos de raça. Alimentos e

remedios aviculas. Utensílios de horticultura, etc.

RECEBEM A CONSIGNAÇÃO
Passaros, Aves, Ovos e Gallinhas de raças e

animaes diversos.

A. M. FERREIRA & C.

28, RUA RODRIGO SILVA, 28
RIO DE JANEIRO—Telp. 2137 Central

iiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiif,

Quando vier á cidade, minha se

nhora, não se esqueça de ir dar

os BONS DIAS ao

Parc Royal
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiumimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

0 CARACTER D4S PESSOAS

PELO SEU PHYSICO

Será possivel conhecer o
caracter de alguém pelos

seus signaes physicos? A
graphologia é. ,iá um pro-
cesso fóra de duvida. Mas,
além) desse, haverá outro
meio egual de se saber exa-
etamente com quem se lida?
Evidenltemente em quasii

todos os trabalhos dessa na-
tureza não ha sinão o or-

bitrio de quem os faz, além
de uma pequena dose de
eleimentos realmente forne-
cidos pela sciencia. Os ho-
roscopos e quejandos pro-
cessos não têm valor para
as pesosas que escapejn á
contingência da supersti-

ção. Visto, porém, que este

livro é um almanack, devia
conter algumas dessas col-

laborações classicas dos al-

manacks e por isso não fu-

gimos á praxe de traduzir
o que escreveu um autor ita-

liano sobre o modo de se

conhecer o caracter pelos
signaes physicos. Preferi-

mos isso a fazer trabalho
proprio. Os nossos leito-

res acreditarão no que elle

diz? Eis o que fica ao seu
inteiro oriterio. E’ bom, en-
tretanto, assignalar, o que
fazemos por amor á leal-

dade, que se trata de um
autor italiano, isto é, que
as regras que se vão ler

foram escriptas para povo
em muita cousa differente
do nosso. Natural é que
os nossos leitores e sobre-
tudo as nossas leitoras não
as tomem muito ao pé da
letra. .

.

OS CABELLOS — Os ca-

bellos longos, lisos, louros,

e finos, indicam timidez
e falta de caracter. Os ca-

bellos curtos e crespos
esperteza, força, intrepidez.

Os cabellos simplesmente
crespos : intelligencia escas-

sa, tendencia á cólera; os
cabellos sobre a fronte e

sobre as têmporas denotam
orgulho e crueldade. Os
cabellos annelados e que se
destacam sobre a fronte

:

disposição para as bellas-



>>xvtll AIJUANAK DA -A NOITE* EAR\ 1917

InHiBMAÇM» ITtW

•M«( O* nUUn* mgrm
ludon l«rt«M
m> • «i-m» O*
Kn»l)i«i *n««K

a nu»vn£ — a »r«*»
Urs* t <IU 4 te4tri>< *W
H.UIIIHWI * 4*
A fr<«U MliTtU • Iwiu

Comtnissòcs, Consignações
e Conta Própria

t nlroft aflonto* nesla Capital »•

no» K*fado* de Minas <* Kl» d<*

ilanolfNidan acreditadas A(ilAS
l)K t.AMHl OLIIKA.

l»KDKO MAKTINS
CORRESPONDENTE DA

U 4* A frwsW udU !
£m m UM pmmtm te-

CaãRflMto; li

AS SCNlRANmJIAS

d* • mMmU
ÍK.. 9W •» >•»!»» ->te
• mmrit iWmUb ntw», c»
kf*. HtlMi A» «te»
««Um* • nnx *****Ü >i te*— : —»•

w m i Hiius

Itlte*. «*»««» t talaua-
rU NkU»< rtrtiti U-
tel » 4tteN4*4r 4* c*-
r*»«# l*»lwk»» MM*
4** f*t*>4*4#. Miio* dam

m ntJMrt ou»* ir*»
4m «4* «imI 4*
4r<. otfiMXIte
• I4U <k tmíf tPrm»-

• «Mor 4»»U hi*-

torU Unte a* «Um* wt-
llMte» —ao* • ak ««**-

U«« 4»*w, ) OUw* r**tor-

oo*. MMlnnUi, late»*
VteMMlMk * MlKU Olh»*
(lia* Mltek »

tmnejm Olho* qw ura 4*«
•teUl vAo «l|Ml <w «teu

4trr. 4« i«*Mm *Bh*»*-
m* 4* pr«d.fr.l’4*4« Oiha*
trrwlM r liato* 4* **»•

|w: cotor* • hypamti».

Cooperativa Agrícola Oliveira—
RUA 13 DE MAIO. 13

RIO DE JANEIRO

Trlrp. SVlft c»*lr*J -CBÍ*4 do Correio 1702

hmm Ooarte

. QUANDO- 0 S01

laporUflo rtjrrdê dc

lodo* o* prodado*

1
Harmarratiro*

NASC

T

E Ê PARA

0D0S

A rteMMiNite «•
Para tcxio* é

teirte U»M • imm» a f*
ter» «te taníbem o

|«t Alies üheiri 1

1

.

ILr^T TrwaaprU», «*mSr*

»

4»*Mrs*te «Mwp
PiIRC

TOSSÍ ? T«ar WOMOWSA

Rua Riachuelo
n. 191 A

TIí(0n04K fflft CCVTIUUl

R{IVAL

RIO OE JANEIRO



XXXIXALMANAK DA “A NOITE” PARA 1917

Moveis de estylo e fantasia, Arti-

gos para estofadores. Cortinas,
Stores, Sanefas, Reposteiros, etc.

ARMADORES E ESTOFADORES

63, Rua da Carioca, 63

ALFREDO NUNES &
TELEPHONE CENTRAL 5971

C.

TAPEÇARIAS

; INFORMAÇÕES UTEIS

O NARIZ — O nariz cha-
to denota' facilidade em re-

ceber impressões dos sen-
tidos; ás vezes é indicio
de| leviandade e apathia,
assim coimo de espirito mo-
tejador. O nariz achatado
na raiz é signal infalliveí

de cobardia e indolência.
O nariz aquilino indica um
homem energico e domina-
dor. Um nariz ligeiramente
arqueado indica um cara-
cter poético. Um nariz em
ponta é indicio de finura
e astúcia; e um nariz gros-.

so de amor á boa mesa, ao
vinho e aos excessos de to-

do o generp. O nariz que se
inclina sobre o labio é si-

gnal de sensualidade. O
nariz cuja ponta se volta
para cima (o que nós cha-
mamos nariz arrebitado) in-

dica astúcia, orgulho, in-

veja. i Nariz encarnado, é
signal de temperamento
grosseiro, amigo de ques-
tões e de medíocre intelli-

gencia. Nariz longo é si-

gnal de prudência, saga-
cidade e bondade (parabéns
aos narigudos...')

AS VENTAS — Narinas
estreitas e subtis indicam
escassez de espirito, pru-
dência, fidelidade e modés-
tia. Ventas alargadas tem-
peramento sensual. Narinas
quasi fechadas indicam mal-
vadez, mentira, vaidade.

A BOCA —
' Uma boca

cerrada, com a orla dos lá-

bios invisível, é indicio de
ordem, exactidão e asseio.
Si a boca é fechada de mais
— egoismo. Boca grande e
larga indica tendência de
falar continuamente e a co-
mer muito ; avareza e men-
tira. Boca pequena indica
caracter bom, sobriedade e

também timidez. Boca gor-
da —

-
pureza, versatilidade,

credulidade. Boca bem pro-
porcionada —

• caracter ex-

cellente. Boca excessivamen-
te talhada — espirito gros-
seiro e pesado. Boca sem-
pre aberta é signal de im-
becilidade.

OS LÁBIOS -- Si o labio
superior é saliente denota
bondade. Si os labiòs são
bem proporcionados eeguaeo,
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EURYTHMINE DETHAN

T 'À

%
Este producto maravilhoso con-

tra qualquer DOR tem elfeito

prodigioso e rápido rzr^z

As pessoas que têm rheumatís-

; INFORMAÇÕES UTEIS

go — violência, pouca deli-

cadeza. Cabeça pequena —
aimor á sciencia. Cabeça in-

clinada para baixo — bom
senso.

AS ORELHAS/ — Ore-
lhas extremamente peque-
nas indicam creatura ma-
terial e luxuriosa. Peque-
nas e mal talhadas — falta

de saude. Pequenas e bem
talhadas — temperamento
prudente, ordenado e cheio
de espirito. Orelhas longas
e largas — preguiça, vai-

dade e impudência. Orelhas
chatas e grandes — estupi-

dez, avareza e descortezia.

AS MÃOS — As mãos
grossas e longas indicam
honestidade, discrição, e
amabilidade. Grossas, e
curtas — descortezia, men-
tira e cólera. (O autor
nada quiz dizer sobrei os
demais feitios das mãos).

OS PE’S — Pés grandes
indicam simplicidade, for-

ça, fleugma e temperamen-
to incivil. Pés pequenos e

magros — espirito fino, de-
bilidade, timidez. (Egual-
mente o autor não se quiz
estender sobre os pés)

.

E era tudo quanto se con-
tinha no trabalho do sá-

bio (?) italiano. O leitor

que procure agora harmoni-
sar os differentes signaes
de temperamento, a ver o
que sae . .

.

mos, nevralgias, enxaquecas e

dores de cabeça devem experí-

mentar
A agua como bebida e como

medicamento

A melhor de todas as be-

bidas é a agua.
A agua é o liquido que

melhor mata a sede.

A agua distillada não é

saborosa ao paladar nem
boa para o corpo.
Qualquer agua precisa

conter certa quantidade de

pois nunca usarão outro remedio

ipl^ Experimentar e adoptaf

ar.

A formula chimica da
agua distillada é: H2 0.

A agua sem ar ou com
pouco oxygenio não é sau-
dável .
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Hotel Avenida

O maior c nui« mporUnl
com jpo*coto« para VOO pcssAat Durta
completa a partir de 10#0UU dtat

ite d<» Brasil

*Aa* I)i

diário*.

Ead. Telg Avenida

Fluminense Holel

Este rstabekc tmento é um do* melho- |
re* do Kk» c pòde hospedar confortável- 1
mente 200 pm.'a*
Mtuado ao lado da Central do Brasil di •

frente para o parque do (lampo de Santa I
Anna. «rm dos mars beilos jardins do |

Aposento» com pensio 7 e 8*000 diário»

sem • 4 e VIUOO

I nd Telg: fluminense

Hotel Globo

trios I

la bastante conhecido r acreditado
Kua dos Andradas. 19. junto ao Largo

de S I ruumo
Aposentos com pensio A c 7*000 diário»

sem » 3 e 4*000

Eod. Telg. Globo

Rio-Palace-Hotel

Largo de S. FrancHeo
Magnifieamentc installado em prédio
i uimeespeculmentr construído c mobilado cm

rsisW» Ingfe/.
**

Aposentos sem pensio 5 a 8*000 diários

tnd Telg Rk^Palace
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Comprem mancaes e rolamentos S.K.F.

Grande economia de força motriz e lubrificantes

Societé Anonyme des Roulements á Billes Suedois S. K. F.

(COMPANHIA S. K. F. DO BRAZIL)
RUA RODRIGO SILVA, 5 - Rio de Janeiro

CAIXA 1452 TEL. 5252 C.

CAFÉ PAPAGAIO

lllÉíltOML
Este estabelecimento, já

bem conhecido do

publico, continua a ven-

der superior e puro

Café, garantindo-se a

sua qualidade.

Rua Gonçalves Rias, 44

RIO DE JANEIRO

Não se esqueça
que, comprando-
nos barato, V.

Ex. nos ajuda
a vender barato

PARC

ROYAL

—
II
—

INFORMAÇÕES UTEIS

Nas aguas sulfurosas pre-
domina o hydrogenio em
combinação com o sulfu-
reto.
A agua natural, fria, ou,

melhor, gelada, é applicada
com exitd contra as he-
morrhagias .

As aguas mineraes, como
medicamento , produzem
sempre melhores resultados
quando tomadas no manan-
cial.

A unica vantagem que
têm as aguas mineraes arti-

ficiaes sobre as naturaes é
que podem ter sempre uma
composição exacta.

Deve-se ter muito cuida-
do com as aguas salobras,
porque o seu uso excessivo
produz o escorbuto.

vVí. AV* *1*
«?(,«•

OS COMETAS

Os cometas são corpos ce-

lestes que offerecem mais
curiosidade na sua estru-
ctura e seu movimento e

sobre os
quaes a sci-

encia pos-
sue menos
d ad os cer-
tos.

A appari-
ção destes
astros foi
por m u ito

tempo um
ind icio de
terror para
os povos, e

o om o um
dos effeitos do medo é exa-

gerar a causa, eneontram-se
em obras antigas, as descri-

pções as mais extravagantes
de muitos cometas que ap-
pareceram nesse tempo.

Tal era o que fala Justi-

no e que excedia á luz do
sol, o queí appareceu no
anno de 117 da Era Chris-

tã, cuja forma era de uma
immensa espada. Julgaram
ser elle um signal certo de
calamidades próximas e ou-
tros finalmente com nú-
cleos com dimensões tão

consideraveir. como as da
lua!TELEPHONE N. 1032
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A PRIMEIRA FABRICA

DE MALAS
-COMPLETO SOKTIMENTO
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liolsus. Saccos. Cadeiras.

Esto/os í* Carteiras.
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UDO quanto se

relaciona com o
vestuário de uma
senhora elegante
constitue especia-

lidade da CASA NAS-
CIMENTO.
Os mais recentes

modelos de VESTI-
DOS de passeio, inte-

rior e soirée; moder-
nos CHAPÉUS para
senhoras e mocinhas;
finíssima LINGER1E
parisiense; Grande va-

riedade de BLUSAS
finas e outras novidades, encontram-se
na CASA NASCIMENTO.

190$000 Vestidos de passeio.

260S000 Costumes tailleur.

280S000 Vestidos de noite.

Mis»el Nascimento

RUA OUVIDOR, 167

TELEPHONE

Desejando vülgarisar os trabalhos de
suas officinas de alta costura a CASA
NASCIMENTO offerece actualmente á
sua clientela novos e lindos modelos de
toilettes — derradeira creação da moda
— executados sob ericommenda, a par-

tir de

Os espartilhos «Nascimento» reunem o
máximo do conforto á uma elegancia in-

excedivel.

^INFORMAÇÕES UTEIS

Existem também cometas
que apresentam ás vezes

muitas caudas ou feixes lu-

minosos: o de 1744 apre-

sentava seis caudas de uma
extensão de 30° a 40°: o seu

comprimento real devia ex-

ceder de 30 milhões de lé-

guas.
Alguns, finalmente, offe-

recem, em torno de um
núcleo central, uma nebulo-

sida.de radiante muito ex-

terna, chamada cabelleira.

Nem todos elles são visí-

veis a olhos desarmados;
tem-se descoberto um gran-

de numero que só se avis-

ta por meio de apparelhos
opticos.
Acontece muitas vezes que

dous ou mesmo tres come-
tas apparecem ao mesmo
tempo como já se teve oc-

casião de observar no Rio
de Janeiro.
A maior parte dos come-

tas parecem compostos de
uma matéria nebulosa muito
mais densa no seu centro

do que na sua circumferen-
cia.

Esta parte central se apre-
senta ordinariamente sob a
apparencia de um núcleo
luminoso.

Reconheceu-se também
que este núcleo era trans-
parente, podendo se avistar

através as mais pequenas
estrellas.

Alguns existem que não
apresentam núcleo e a ma-
téria gazoza que os com-
põe é mais condensada so-

mente para o seu centro.

O cometa de 1819 e o de
Encke, ou dos 1.200 dias,

passavam adeante do disco

do sol sem produzir som-
bra e nem mancha á nossa
vista

.

Suppõe-se hoje que a
matéria vaporosa que com-
põe os cometas é de tal mo-
do dilatada, que toda a ma-
téria da maior parte destes

astros apresenta sómente
algumas centenas de kilo-

grammas.
O volume dos cometas é

geralmente restricto ;
porém

a nebulosidade que os ceir-

ca ou as caudas que os
acompanham lhes dão uma
importância apparente. Es-

I tes longos rastilhos lumi-
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FABRICA CONFIADA DO BRASIL

tie roupas brancas parti homens,

senhoras e crianças

E’ A QUE VENDE MAIS BARATO

Itl A I>V CARIOCA, H7
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Iftlslíi?
iMlM&MiW,
FUNDADA EM 1911

(Primeiro estabelecimento no genero fundado no

Rio de Janeiro)

RUA SETE DE SETEMBRO, 67
TELEPHONE 2.138 C.

RIO DE JANEIRO
Directores-fundadores: Frederico Fer-

reira Lima e Arthur José Lopes.
Ensino commercial pratico. Bureau de

pratica commercial. Curso bancario.

Matérias avulsas: Dactylographia, Ta-
chygraphia, Arithmetica, E. Mercantil,
Geographia Economica, Historia Natural
applicada á industria, e ao commercio;
Portuguez, Francez, tnglez e Allemão,
Calligraphia.

Curso de Bellas-Artes pelo programma
da Escola de Bellas Artes — Desenhb
e pintura, Desenho applicado á industria

e commercio — Direcção do laureado
artista professor Anibal Mattos.

Professores substitutos : Adalberto Mat-
tos e Argimiro Cunha.
Cursos diurnos e nocturnos de todas

as matérias para ambos os sexos.

Cópias á machina, reproducções ao
Rône — Traducções — Bureau de in-

formações.
Nota: — A Escola Remington tem col-

locaüo grande numero ae seus alumnos
e tem nisso o maior interesse.

Em 5 annos a matricula elevou-se

a 1.540 alumnos.
Pecam prospectos e visitem a Escola.

'informações uteis

sua marcha accelerada en-

tão de um modo extraordi-

nário.
Segundo o calculo de New-

ton, elles devem experimen-
tar um calor 2.000 vezes
maior do que o do ferro

em braza. O de 1843 ti-

nha se approximado de tal

modo do sol que a sua dis-

tancia era de 32.000 léguas.

Halley foi o primeiro que
predisse a volta de um co-

meta : elle encontrou essa
formula, applicando o me-
thodo de Newton a um
grande numero de observa-
ções, e que o cometa de
1862 devia ser o mesmo
que apparecera em 1456,

1531 e 1607.
Seu periodo devia ser de

75 annos, pouco mais ou
menos e elle predisse a
sua reapparição para os an-
nos de 1759, 1835, 1910 e
1985

.

O primeiro acontecimen-
to confirmou plenamente
a sua predicção e elle re-

cebeu o nome de Halley.
O pequeno cometa de En-

cke, o dos 1.200 dias, é

cgualmente bem conhecido.
Foi o astrónomo Encke
quem primeiro determinou
o seu movimento ellyptico.

A periodicidade do come-
ta de Biela e do de Faye
foi também notada: o pri-

meiro preencheu sua revo-
lução em torno do sol em
6 annos e 3j4 ; o segundo
em 7 lj2 annos.
Teihos ainda o cometa de

Brorsen, que se suppunha
perdido e cuja periodicida-
de é de 5 1|2 annos.
O plano da orbita de um

cometa, qualquer que seja

a sua direcção, passa como
o da Terra pelo centro do
sol.

Elle corta, pois, a ecly-

ptica, segundo uma linha
redta de quej conhecemos
um dos pontos, que é o
centro do sol.

E’ necessário um outro
ponto para que a linha se-

ja determinada, e para ob-
ter este segundo ponto, ob-
serva-se o logar em que o
cometa atravessa o plano
dá eclyptica. E’ preciso en-
tão determinar o angulo que



ALttANMt DA “A NOITE" PARA |»l?

•m IR! VH «lltib 4* lerW pnrfttlt* M K«r<iu *
m«o «h>w4* 4* r« 4»
M—4. iwr» o 4u II 4r
Mm. p»U. w«*(r« («t«
« MMmurw i (»H« 4»
«*mm\m «Ir fortoi Vm <W

k»«.Mb -(UnrIU * IW
tk*rm“ 4* fWWW, brt

V 4e qw «m M»U

AAROPEnGRINDELIA

LEIS

Si a tosse vos persegue.
usac o

XAROPE DE
GRINDELIA

DI

Oliveira Junior

T

lossf impertinente e insomnid

Doè* sobrinhos do Sr. Pinho, hon-

rado gerente da Companhia de Artes

ttraphicas do Branl. que soffnam de

bronchite. tos«e impertinente, etc., cora-

ram-se como xarope de GRIMDELIA
do pharmacentico 01 IM IKA JUNIOR.
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I

I0RLID0 MAU A C.
Casa fundada em 1878

RUA DO ROSÁRIO, 56 e 58
RIO DE JANEIRO

50 ’0

| Materiaes para estradas de ferro, %
i fabricas, agricultura e industrias, i
KV, __ íA

Ê Grande deposito de ferragens,
oleos, lubrificantes, cimento, ara- '<Sp

me farpado, tubos de ferro gal-

50 vanizado, telhas de zinco, gaxe- 50

tas, tintas, vernizes, polvora,
dynamite, etc., etc., etc. £$

INFORMAÇÕES UTEIS

S. Matheus no Cap. II ver-
sos 2 e 11 ; que guiou os
felizes Magos a Bethlem.
por uma graça especial do
Creador, no Nascimento
Gloriosíssimo do Salvador
e. Redemptor*, do Mundo:
os cometas mais esplendi-
dos que se têm visto fo-
ram os de 1811 e o de 1892,

de orbita parabólica.
O de 1811, que deve voltar

daqui a 30 séculos, talvez
bem debilitado como o de
Halley, era um colosso, um
assombro ; para os mortaes
olhos que o viram: elle ti-

nha, incluindo a cauda 180
milhões de kil: de compri-
mento, podia o núcleo achar-
se na terra e a extremi-
dade da cauda chegar até
o sol. Os nossos descen-
dentes de 30 gerações o ve-
ram

!

Nós o veremos do Mundo
da Verdade!

0 que conduz

um “dreadnought”

E’ fabulosa a quantida-
de munições, de viveres e
de combustível que se ac-

cumulam a bordo destas
fortalezas fluctuantes.
Os dreadnoughts inglezes

e allemães vão providos de
150 projectis para cada um
de seus 10 ou 12 canhões
de 305 millimetros e o va-
lor das munições que po^
dem levar a bordo eleva-
se a 450.000 francos por
peça; a 4.500.000 francos
por cada 10 canhões e a

5.300.000 francos pelas 12
peças. Um disparo por pe-
ça, de minuto a minuto,
consumiria essa elevada
somma em duas horas e

meia.
A provisão de boca é

enorme; basta dizer-se que
cada dreadnought conduz
30 toneladas de carne de
vacca e 60 de batatas.
O carvão consumido por

hora é de cerca de duas
toneladas e os porões ape-
nas comportam esse com-
bustível para 115 horas de
marcha.
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TINTAS, VERNIZES, ESMALTES E
ARTIGOS PARA PINTURA

Únicos depositários no Brazil da tinta a oleo

“CRYSTAL PAINT”
e dos oleos lubrificantes 7 •

BAKOU
Importadores e Exportadores de

Lubrificantes, Azeites e Oleos de todas

as qualidades para: Machinas, Luz,

uso Idomestico, Drogarias e industrias.

Sebo, Breu, Barrilha, Soda caustica,

Talco, Kaolim, Graxa, Estopa, Gaxetas

papelão «asbesto», Gazolina, Carbu-

reto, etc.

DEPOSITOS

53
,
RUA DO HOSPÍCIO

61, RUA SANTO CHRISTO
107, RUA DA QUITANDA

End. Teleg. RA1NHO-RIO - Codigos

usados: BRAZIL, RIBEIRO e

A. B. C. (5a edição)

44,' RUA DO H05PICI0
Telephone -1 70

RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÕES UTEIS

firma ou de local, devem
requerer, communicando es-

ta occorrencia no praso de
15 dias, sob pena de multa
de 50$000 a 200S000.

ABRIL

Pagam-se : na Recebedo-
ria Federal o imposto sobre
vehiculos (bondes)

;
e na

Prefeitura faz-se a entrega
das collectas sobre prédios
de accordo com o disposto
110 decreto n. 432; pena:
multa correspondente a um
anno de imposto.

Os estabelecimentos in-
dustriaes, que mudarem de
firma ou local, devem re-

querer, communicando es-

ta occorrencia no praso de
15 dias, sob pena de multa
de 50$000 a 20055000.

MAIO

Pagam-se na Recebedoria
Federal, a I a prestação do
imposto sobre os vencimen-
tos e isubsidios dos serven-
tuários de officios de jus-
tiça. Na Prefeitura Muni-
cipal paga-se o imposto so-
bre animaes de sella, par-
ticulares e de aluguel; e
faz-se entrega das colle-

ctas sobre prédios, de accor-
do com o disposto no de-
creto n. 432; pena: multa
correspondente a um anno
de imposto.

JUNHO

Paga-se na Recebedoria
o imposto sobre pennas de
agua. Na Prefeitura o im-
posto territorial. Os esta-
belecimen tos in dust ri ass
que mudarem de firma ou
local devem requerer, com-
municando esta occorrencia.
no praso de 15 dias. sob pe-
na de multa de 5055000 a
200$000

.

JULHO

Pagam-se neste mez e du-
rante todo o anno na Re-
cebedoria Federal, os im-
postos do consumo, trans-
missão de propriedade, fo-

ros de terrenos, dividendos,
etc. ; e do mesmo modo na
Prefeitura Municipal os al-
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IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
de Generos do Raiz e Estrangeiro

COMMISSÕES E CONSIGNAÇÕES
CAIXA POSTAL 782 ENDEREÇO TELEGRAPHICO : OMEGACOUTO Sc COMP.
Telep. 1 Norte- 22, RUA DO OUVIDOR, 24-Rio de Janeiro

INFORMAÇÕES UTEIS

tuarios de officios de jus--

tiça.

Os estabelecimentos in-

dustriaes, que mudarem de
firma ou local, devem re-
querer, communicando esta
cccorrencia, no praso de 15
diásj sob pena de multa
de 50$000 a 200$000.

DEZEMBRO

Pagam-se durante todo o
anno, na Recebedoria Fe-
deral, os impostos não es-
pecificados, como os de con-
sumo, transmissão de pro-
priedade, fóros de terre-
nos e de dividendos, etc.,

e do mesmo modo, na Pre-
feitura Municipal, os alva-
rás de T' licenças, laude-
mios e outras contribui-
ções municipaes.

Os estabelecimentos in-

dustriaes, que mudarem de
firma ou local, devem re-
querer, communicando es-

ta occorrencia, no praso de
15 dias, sob pena de multa
de 50$000 a 200$000.

THEATROS E PRINCIPAES

CINEMAS

Theatro Municipal, Ave
nida Rio Branco.
São José, Praça Tiraden-

tes.

Palace Theatre, Rua do
Passeio.

Carlos Gomes, Rua Luiz
Gama.

S. Pedrd de Alcantara,
Praça Tiradentes.

Recreio Dramatico, Rua
Luiz Gama.

Republica, Avenida Go-
mes Freire.

Lyrico, Rua Treze de
Maio.
Phenix, Rua Barão de S.

Gonçalo.
Parisiense, Avenida Rio

Branco.
Pathé, Avenida Rio

Branco.
Palais, Avenida Rio Bran-

co.
Avenida, Avenida Rio

Branco.
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Avenida Mem de 5á, 33-34

INFORMAÇÕES UTEIS

assignatura

;

252$000 na renovação, 3 me-
zes depois;

2808000 para os últimos 6
mezes.

Os trens partem de Praia
Formosa

Dias uteis:

6.00,

8.35, 13.35, 15.50,
16.20, 17.45, 20.10.

Domingos

:

6.00,

7.30, 8.35, 10.30,

15.50, 17.45, 20.10.

Os trens partem de Petro-
polis

Dias uteis:

6.08, 7.35, 8.35, 10.20,

12.35, 16.00, 19.20.

Domingos:
6.08, 7.35, 10.20, 14.50,

16.00,

19.20, 20.25.

Passam pela estação de
Praia Formosa os bondes
com o distico S. Luiz Du-
rão, Ponta-Caju’ e Caju’-
Retiro

.

Servem também os bondes
do Engenho de Dentro, Al-
deia Campista, Andarahy
Villa Isabel, Villa Isabel-
Engenho-Novo, Alegria, S.

Januario, Mattoso, Praça da
Bandeira, (S. Diogo) e Lins
de Vasconcellos, que passam
na esquina da rua Figuei-
ra de Mello, distante pou-
cos metros da estação.

A’ chegada dos trens de
Petropolis, os Srs. passagei-
ros encontrarão ao lado da
plataforma bondes espe-
ciaes para a cidade.

'llí* «íifi*

Camas marquezas do 4, 5 e (i palmos desde 25*
Ditas Rislori de 4, 5 e ti palmos » 28*
Ditas de.creança, com grades '12*

Ditas do vento d 6*
Ditas paulistas, com estrado

Colchões de crina, de 4. 5 c ti palmos
» 9*
,, 15$

Ditos de capim, de 4, 5 c 6 palmos » 4*
Toilcttes-commodas de peroba » 50*
Guarda-vestidos » 45*
Guarda-casacas, de peroba » 165*
Mesas de cabeceira » 28*
JDormitorios com grega ou balaustre com 6 peças, de

peroba .. 500*
Ditos estylo hollandez, com (i peças, de peroba »> 500*
Ditos estylo allemào, com G peças, do peroba D 530*
Salas de jantar com 10 peças, estylo allemào ,) 680*
Ditas de jantar com 16 peças, estylo hollandez » . 100*

• 1|2 mobilia para salão. 9 peças, com estofo » 140*
1|2 dita para salão, 9 peças, Simples » 100*

Louças de loilette, escarradeiras, baldes e jarros e muitos outros

a 35*000
» 40*000
» 40*000
» 8*000
» 20*000
» 25*000
« 10*000
» 130*000
» 130*000
» 200*000
,) 35*000

» 530*000
» 650*000
9 580*000
» 800*000
» 150*000
» 300*00o
» 120*000

artigos.

NOVA FRIBURGO

Horário — Partidas

De Nietheroy:

Expresso (diário) 7.00 hs.
Mixto (dias uteis) 9.40

’

Passeio (aos sab-
bados) 15.35

”

De Friburgo:

Passeio (ás .se-w
gundas-feiras. .. . 6.00 hs.

Mixto (dias uteis) 11.10
”

Expresso (diário) 15.05
”
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CASA cr A líAN V
Successora da CASA LAGE

INFORMAÇÕES UTEIS

Alphabeto anti-tuberculoso

ESPECIALIDADE

EM

CALÇADOS

FINOS

l/nícos depositá-

rios das afama-

das marcas

Guarany

flflax Lindei*

122, Rua Sete de Setembro,
RIO DE JANEIRO

Telephone n. 4-44-5 Central

122

W
A tuberculose, entre nôs,

é uma das doenças que fa-

zem maior numero de vi

ctimas. E apezar de todos
os pezares ainda não se des_
cobriu o remedio para ani-

quillar o terrível bacillo.

Uma revista estrangeira pu-
blicou ha dias um alpha-
beto anti-tuberculoso que
reproduzimos, não só pela
curiosidade, como pela uti-

lidade dos conselhos nelle

encerrados

:

A — Attende que a tuber-
culose não respeita raça, se-

xo, edade, clima ou posi-
ção social.

B—Banhos de immersão
e sabão são sempre uteis:
limpam, fortalecem e previ-
nem muitas enfermidades.
C — Catarrhos frequen-

tes são suspeitos e devem
curar-se

.

D — Dorme, bem, alimcn-
ta-te bem 'e respira bem.
E — E’ sujo e perigoso

cuspir no solo

.

F — Febre com tosse pe-
de assistência medica.
G — Gânglios que fazem

relevo no corpo são máo si-

gnal.
H — Habitem o campo os

filhos de paes tuberculo-
sos e tratem-se longei da
familia.

I — Idéas sãs e pensa-
mentos honestos conservam
a saude.

J — Jámais deixes de res-

pirar o ar livre no verão e

no inverno, sobretudo quan
do brincares.
K — Koch, medico alle-

mão, descobriu o bacillo da
tuberculose, mas não acer-
tou com a lympha que o
devia matar.
L — Leite e ovos são bons

alimentos e quem se ali-

menta bem difficilmente se

rá tuberculoso.
M —- Mãos limpas, toalha

limpa e comidas limpas.
N — Nicotina e álcool são

dous venenos civilisados,
mas são, venenos.
O — Ouvir é aprender.

Emprega o ocio da vida em
escutar.
P — Peito bem desenvol-
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0 (Ma *a»4a do w«
con»' < «iwü 4a mm ca«a,

«Iranca.
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cara a» trtam, que cila»

S V»l, ar *

(io, trr»

(k
T TaWvmluM * 4o

tabna» de «alta

rrça conlafko*a
V — 1'mt mpaH
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X IH ralo* X tenra
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laa logo ao inieto 4a dorn
(», a cura è poattel
Z /.amido 4* te* trr

•I »4o calda» da laa «ao
de primeiro e depoi* 4a de
Ira» mmptnhr i r», Umbu
Ir que chorar deprime e que
rir * cantar fortificam

O O O
Dc Wítrl 4 5l Ifdftrvr*

A mal* «virava linha le-
Irpbooi.a 4o mando e a
qua II*a aqurlla* 4aa«
grande* cidade* norte ame-
ricana*. que ttlio «r para-
da* por i 473 àilomclro*
A' Inau
mlratel

3
a* «o raallaou ra Hl A,
uranle o* prepare!., o,

para a Eapo«K*u do Pa-
nami etlrtr prrarnte o fa-
mo«o phvvico Aletandrr
Graham Ur II. o inventor
4o Irlrphone
Rm* largo circuito tem

Corno evtagõr* Intermedia-
ria» Pitl»bor*. ( Jilrago.
Omaha. Drnter t So!l
l-abe i iljr, com ramifira-
fki al* Buffalo-llotton r
outro» dlvlrtclo*

A colo*aal rmprrva cu»
loa A “ American Trlrphnn
and Trlrgrapb Uimpeni

"

ore aaao* dr aturado»
trabalho* e cerca dr Ire»
milbAe* dr franco* para
dar ama Idda approvima-

Maritii! e Mn
MINERVA
Capital R s. 1.000 OOOSOOO

Auctorisada a funccionar por
Carta l*atcntc n. 20

DEPOSITO NO TttESOURO FEDERAL:

RS 200 0001000
LNreelona. low Rainho da Silva Car-

neiro. Imi Bruno Nunrt, Ciecro Tci-

ve ira Portugal, Humberto Taborda

6b, Rua d» Rosdrio, 66
4 ANDAR

RIO DE JANEIRO
AQENTES

PERNAMBUCO
C arlo* IVrjr de Lema* Caixa Portal. 14S

5. PAULO
Belli A C.—Caixa Portal. I»

SANTOS
Hclli A C —Caixa Portal, 107

BhLLO HORIZONTE
Htlliio A C- < aiva Portal. 41

IGUAPE (5. Paulo)
A*ii* A C
MANAUS

Pedro Araújo A C -Caixa Portal, «17

Tclephone i 2.Vi—Norte

tafcrç* Tckfr. MUS
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CASA RIVER
Rua da Assembléa, 46-RIO

COMPLETO E VARIADO SORTIMENTO DE
CALÇADOS FINOS

Eduardo Barbosa $ C.

Únicos depositários do calçado RIVER

INFORMAÇÕES UTE1S

da da excepcional longitu-
de dessa linha, basta dizer
que foram collocados
130.000 postes para susten-
tar o enormíssimo cabo.
A poderosa companhia

que levou a cabo tal em-
prehendimento é dona de
todas as linhas telegraphi-
cas e telephonicas dos Es-
tados Unidos; tem o capi-
tal realisado de mil mi-
lhões de francos e para um
total de linhas de
33.795.000 kilometros, tem
approximadamente 9 mi-
lhões de assignantes.

• #1 ^
CONSULADOS

vi?

Allemanha — Avenida
Rio Branco, 146.

Argentina — Avenida
Rio Branco (Edifício do
Jornal do Brasil)

.

Austria-Hungria — Ave-
nida Rio Branco n. 137.

Bélgica — Rua da Alfân-
dega n. 109.

Bolivia — Avenida Rio
Branco n. 24.

Chile — Rua do Hospí-
cio n. 31.

Columbia — Rua da Al-
fândega n. 111

.

Costa Rica — Rua do
Ouvidor n. 96.

Cuba — Rua da Quitan-
da n. 183.

Dinamarca — Rua da
Quitanda n. 183.

Estados Unidos — Ave-
nida Rio Branco (Edifício
do Jornal do Commercio )

.'

França — Largo da Ca-
rioca n. 15.

Greda — Rua do Ouvi-
dor n. 88.

Guatemala — Praia do
Flamengo n. 76.

Hollanda — Rua da Qui-
tanda n. 158.

Hespanha— Avenida Rio
Branco (Edifício do Jor-
nal do Brasil)

.

TELEPHONE CENTRAL 5477



t IX ALMANAK DA -A NOtTf- PARA IRI7

IMoHMMftW I TELH

Moadai** _ Pnia 4e
FIímuiu a 7*.
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ral < «iitara a. t.

/'*/•* - Naa 1 JoW na-
lacrti 13.
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«W M.fta a II

tfuofra##r» A trai4o
H*“ Rroaro n 144

.Vfear*#*o - Praia <fa

Flamengo a 7*

Varar#* Haa I Pe-
dra m. W¥

/StiMtm* Raa Orarral
(aatara a I < liaaro 4o
Coatatrreio.

Prra' Haa 4o Ooti-
d«r t U
/Vmm Haa 4a 0*1-

landa a 147.

/Vfn*/ Naa Orarral
( amara o S

Roona — Haa Etorirto
4a Vrlgâ a 17

% Naa Vln*
roa4r 4* lahaama a Al

Sorri* Naa 4a Alfaa-
M n M

'/»*• - Raa 4a A«-
«ratbUa a. M

t urtgufa Naa 4a Al*
(«nrfrga n 771

t'ra#a«a - Naa Ik Pr*
4ro a lf

Irarrarla Haa 4a Al-
fa*4rg* n U

O O O
a Nitrai*

AOtlro Amrrirona
Vi«roa4r 4* lahaua

Naa
na*

Companhia 4c Natega-
4Ao S«4 Allaaliqur \r*.
ai4a Hio llranro a. 14.

Companhia Hral Manga-
ra 4* NatrgagAo Urnlimo
«— Rua Vitron4c d* Inhaa-

mr n A4

Companhia Trantallanli*
ra llrapanhnl* - Naa Pri*
Btriro dr Mnr*o n. 71.

Companhia Commerrio r

TINTURARIA RIO BRAMO
(-asa dc I* ordem

29. Avenidd Mrm de Sa. 31

Atleode. immrriialomralr. ao* rrca-
do* pelo Telcpbone Cralral a. 44»*4.

para bancar roapa nan reaideacias. r
laxrr rnlrrg*. depnio dc pago o Ira*

bolbo. — Limpa a nccco c panna. ra
I aó dia, o lera© por 1)000; lava chi-
mi( amrnlr nem deformar acm rnlra*

«ar. o Irrao pur tSOOO; liagc a roupa
nem romper nem de «bolar

.
panna a

ferro an roupa* com prrfriçA»; fax

modiGraçòen e qaacaqarr roncrrlo* :

colloca debrum dr 6ta dr neda ou de
algodAo em fracka. palelol* r rollHen.

Lapectalídade em IrabalHon em roa-
pa* de qualquer letido para nenbo-
ca*. — Trabalho perferio, garantido e
•eilo com prenlera. por pregoa modicon

i - « -
- . •

A lirmcti 4* Tla«ar*rra a*4e caclu
ror *» perieocla. ama m* 4r roapn pam lim

aar i act», #ara lotar rblmOamraie oa nora

Maetr Carta poara rtperlmenlor nau teil

— • * bom Wmbrar ao* aAo 4 * aroco *» ro.

• trabalho. r «Im • Irabnlb* a**
InrtiMra • prego



ÀLMANAK da «a NOITE” PARA 1917
LXI

- INFORMAÇÕES TTTimc

Navegação — Avenida RioRranco n. 37.

Companhia Nacional deNavegaçao Costeira — Rl,fdo Hospício n. 23.
Companhia Cantareira —

(Cae s Pharoux) Praça 15de Novembro n. 3.

Empresa Brasileira deNavegaçao — Rua da Qui-tanda n. 136.
w 1

Empresa de Navegação

So - Rua a»
Hamburg Amerika Line^v^.lda Eio Branco nu-mero 79.

Hamburg Sudamerika-

co
S

n
h
Tg

Avenida Rio Eran-

Ttlit
Ve

I°
ce

lr
Companhia

Italiana de Navegação —
mero 29

meÍr0 de MarÇ0 DU '

Laport & Holt-Line —
Praça Mauá.
Lloyd Brasileiro — Pra-

ça das Marinhas (entre Ro-
sário e Ouvidor)

.

Lloyd Italiano — Rua
frimeiro de Março n. 29.
Lloyd Real Hollandez —

Bua Primeiro de Março nu-mero 29.

,
L

L°.
yd

DBremeíl — Aveni-
da Rio Branco n. 66.

Lloyd Sabaúdo — Rua
I rimeiro de Março n. 29.

Steam Navigation
C ., Ltd — Avenida Rio
Branco n. 53

MaR Steam Packet
C ., Ltd. Avenida Rio Bran-
co n. 53.

« Bancos e Agencias Bancarias

Banco do Brasil — Rua
da Alfandega n. 17.

Banco do Commercio —

-

Rua General Camara n. 8.

Banco Commercial do
Rio de Janeiro — Rua Pri-
meiro de Março n. 81.
Banco da Lavoura e Com-

mercio — Rua Primeiro de
Março n. 85.
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POLSINA
Tintas, Vernizes e Esmaltes

oi
MANDER BROTHERS

Wolvsrhampton. Inolattrra

4 (Mi (HMN4 f 4 mki rrpuUii (mm kyfnki t

Miim ttfeti ktyãin. (jms ée mét. cms
^MkMilrfN Wftvrti .fk

i< <1 sisa Karola N
Ano. ralar «o 4o < •<»*«* Caiarto (.nanaborT. Oob Mi
Irtar. Oob Naval. UoartH «.corral Vilh MilMar PrdH
tora 4o |a«kiB Krtirrai. Ilnçabl 4oa lipim. Ibe aio
4r JaoeVm Ijçb a IWti Co . labmlurk) BnrterVAo
r<« ‘la Nao4e Pabüca. ll.opHai 4e S SrhmUio. Ra-
c«4a Naval rtr . etc.

UNICOM AOKNTCI
BORLIDO MAIA & C.

cata runoaoâ ta

Rua do Roaario, 55 e 58
aio OK jANtino
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A arte de ser bella

'LOR agrada a todos pela sua delicada colora-
ão, pelo seu ameno perfume e pelas capri-
chosas formas com que a natureza a dotou. Mas
homem não satisfeito ainda da belleza na-

iral da flor vive sempre a lançar mão de todos
«s recursos e artifícios da chimica para dar

ás flores pallidas e descoradas os matizes mais variados.
Assim se nos lembrarmos que existe uma flagrante se-
melhança entre a flor ç a mulher — pelos menos todos
os poetas e os namorados o proclamam sempre — é
natural que se pense em dar ás mulheres os recursos
artificiaes que é tão commum dar ás flores, sempre
lindas. Para isso a maquillage é a solução ideal. A
maquillage é a arte da belleza da mulher.

Indicamos, pois, ás nossas distinctas leitoras al-

guns productos para a maquillage e a maneira de usal-os,
podendo servir-se delles sem o menor receio, por se-

rem de uma innocuidade absoluta para a saude da cutis.

A’maquillage diaria domiciliar, applica-se o Rouge La-
dy nas faces, nas palpebras superiores, na orla e parte
inferior das orelhas e no queixo uma leve nuance. A
applicação deve ser feita segundo o gosto e a arte
de cada um e sempre de harmonia com o conjunto
evitando o exagero de colorido. A seguir applica-se

o creme incolor denominado — Crêmolino Oriental, de
accordo com as indicações da bula que o acompanha,
usa-se, com arminho de lã, o Pó de Arroz Oriental,

não o deixando accumulado. Este deve ser branco para
as louras e claras e rosa ou crême para as morenas.

Para fazer a boca pequenina e graciosa appli-

que-se no meio dos lábios, não attingindo o canto da
boca, o Rouge Oriental Illusão, que para este fim
é de maravilhoso effeito.

A’ noite pratique-se a mesma operação sómente
ccm o Crêmolino e o Pó de Arroz para proteger a
cutis das intemperies durante o repouso.
Vamos indicar agora a Maquillage de passeio ou a

Maquillage de Ville. Esta necessita ser praticada com
um crême que não seja gorduroso, antes deve ser al-

calino, porquanto, os crêmes gordurosos alimentam
a secreção oleosa da epiderme, tornando-a suarenta e

luzidia, produzindo com os pós de arroz uma camada
lustrosa desagradavel, principalmente sobre o nariz
ao menor “tour” pela cidade. Indicamos entre muitos
que conhecemos o “Crême de Belleza Oriental”, hy-
gienico e de real effeito, que se applica fazendo uma
breve massagem no rosto e no collo, limpando-se em
seguida com uma toalha branca — esta primeira ap-
plicação é destinada a tirar, as impurezas sebaceas
dos póros. Após, use-se o Rouge Lady, fazendo nova
applicação do crême e por fim do pó de arroz e do
rouge para lábios, conforme as indicações acima. Na
maquillage para soirée deve ser usado antes de ap-
plicar o rouge Lady, o Leite de Belleza. Oriental,

com o qual se obtém a alvura da assucena em lindo
contraste com o colorido dos Rouges. Kholl Sourcil-

liere é uma substancia para dar vida e expressão aos
olhos, usado com grande proveito nas maquillages
em geral.

INFORMAÇÕES UTEIS

Tabella de preços oragnisada

pela Compagnie du Port de

Rio de Janeiro para entre-

ga de bagagens a domicilio

dos passageiros cujo desem-

bargue seja feito no Caes

do Porto.

Primeira zona: de um a
cinco volumes, 1$500, cada
um; de seis a 10 volumes,
1 $000 ; de 11 em deantè,
$500.
Segunda zona: na mesma

proporção, respectivamente,
a. 2$000, 1$500 e 1$000,
cada volume.
Terceira zona: idem, pe-

los respectivos preços de
2$500, 2$000 e 1$500, cada
volume.
Quarta zona: egualmen-

te, a 3$500, 2$500 e 2$000,
cada volume.

Primeira zona — a) Todo
o centro da cidade, limita-
do pelo littoral. Lapa, até
o largo da Gloria; ruas
Maranguape, Inválidos, pra-
ça da Republica, rua Vis-
conde da Gavea, praça Mu-
nicipal, avenida do Cáes,
Riachuelo e Frei Caneca.
Segunda zona — a) Cat-

tete, Botafogo, até á en-
trada dos tunneis; largo dos
Leões e Laranjeiras, até á
rua Alice.

b) Estacio, Rio Compri-
do, Haddock Lobo, até o
largo da Segunda Feira, e
São Christovão, até o largo
da Cancella.

Terceira zona — a) Co-
pacabana, Leme, Ipanema,
Gavea, Laranjeiras, da rua
Alice ao fim do Cosme Ve-
lho.

b) Aldeia Campista, An-
darahy, até á usina; Villa
Isabel, São Francisco Xa-
vier, até á estação do Ria-
chuelo, e Ponta do Caju’.
Quarta zona — Todas as

ruas situadas nos morros e
suburbios, até o Engenho
Novo.

PERFUMARIA LOPES
Depositaria dos Productos de Belleza Oriental de G. Bernard

RUA URUGUAYANA, 44 - RIO

A Compagnie du Port de
Rio de Janeiro se encarre-
ga, também, do despacho
das bagagens dos passagei-
ros que se destinam ao in-

terior do paiz.
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ESTOU GIRADO AFINAL
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cia». A (lama Vicita» a»»utne toda r qualqurr rr»pnn»abili-

dadc pelo» exame» rITrctuado» no wu ijabincte. á rua da
Quitanda n. 99.
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ãfl/ FUNDADA. EM 1910

W InstallaçÕes de luz e força electrícas, campainhas,

' telephones, para-raios, elevadores, etc.

INSTALLAÇÕES ELELTRO-TECIINICAS

OFFICINA ELECTRO MECHANICA

Manufactura de lustres e arandellas de bronze

VENDAS POR ATACADO E A VAREJO

Telephone 4076 Central

EMPREITEIROS-IMPORTADORES

R. Podrig© §ilva . 10
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[ELECTRICIDADE
Mutores

Dynamos

Ventiladores

txhaustores

Bombas /w . ^

Aquecedores /'/A
Forradures

Ferro de en*

V/
r

. o

qommar

etc

co,

Lustres,

Plafonni-

ers, Lanter-

nas, Lampadas

dc mesa. Abat

jours de fantasia,

Lam padas de car-

vão, Lampadas eco-

nômicas. limpadas de

1|2 Watt para 120 e 220

volts de 5o a 3ooo velas.

MATERIAL PARA INSTALLAÇÓES
DE LUZ E FORÇA

ELECTRICIDADE
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ANTIGA CASA VALERIO

Eis ahi o mais antigo estabelecimento de BRINQUEDOS do
Rio! Esta conhecida e acreditada casa, funídada ha mais de 75

annos, é no seu genero, ainda hoje, como sempre, amais sortida

em BRINQUEDOS, primando sempre pela melhor escolha em
gostos pelas novidades e sobretudo nos seus razoaveis preços,

pois só assim se póde augmehtar de cada vez mais o credito

de um estabelecimento para o qual, aliás, basta a sua
tradição! Especialidades desta casa — Carrinhos para
creanças e bonecas, ditos de Carneiro, "Velocípedes, Tri-

cycles, Automóveis, Cadeiras de mesa, Lavatórios, Patins

e balanços para creanças e adultos; Foot-Ball, Jogos di-

versos, Geladeiras, Sorveteiras, Cestas e outros artigos

para uso domestico. . Tudo dos principaes fabricantes

Francezes, Japonezes, Allemães, Inglezes e Norte-Ame-
ricanos.

Importação directa Vendas por atacado e a varejo

CASA VALERIO
TELEPHONE CENTRAL. 715

Ml©» aANSIHLO)

'

62,

Rua

da

Quitanda

-

RIO
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APPROVADO E RECOMMENDADO
—

=

J= PELA SAUDE PUBLICA =-

O MAIS HYGIENICO E PRATICO
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A*

Papel áspero em bobinas e fardos,

papel Couché, asselinado etc. Tinta r
de impressão, Massa para Rol* _ ,

los. Nitrato de Prata, Papel Q ^
de Stereotypia, Mata-borrão, <*

(wmma Arabiea, etc. «•

Co f*
*0 .

s/c/v' > sJf

y> y
>/a *

* s/j

>1

ü

*
A

ÇO

/
.r

Machinas e Aço para Minas,

pedreiras, ferramentas, etc.

da fabrica de

EDGAR ALLEN & C.

Sheffield — Inglaterra



ALMANAK DA “A NOITE” PARA 1917

| RESTAURANT

|Stadl Müncheni
§ Succursal do CAMPESTRE Ê
= ABERTO JTODA A NOITE 5

E Carvalho & Tubino |
2| ALMOÇOS, JANTARES E CEIAS AO

jg
= AR LIVRE NO GRANDE TERRAÇO jS

S VINHOS RECEBIDOS DIRECTAMENTE E
E DO LAVRADOR

1 1 , PRAÇA TIRADENTES» 1 §
S TEL. CENT. 665— RIO DE JANEIRO =
Tllllllllll IIIIIIIIIIIIIll

:I!llllllllllllllllllllilllllllllllllltllllllll£

\Mnm\ immi
= UNICO NO GENERÒ E
E VINHOS recebidos directamente E
E de BASTOS

5 RECEBE POR TODOS OS VAPORES 5
5 PESCADAS E SARDINHAS FRESCAS E
— QUEIJOS DA SERRA E SALPICÕES. E

! AVELINO CARVALHO & COMP.

= RUA DOS OURIVES,
jjj (Entre Hospício e Âlfandega)

= TEL. 3666 RIO DE JANEIRO

Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii
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CASA fiEUVI
TELEPHONE N. SOO

TEM SEMPRE NESTE

?
ESTABELECIMENTO

DE ? ORDEM

Grande Sortimento

de Conservas Alimen-

tares, Conservas em Vinagre, Vi

nhos Bordeaux, Bourgogne, etc.

Licores Finos, Conservas Rodei,

Phílippe & Canaud.

CASA ESPECIAL DE

CONSERVAS

E SALCHICHARIA

Sortimento de Salames, Tou-

cinho, Presuntos, Salchichas

frescas e Murcellas todos os

dias, Comidas frias para pic-

nics e viagens, Chpucrout,

Manteiga; fresca e todas as

qualidades de queijo

Rua da flssembléa, 117 e 119

RIO DE JANEIRO
fiiiiiiiiniiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiminiiimiiiiiiinHiiminiHiHHiiii

RESTAI) RANT
A LA CARTE

COSINHA ESTRANGEIRA

J. ARTHUR WRAUBEK =
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$

GieseGHoll

z
Rua da Assembléa, 113

-• Jl
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'
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Jt VTO \ <-\H\ lll IM
TlT

Tclrplionc Central n. |83;

Rlko
,-A- 31

G^RlNAbDAS
1

a*

BOÜQÜETS
ííHANDKS <:ri/nUAS PROPIUAS

DE

« PruoftAM
di “Chacara Rora* c "Chacara Anc Floral

- cm BARBACENA - MINAS

KHPKtl \|||»\|>h HA CASA:

CRAVOS AMERICANOS - ROSAS - VIOLETAS
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GERADOR DA FORÇA
ESPECIFICO DA NEURASTHENIA

SOFFREIS? curai-vos emquanto é tempo
usando o

DYNAMOGENOL

^ la8ORAT0r.io -

PHARMACIA MARINHO
Sete de cDetembro 186

deJanc.ro

CURA. Dôres no estomago
c
alta de appetite, Nervosismo, Hysterismo,M)ores: no peito,

'.'zrr -'"- - •

Anemia, Fraqueza nas pernas, Palpitações, insomnia, Debilidade,'

Terrores nocturnos, Tuberculose,
~

ÚNICO TONICO QUE CURA-A, DEBILIDADE NOS VELHOS
REMETTE-SE PELO CORREIO
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SOCIEDADE RIOGRANDENSE DE SORTEIOS

realísado Rs* 300:000$000

funccionar em toda a

Republica)

ALMaNaR £)À “A NôífÊ”

Banqueiros: BANCO DO COMMER-
CIO DE PORTO ALEGRE e BANCO
PELOTENSE

SÉDE :
- PORTO ALEGRE

Filial no Rio de Janeiro

;

ROA DA QUITANDA, 107, V andar

Joia 208000 — Mensalidade 108000 — Dura-
ção 50 meies — Grupo 10.000 prestamistas— Sorteios mensaes 200 cadernetas.

1 -prémio de Rs 5:0008000
1

” ” 2:0008000
1

” ” ” '... 1 :0008000
5008000 2 :000$000
3008000 3:9008000
1008000 18:0008000

Annualrüente em Natal

25:000$000
15:0008000
10:0008000

üsia sene e a melhor e mais vantajosa ex-

istente, pois que RESTITUE INTEGRALMEN-
TE, accescidos da BONIFICAÇÃO DE 10 °|°>

decorridos '5 mezes, as entradas dos presta-

mistas não sorteados. De accordo com o re*

gulamento, E’ FACULTADO AOS PRESTA-
MISTAS contemplados com os prémios de

Rs. 3008000 e 1008000 delles desistirem,

continuando entretanto na serie COMÓ
SI NÃO HOUVESSE SIDO SOR-
TEADOS.

Prémios já sorteados: 4.400 ca-
dernetas no valor de Rs

701:80080000.
Todos os prémios são pagos
integralmente e distribuídos
desde já, mesmo estando in-
completa a serie, de accordo
com o nosso REGULAMEN-
TO e CARTAS PATENTES.

PROSPECTOS
107,1 andar - RIO DEJANEIRO

AGENTES,—Acceitam-se, desde que apresentem boas referencias e fiança,



ALMINAK r>A “A NOTTE" PARA 1017

[ (Soins (If Itailf)

DO
IQUE, DE PARIS

Rua rruguavana, 41 — 1 . aiular

DIIKIMI
i

SUCCURSAL do
INSTITUT PHYSICPL ASTIQUE, DE PARIS

Dirigido por

Tclephone

Mme.B.DVülMÇA

f n4rtr\o IrVfTJphk»

Physioplas

( OSSinKK SOttKK A Hl l.lihZ

A

I. «IM* « ltM4 qm I Mb* • • « iMMNtM
». >k <!« • -*»« pA« •» >«|wn Jl* ikk «ib ii<**nrti, *,1

' ik (<**(•" mMtaWbb pMl «g*A* r*t M |Ay«* «Mn*
r •«•«**•< O# aút «P»«> «*• «itrrW tW iftu «U • lulj prW >xU

iwsfirrfo riiVAioriASTica

*4tKM. U«t» O»
• ||<*WU »• a*!».-*"* Lmmtn .1u|iU4m.

l 4mur| df iUf 1

A W»Kxk' AmO*» a>ry—» ito*. «>4> • Amtfc 4» l*c IMavt, * <™ía* *> ArMu» |«4f<M»tilao<M»ibla<bMn hilrb. 4* <«« > « unirfnul
»JH p*õd»riu» Mt-iwtwn Ul Um •>« traaét, Í« U • m«

AU« clr intâMMM |nn • t*|b* f* («*•) • «•«Um* rutinii- «Moattirl
•» issiirt Ti»

r U*Mkfa« >í«Ii

Mmr H. da (irava

SORTIMENTO COMPLETO: Pnioòa dr iiu«rara« r jppjrrlho» «lc

borracha r outro* dr iniidrUgrm do rnMo. — Rrcrhr «rniprc novida-
dr» dr Pari». A% rmirv%a» para n mirrioi Ou feita» contra pagamento á
«•Ma; rojja-sc ao* clicotc* gur rnidrm no interior «Ir acompanhar a»
mm» en««Mnntcfula* com a rr*prcti* a importância, r hrm a*»ini como
a» «ln*pr*a* dr trao*por1r. — Todo* o* prdido* devem *cr dirigido» a

Mrru. B. DA GRAÇA - Rua UntgTuyana a. 41 - sobrado - Rio dc Janriro

KA IiAM-HK IOIIAN AM IJNUUAN
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O Sonho de Ouro
Agencia de Loterias, Commissões e Descontos

TELEPHONE 3348

OSCAR & C.
Recebem-se enccm-

mentias para o inte-

terior e paga-se qual-

quer prêmio no dia

da extracção.

158, AVENIDA RIO BRANCO, 158
Junto a sala de espera da Companhia de bonds do Jardim Botânico

RIO DE JÀNEIRO
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IJvWimo MAHTINS & C.
FA8RICAÇAO ESMERADA

MOVÊIS DE ESTYLO
Vlnltorrv n » oKpoalçòttA A

RUA 00 OUVIDOR 93, 95 <: RUA DOS OURIVES 39, 41

RIO DE JANEIRO
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HOTEL ROCHA
PATY IX) AhFEKMS ESTAIX) IX) KIU CA j horas 4o RIO)

Itrfo UvHur <U (mtral

(.lima tjluhcrriim», 600 me-

tro* do nível do nur.
,

lAfinuono» c vilóo caiiíoi-

UtTÍl, v4|'rtwhov»mcmc

moWnda» pira o* Sn. vera-

mvtjv, haitlxn, Irkn c

^uemea, cozinh* de 1* ordem

1)1 ARI \ <1*000 CASAI. II9OOO

A« lamllla* 0u«arlo de aballmenlo

O l>.ttH»trMVIMO I. |i||i|«.||mi rKlil l*HiH*niKTANIO K 'AMIMA

ANTOHIO D OLIVEIRA ROCHA

A' CAMA NACIONAL
FABRICA A VAPOR DE CAMAS OE FERRO.

ESTRADOS DE ARAME E COLCHÕES

Vicente Cozzetti

RUA 13 DE MAIO. 31

Trieptoar V UaHrMfji

RIO DE JANEIRO
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x &RANDES FABRICANTES IMES*

x

x

in 6 Webb
'NOVEMBRO

Estabelecidos ba mais de 100 anoos *

LONDRES, PARIS
RUENOS-AIRES

JOALHERIA
Prataria e Objectos de Arte

“PRATA PRINCEZA”
7 == Marroquinaria êf
Porcel lanas e Cry,staes=
“PRATA PRINCEZA”

é o unico substituto para a prata de lei

® ® ®
EDIFÍCIOS PROPRIOS:

100, OUVIDOR- RIO DE JANEIRO

s .
Paulos KUA 15 DE NOVEMBRO, 2a

X

x@x
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CASA DALLORTO
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iiiiiiiiiiiiiiiimiimi Quanto dão, meus senhores, por

esta “flor”?...

imjmmiimmmiimr
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ESTOU CURADO AFINAL

Só «n«ra dcpol» d«» vHho rnconlrol na

••CASA VIKIT AS** A Ku.i da Quitanda,

n. (Ml. um apiMirolho nrodlitloso qun

drtormlnou oxaclamrntr o tirAo da»

lente* que eu devia UMr. rorHqlndo

desta fôrma o deleito da minha vl»la.

:J . Ml lTO (IRAVE LL.
\ 0 (tin« da ruLa ao dava *«r tallo por pattoa tauilo habilitada. I •

• cato contrario uiá da graTMaiaaa conaaquonciaa A Caaa VtetUa *
,

' aaanaa toda a qualquar raaponaabtlidada paloa aiasaa affacioadoa »

• no mo qabinaU * rua da QoiUnda 99
• i Ia



parte II





O JARDIM DA GLORIA

Fieproducçào de unia <iquare!;i de Vasco Uma
(Ho Salão de 491t!)





(Escripto especialmente para este Almanak)

Na recamara, onde o esperava o príncipe, sem outra com-
panhia mais que um negro que, estatelado a um canto, aper-

tava ao peito, entre os braços nús, um alfange que alumia-

va, o solitário prostrou-se com a face de rojo e a sua im-
mensa barba espalhou-se no tapete fulvo, como um veJlo

de ovelha ao sol. Então o príncipe, despedindo o negro
e fechando a porta, que era de cedro e de bronze, fez

levantar-se o penitente e disse-lhe:

— Venerável muní, mandei buscar-te para ouvir-te sobre
um mysterio que me conturba o espirito e no qual, a meu
ver, ha maleficio dos djinns.
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. _ .
°* ract“ ou'*<kw «pcram a ordem que

a minha boca ha de cumpnr. ^

( .onhccc* Ahnu d Hossetn?
- O poeta?
-- Sim

Uru* jPX conhevo « dct»« eterno* pelo* *eu. bene-
lioo*^ A*lma de Ahmad dispersa-se no mundo como *er*palha docemcnte no ar o perfume do* versei». O* pa«to.
re* *d\.«gcn« repelem no* rochedo» as cançAcs de Ahmad
e o* guerrc.ro* que me. trouxeram, por ordem vo»»a ame-ntsaram a \iagem cantahdo hymnos do poeta. Felt/c* o»que podem ouvir a »ua vo/ harmoniosa.

-Que se calou! suspirou o pnnape. E foi para quedescubra» . causa de tal »,lenço que te mande, hoscar mmontanha, interrompendo a» tua* orações. Quando, para
conhecer o meu remo. percorrí vagarosamente a* suas se-
tenta cidade», muita ve/ parei a ouvir lavadeira» i beirad agua. pastores em palhiços. escravos na» lavouras ou mo-vendo atafona*, mesteiracs em trabalhos, enanças em bnn-
?'*** * «u<rrr,ro* «» vigília*, peregrinos em ca-

*C
?
U'Hki ***<* c*n,°* que entoavam uns enterne-

cedorcs. outro» que accendiam o enthusiasmo anas de amorhvmnos de guerra, endeixa*. trovas viva/e» e ora o sorriso
se me abria no ro»lo. ora a tristc/a derramava em meus
olho* a sua uma de lagnmas E todo» a quem perguntei

M«»**nnS
'°* ensinou taes cantares»? responderam Ahmad

'Qtu/, cntJo. conhecer o cantor maravilhoso e mandei
apregoar em todo» os mercado* e alem dos muros do meuremo aue dana o peso do poeta em ouro a quem m*o trou-
xesse a corte

Uma manhan apresentaram-se em palaco dois mercado-
res tra/endo preso, de mio* atadas, como um ladrio, um

.?
0^°\}0

7
ntno' * °*hm ncKrot« resplandescentes

2"£J“
no,,r* dp ,uar- « pe* em sangue, tintando

de fno e com fome fc esse era Ahmad Hossein

. ».

mCU "P*"*0 ,oi Kra"de diante de tanta m.sena. ma*a minha cólera ultrapa**ou-o e se. ali mesmo, nlo mandei

uSrVrah «
rc,aUado* ru,'ô« ,0* Para que se nio dissesseque tnhira com uir. cnme a minha palavra rcaL NecolhiAhmad e, ne»sc mesmo dia, dando-lhe o titulo de vi/ir tor-

"\,nha inunda sombra. í>ei-lhe. para residência,’ umaaU do paUcio com todas as nque/as nclla accumuladas porcem reto; dei lhe escravas formosas, uma guarda de kchatrias.todos de raça real e. para seu go/o. um parque cortado dc
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A
rios largos, sulcado de valles fundos, cuja extensão pode ser

calculada em um dia de rijo galope em ginete do Niemen.
Ahmad tornou-se mais feliz que um príncipe porque, alem

da riqueza, era amado e desejado, não pelo prestigio do
poder, mas pela sua belleza de homem e pela sua gloria

de poeta, E não houve palacio que o não disputasse, desejo

seu que se não cumprisse, e eram festas sumptuosas em
sua honra, com o concurso da flor da nobreza e ainda com
a presença dos principes visinhos, que o vinham ver e o

çumulavam de graças. E Ahmad, o cantor dos mercados,
que trocava canções por um punhado de tamaras, desde que
vive como um rei entre reis, encerrou-se em silencio.

Julguei, a principio, que os mercadores me haviam en-

ganado apresentando-me um sudra dos campos pelo poeta
predestinado. Para certificar-me mandei vir á minha presen-
ça as lavadeiras,

os pastores, o s

mesteiraes, as cri-

anças, os guerrei-

ros e os peregri-

nos e a todos
perguntei mos-
trando-lhes o
mancebo: «Se o
conheciam e quem
era?» A principio

hesitaram, encara-

dos nelle, tão mu-
dado de feições e

tão rico nos tra-

jos, mas uma mu-
lher, que o ama-
ra entre os lirios

da beira d’agua,

reconhecendo-o,
exclamou: «E’

Ahmad Hossein!»
E todos, então,

bradaram contentes: «E’ Ahmad liossein! o poeta da terra

e do ceu.»

Assim pois era o proprio. E porque, então, se calara?

E elle ahi está mudo como um eunucho, sorrindo nas salas

entre as mulheres, que o adoram. Por que não canta, agora

que é feliz e que possúe o que muitos reis invejariam?

O muni, que ouvira o príncipe em silencio, de olhos baixos,
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alisando pensativamcntc a barba longa, levantou a cabeça
c falou:

— O momo aconteceu á arvore de lu/.

— Que arvore? perguntou o príncipe. E o solitário disse:
— bolada em ando penedo, varndo pelos ventos, abra-

sado dos sóes, de onde, no inverno, as chuva* raspavam
a miséria de terra que lhe alimentava as rai/es, crescia uma
arvore de verde fronde. Nos seus galhos pousavam os abu-
tres, as abelhas penduravam o* seus cortiços de cera e mel
e tigres sanguinários iam. afiar a* garras no seu tronco e ali

ficavam deitadas, com o focinho entre as patas, olhando a

lua A' hora da tarde em que as cigarras começam a cantar
e os kululas procuram o ninho a arvore desabotoava as suas
flores e, assim como escurecia, iam-sc-lhcs as pétalas ac-
cendendo ate que. no cerrar tenebroso da noite, todas se
illuminavam e a arvore resplandescia em lu/, tanta, tio clara

e suave que tudo, em volta, fulgurava como a um nítido
luar.

i.hegando ao rei noticia de tal prodígio logo despachou
uma turma de homens para que fossem onde a arvore e

a trouxessem plantando-a na estufa de crystal do parque.
E assim se fez. E disse o rei: Quero que, para alimento da
arvore, tragam nateiro dos rio* e ainda que o engordem
com os melhores adubos. E mais: quero que se desvie um
corrego para refresco e rega perenne das suas raizes, e
que nio lhe fique folha morta nos ramos nem insecto al-

gum lhe sugue o licor das flores. Cerrem-se todas as abertas
mal se levante o vento, corra-se um velario espesso á hora
do sol mais forte; mantenha-se um lume nutndo que aqueça
a estufa no inverno e abram-se largamente as portas para
que entre c circule o ar nos dias de verio. E tudo foi

feita segundo a vontade do rei Em vez do que esperavam
começou a arvore a enlanguecrr: as flores amarelleccram
e murcharam, o* galhos inclinaram-se, o tronco abostellou-
se, cobrindo-se de crostas como escaras de lepra e, mirrando,
como %c a minassem guzanos, nunca mais se accendeu em
flores luminosas. E, um dia, sem que soprasse vento, a ar-
vore inclinou -se com estrépito e tombou fragorosamente,
morta

E por que morreu, tendo os cuidados uuc lhe davam?
por excesso de terra e d'agua e por falta das tempestades
e dos sóes, dos nevoeiros e até dos maus tratos dos ani-
maes fennos.

Como quereis, senhor, que o poeta cante se o tirastes
da solidio, consentindo que elle se cobrisse de vaidade c
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A
amollecesse em lascivia? Nos mercados Ahmad Hossein era

como o ouvido applicado ao coração do povo, como o olhar

sempre fito no soffrimento dos seus semelhantes.

Sentado á porta dos bazares elle não perdia de vista

a multidão e, attento, apanhava na correnteza das almas, ale-

grias e angustias, amores e tristezas, sonhos e desenganos,
desânimos e enthusiasmos e, com taes elementos, compunha
a sua poesia. Soffria, mas o seu nome medrava em glo-

ria no soffrimento, como a arvore no cimo do penedío
agreste.

A lampada não brilha sem queimar a mécha e consum-
mir o oleo. Ahmad é hoje como um histrião no paço.

Ahi, o tendes, entre príncipes e damas, vestido de bro-

catél e rutilante de joias, no esplendor dos salões, como
a arvore na estufa. Devolvei á vida o cantor da vida e o
mesmo veneno que o vai matando será canto de gloria

amanhan e ficará perpetuo na saudade de uns instantes de
prazer ephemero como as aguas verdes dos paúes e os raios

de sol de verão, infiltrando-se nas arvores, transformam-
se em seiva e rebentam em flores. Não é com blandícias

que a natureza cria senão com energia e indifferença. As
tempestades fecundam e a Dor é a fonte da yida ;

Se o rei houvesse restituído a arvore ao seu penhasco
talvez que, ainda hoje, florescesse em luz, sussurrando com
as brisas, farfalhando estortegadamente com os vendavaes,
mas robusta e formosa.

O poeta é como a arvore de luz: quer a solidão do
seu ideal, o silencio grande dos espaços, luares e borrascas,

madrugadas de ouro e dias de bruma, a vida, emfim para
cantar, para florir em poemas de amor e de heroísmo.
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O MUNDO DE SATURNO
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trarto At»»» farto aio «tltllr* aaw e»- HWa. TilAo. Ttwali. Ifppetion. Japhcl
pllufla plau»i»rl par» a» artatlta raa- Ptwb» O arandr aorl rirralar u|wru rata
. ralrtru* ta »olla 4» plaatU, • «ar ao» fortementr aKilaAa tu arnttdu prrprndí
è perfelUawal» <t« m-n «trado «cientifica- ralar é mm «uperfior. a »ua lariara A dr
atai» pela culebf» r i nlrrraaoatr tipt- wtta «ir aoar mil Ir «ua* r parrcc ralar
fWaria pfcptira de Platraa «. wtutaA»» trulatalt por ama di«tanria
O» aaria ado. p»«*. «rrdadrtra» talai- «aatrlhonlr

lllaa ta «ta d» tt»a«laafri(lo Irallatl- Mia ralé 4t« tdtdo rm doa» parira roa-
na r atira arraiar. Aalido» dr am aa- «ratncaa r drai|
* tatrato dr r«ta<4o «ar liara latpriMr liafe

rrrta . -i., ...

4o ialrrtor; ar.

ta atadarai «obr. aataat «a admitira» aqu».
r— a tm lado «Urrai. bppntbrara a ro-
*at conjectura*. O rrtia a IVu» pertença
* ado «ar* iaatai» dado • aatUt» roabr

-

crr
O piaarta Sotaroo aprvarata «a ao «do

*» rtltrlla dr primeira (raadora.
ao brtlbo da «hum-da lar palltda r tirada

Saturno «truta rm limpo a »aa ca»
»ol«K»t> «idrrat rm 39 aaam, 144 dia».
33 bora». to attaato* a 3 woadM

A taa lacliaoçAo * » maior do» piaar-
lat lafrrtorr» e A da 3* 39' IO". « o u
Iraipo dr rolacAo r dr 10 h lia tllt.
A aa dro«ldadr. wtdo a «la Irna tgaal

0 I. a do plaarla A r«ual a Q.I30. porta
• *ra «olaatr A 710 003 »»rr« nau ma-
udrratrl do que o da Trrta. «rada. por-
tanto, o atai» «olaatooo drpui» dr Japi-
lar. do rorlrja wlrr

A «aa morar dltlaacia do Sol A da
1 131 IM kilometro», detendo pmdarir
aa «ao taprrflne um frio mienunino
O» wt* habitante» laurfrrt. o» «aturai-

no» mafinanot. da olhara* etopblalmi-
ro*. driern rcr o Sol 90 rara» menor do

aa» roam »m «wnple» traço, ditidindo a
«ra dl«ro

Ktla aorl ainda dr»apparrcr quando o
Sol «r earontra ao »ra piaao r «ar nAo
a lllumina. da modo que nAo ta pAda
atltlalo

flrpoi» dr lar ficado alfum trmpo m-
» l»i*»l. começa a modrarno» a faca op-

Rala» differrntr» pn»tçúe» IAm Inçar lo-
do% aa <1ninar aano* oa rm lada» a» mala»
rraolaçAr»

Matoa-ta |A «ar o aaal Iam am mo-
i.aualn da ocrtdaalr para o .rtenlr em
tonto dn me»mo rito do planeta. porAm
um poarn mai» lentamrnlr
O» habitante* lacuttrr» «Ictla planeta

m*»t«no»o de* rm prrtenciar am aapa-
rtara lo rtplradido por raa«a do mo» imen-
to « anado da taa» der lua».

A apparkcAo r*>n«tantc dr um Immrnw
rnrpo rirralar múltiplo, a lot branda «ar
rcflectc. a «nmbra «ur prnjarta *obcr o
planeta, o conjunto da«tr* phenomrno» *o-

do* drtr aprrtrnlar. pelo mrnot, ideal-

mente um r»partacalo maratilhoao!
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O ANNO ASTRONOMICO
Cálculos astronomicos expressamente organisados para o '<Almanak da A

NOITE», por Paschoal de Moraes, de accordo com o «Connais -

sanee des Tempsy> e «Nauücal Almanak», . dados joram
adaptados para os Estados Unidas do Brasil.

ECLIPSES PARA O ANNO DE d 7

Haverá no anno de 1917 sete eclipses, sendo quatro do Sol e tres da Lua.

1 I Eclipse total da lua na noite de 8 de janeiro.
I O começo do eclipse será visivel geralmente na Europa central e Occidental,

Í

no noroéste da África, America do Norte e do Sul e parte oriental e central
do oceano Pacificb; o fim do phenomeno é visivel na America do Norte, parte
noroéste da America austral, zona norte e nordéste da Asia e Australia oriental.
No Rio de Janeiro só se pódem observar as primeiras phases.

Hora legal no Rio

I

H. M. S.

Entrada da Lua na penumbra , 1 36 4
Entrada da lua na sombra 2 50 7

Começo da phase total 4 0 5
Meio do eclipse 4 44 6

Fim da phase total 5 28 7

Saida da Lua da sombra 6 38 5

Saida da Lua da penumbra 7 52 9

!

Magnitude do eclipse egual a 1.369, sendo o diâmetro da lua egual a 1.

2 I
Eclipse parcial do Sol, em 23 de janeiro.

!
Invisível nos Estados Unidos do Brasil.

I Visivel em quasi toda Europa, parte da Asia e norte da África.

3
I
Eclipse parcial do Sol, em 19 de junho.
Visivel em parte da America Septentrional e parte da zona norte da Asia

e da Europa.

4

5

6

Eclipse total da Lua, em 4 de julho.
O começo da phase total é visivel gèralmente na Asia (porção nordéste, ex-

clusive), África, Europa (excepto parte noroéste) e oceano Atlântico sul.

O fim é visivel na Australia Occidental, sudoéste da Asia, Europa, África e

America meridional.
E’ visivel em parte do Rio de Janeiro.

Hora legal no Rio

Entrada da Lua na penumbra; dia 4

Entrada da Lua na sombra
Começo do eclipse total

Meio do eclipse
Fim do eclipse total

Saida da sombra
Saida da penumbra
Magnitude do eclipse egual e 1.625, sendo o

15 56 0
16 52 2
17 50 5

18 38 9

. 19 27 3
20 25 6
21 21 8

diâmetro da Lua tomado por

unidade.
Eclipse parcial do Sol, em 18 de julho.

Invisivel nos Estados Unidos do Brasil.

Visivel no oceano Indico, parte austral, e no. oceano Glacial Antarctico.

Eclipse annular do Sol, em 14 de dezembro. /
Visivel em pequena parte do território brasileiro, Republica Argentina e Pa-

tagonia; zona sudoéste da Australia e nos oceanos Atlântico sul, Paci-

fico sul e Glacial Antarctico. / .

No Rio de Janeiro só póde ser observado o ultimo contacto, logo apos o

nascer do Sol.

A hora legal calculada para essa phase e 5 h. 4m. 8s. do dia 14.
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7 Krllpaa to4«t 4* Lao. m V4t doarabr»
O (oawt* «•« ototoei |tnlM«U na Ammrifa trpleairtooal r a*rr»4tonal ; «m«m

IVlfWfl * u part* 4o «lirtMa nomrtl. 4a Aila
O r.Mi 4 Itu*»l (tnlMtaU Ma twrua 4o Sorti, vmm Pariflfo t «ona onra-

tai 4a Ana r Aatlralla
Vlolool «4 tm reai(» no Rio 4* Janeiro. a* hora* 4a» phaoi alo:

I atraia 4a Ina aa pcaamkra ) U R
I atra4a 4a Loa na «ombro A 4 1
t iMlf 4a aba»e lotai • » •
Mero 4o orlipoe • M C
Va.4a 4a mmmWm I R I
No ido 4a paaaatbre IMS
Magaitode 4o orlipte i|aal a 1411. arn4o o d.aovrtra 4a l.aa rfaal a I.

AS DIMENSÕES MEDIDAS DO UNIVERSO
Aalroa que prHntrrm ao torlrjo do Sol

legma» 4e I kilometro*(Naartra 4a Terra
Aliara 4a llamplHra aarra
Dittaor lo M»r4 ta 4a Loa
IMotaarta aialaa 4* V» aa»
tMolaar to mialata 4r Maria
DMaatia mialata 4» Marrana
Dtttearte atrdia 4a U
DMao.a mialata 4# Jipllar
Didanria mialata 4r Valorao
Duiaaria mialata 4a 1'raao . .

Diriaatia m.alaoa 4a Xrftaaa
WhMl» 4m C—M» 4a HaJV» na

tai t mo

ui

a iu

M IN

DlUaarte 4o Cao4< 4a

DManr.a 4o Caorto
aMa» »

17MMM
IVA «MM OH "

III 4M M4
*44 MM MM4

I .•7a.M4.P44

I M MM 4M Irfia*

U M7 MM
nMMM

a 4a Oataaro rr;r». »«. • 174.4M a aaao» • a*«et
SMa» i •" ta I •47 M4 UINM i« aaaoi • I arm
•1 4o DragAo . a •* aa i

*io mo U.I74 M4 14 aaaoo r i aterro
B 4o CaMtaam i •- ai nt tm 14 Ml MM 11 aaao» e V atrre»
Vrga 1 1 4*. 17 1 MM M 414 #M 11 aaaoo e a atrrr*
lota 4a Graadr
Iro . 4 4- 111 1 M4.4M MMM 14 aaaoo • i mr «/»

Arriara» 1
•** IT7 I 1 434.444 41 4» MM a» aaaoo • A arir»

Rotralla polar S 4-47* X.7I4.4M 117 tm tm 14 aaaoo • • ateeeo
LopelU ao Co-

bra 1 0-444 4.444.444 174 4M tm aaaoo e • atnn

Mo roai a* mtrrlla» ovai» pmiiaat 4r a**. a» MMieo» raja 4i»ianria pode »rr
4rlrraiiiu4a . a* ootrav qne «a roolaMi por MllWn. rtlAo Ittromparatrlairnlr «ai-
tiooiato ma.» 4i»!aale» a a* 4a» nrbalooa* altra <tá»laalr»

SOTA — A» rtlrrlla» rn roda mo«l«IU(la 4o Indicada» pala» Irlra* Alpha.
Bala. fuma a saíra»; Ma* alguma» IIm nome» rapmoeo. De*ta» mdlramo» eoai
ao prlnripnr» : ArMamar <4a roo.telUçAo 4o KtmUdo . Aldrberan i4o Toam». Ca-
prlla 1 4o farlMiroí, Rlpl, Brlilcotir r Hellatai *4e Oiiorile i . tonopa» .4o Sano»,
Síria» 4o lio Maior, latlar r PoIImb do» Gratroo . Prorpoa i4o CAo Menon.
Regalo r IV orbola i4o LrAo>. £»ptga <4a Virgem .. Arriara» ido Boriro). Antarr»
(4o Smrpilo), Vega 4a l.orai. Allair .4a Ágata». Famalhant 4o Prime A a Ura' t.

Martaa 4o Prftw, Algol d« Prnrto., Myra (reli <4a Baleia . a Parola (da
Caraa
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TABOA DO TAMANHO DOS DIAS E DAS NOITES NO RIO DE JANEIRO

MEZES DIA
•

NOITE

Janeiro 1

h. m.
13 28

h. m.
10 32

Janeiro ....... 31 13 05 10 55
Fevereiro 1 13 04 10 56
Fevereiro 28 12 32 11 28
Março 1 12 31 11 29
Março 31 11 50 12 10
Abril 1 11 49 12 11
Abril 30 11 14 12 46
Maio 1 11 12 12 48
Maio 31 10 47 13 13
Junho 1 10 47 13 13
Junho 30 10 42 13 18
Julho 1 10 43 13 17
Julho 31 11 01 12 59
Agosto 1 11 01 12 59
Agosto

1

31 11 35 12 25
Outubro

1
1

|

12 16
|

11 44
Setembro 1 11 36 12 24
Setembro 30 12 46 11 46
Outubro 31 12 54 11 06
Novembro .... 1 12 55 11 05
Novembro ....

|

30 13 23 10 37
Dezembro ....

I
1 13 23 10 37

Dezembro ....
1

31

1

13 29 10 31

T
|

O dia decresce durante o mez: em ja-
neiro 23 m., em fevereiro, 32 m., em
março 41 m

. , em abril 35 m., em maio
25 m., em junho 5 m.
O dia cresce durante o mez: em ju-

lho 18 m., em agosto 33 m., em se-
tembro 38 m., em outubro 38 m., em
novembro 28 m., em dezembro 5m.
De modo que em janeiro, fevereiro,

princípios de março e fins de setembro,
outubro, novembro e dezembro, os dias
são maiores que as noites, e em fins de
março, abril, maio, junho, e julho e
princípios de agosto, as noites são maio-
res que os dias.
Os dias maiores são os de fins de de-

zembro e princípios de janeiro; e as
noites maiores são as de fins de junho
e princípios de julho.

ENTRADA DO SOL NOS SIGNOS DO ZODÍACO E COMEÇO DAS ESTAÇÕES EM 1917

ESTAÇÃO SIGNO

|

GRAU MEZ
|

DIA
HORA
LEGAL
NO RIO

Aquarius 300 Janeiro 20 11 37
Pisces 330 Fevereiro 19 2 05

Outono Aires 0 Março 21 1 37
Taurus 30 Abril 20 13 17
Gemini 60 Maio 21 12 59

Inverno Câncer 90 Junho 21 21 15
Léo 120 Julho 23 8 08
Virgo 150 ' Agosto 1 23 14 54

Primavera Libra 180 Setembro 23 12 00
Scorpio 210 Outubro 23 20 44
Saggitarius . .

.

240 Novembro 22 17 45
Verão Capricorniiis .. 270 Dezembro 22 6 46

PRECESSÃO E OBLIQUIDADE EM 1917

Obliquidade média da ecliptica 23° 27’ 0*’ 76

Precessão annual dos equinoxios 50.2601

Precessão diurna dos equinoxios 0.1376

OBSERVAÇÃO

A correlação dos mezes e dos Signos do Zodiaco que_ damos aqui e que é a

mesma que se encontra em todas as folhinhas do mundo, não é exacta actualmente;
basta, para nos convencermos disto lançar a vista ao Céo para vermos que effe-

ctivamente em 1 de julho, por exemplo, o sol está na constellação dos Gemeos e

não na do Leão; em novembro está na Balança (ou Libra) e não no Sagittarius;

numa palavra, o Sol caminhou duas constellações para oéste do que estava, quando
se estabeleceu a correlação que ainda hoje se conserva em todos os almanaks,

não sabemos por que motivo, visto já não ser verdadeira.

Ha dous mil e tantos annos, o Sol percorria a constellação do Leão no mez de

julho; o ponto de intersecção da ecliptica com o Equador, chamado Ponto Aries,

porque se achava na constellação do Carneiro, está actualmente na dos Peixes, em
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«iMudf do mo*.m*alo taralar 4» kl <lr U+t ole.ie. qur arr.*loa rua.im •
“*•' ** inlrn.netAo rcIljMk. prl» rqaadnr Amia». ai., der r.. ranhar o trilar
,r.ál,ty?>l V* ****** ***** • «"*'**“ rml 4o Sol « • dam»* nr**e almanal
obrdrrrado á rollaa do* irra lo*

O *a*lo arrn da» a*een<«W* rrcta» ramiaboa nu xnMdo Intrrx ao aoilmmlo aa-
aaal da abobada rrletle. a laathrn. ramiaboa a Bn«*io arlaal do /odlaro rm rrlaçio
aa Kqvadof. •**! ia«a o locar oadr oSal a arha ao lida rm qaalqaer ntrr do ann»

TUNSU
A»'rai»-ra*. la.til.ida. rm 144 prl. Papa SAo 1-cAo, foram fitada» da maar ira

•«««laia par »,r**..r.o VII
Obrn.a o «emprr aa» qaarlas «rtla» r »abbad»s principiando a» primeira»

Haaaialxory . drpoi» da I* domine» dr INamaa; a* xfaada* iTrtalIati») drpoi*
do IValoraalr ; a» Irrrnra» ilran» » drpai* da K«all»(lo da NaBlimiata Onr, t a»
qaarla* Laria drpoi* do 7* d»m.n<» do Adiroi»

A» roancAr* prorodrm o* lrr« dia» aair» da t«en<io do Senhor, rm qar w *up-
***** aa» ladainha» a» craca» dr nrai^ra o IWm da Humanidade r para abrncoar
aa fraio* da Terra r a» maallmrato* dr q« ao» aatrtoKM. afim dr qar aio ha la
rarataria r para prmrr Ioda* a» aa*a* arrraaidadr*
O agrtrallor. o < nadar qar a*«im. dr» «lanar nw r ram obra», prurwdrr «ni a

»*a krnUdr mmprv irraada r proaprra. rrpirla dr Irlindados a Ir«ria. par r «ralara

Tiarmu ruu HI7
A» Primeira* Hrmla<*rrrr
A» Vcaptda* Tnailatl»
A» Trrrrira» — Crari»
A* Oaaria* — Laria

7» dr frtrrriro. 3 r I dr março
» dr maia. I r 3 dr )aaha
I*. 31 r 33 dr nrlrmbra
IA H r 31 dr dernubr»

CVCLOS CHRONOLOGICOS
Lrlra Damiairal Ú
leira da MartyTnlaCto f

Orla «alar 23
ladWacio Hooaaai 1

1

Aarvo Nnmero II
Kpaaia VI

f>cln laaar llrbnra IA
Kra Mabwmrlaaa - Aaaa 1134 príari-

p*a rm «rniabro 33
Kra llrbratra - Aaao A47I — principia
aa par do »ol — »rlembro 37

ua*«a#%«M»(u aa ata» ata iaa com a n iaa aa 1917

U aaao da 1917 da Kra «algar ido Xawarala dr Xeuu brabor Jr*a» O»n*»oWMMltl
«A3* do Parindo Aaliaaai
A9I7 da i rva«4« do Maade «rgando o Traio Hrbrra r a «olgala.
«341 do Dilatia l aumal.
j:*i da >artdo«i» dr I nrthapa;
3491 da Prtaarlra llltmp.ada;
93*4 da Paadacão dr Hoata.
1343 do «tlabr ire atraio do (d Iradario Jaliaao;
1331 da Morlr r PaltAo dr No»*o Seabor Jr*a» (ArltUt
131 í da dratraicio dr irra«alem .

«77 da lairaçi. da lmprra*a par Gallrmbrfl;
«7% da Drarolwrta da Amrrira por laluaba.
«17 d« Ikrtrobriatrala do Hraol par P A labral;
III 4a madaoqa do anmr dr Terra dr Saata irar para o dr Hratil;
331 do iairio do Po* aaatraio do Hratil;
I9& da inlrodartAa do rafd ao Hratil.
34 da lixlrpradrana do Hratil.
>3 da PrarlamacAa da Hepoblwa do» E V. do Hratil.

Safdaa(r*ima
Vup*iaa
yalaqaa«r«ima >1 amaral

Oaadragrtima
PaltAo
Ramo*

rttru Mana
« Ir»

II frr .

IS f««

31 ft«

31 marco
1 abril
S abril

Pa ra*rr*r ..
Patroa
ladainha. I«. IA r
4«emeAo • •

Ktpirilo Santo
Santi»«ima Tnndadr
Carpa» ijhriuí

I
a Domingo do Adrralo...

« abril
8 abril
14 ma to

17 maio
77 maio
1 junho
7 jaaba
1 dr»

a.» t»«Tinc»Paa
l iitaaridn do Srahar . I jan. I A»»ampcáo dr Nn»*a Senhora IS ago*to
Kpipbania 4 jan Todo* n% Santa» I no»

.

A«rodeio do Vnhor 17 maio I Immaraiada IoartIçAo N. S. 8 drt
SAo Prdm r SAo Paalo 79 jnnh» I Natal 3S drr



ALMANÁK
DA A NOITE” ^jc^^rrM 1 T=^ CZPlÇB PARA
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PHASESDA LUA UtAS HORAS LIBRAÇÃO DIAS HORAS ^ MEZ
f

Cheia 8
16

4.46

8.42
Apogeu 10 5.04 3^1 DIAS

f
Nova
Crescente

23
29

4.40

22.02
Perigou 23 9.06

0 Sól em Aquário a 20 ás 11 h. 37 m.

CO SEMANA 0 Sol
PHENOMENOS DIVERSOS

H Predicção Santos, festas e feriados..

Q DIAS Nas. Occ. Datas Horas

i Segunda .... M uito ÀCircumcisào do Senhor 5.12 18.40 1 7 lupiter em conj. com a lua (6°58’S.)

2 Terça S. Isidoro E M 13 40 2 12 Mercúrio na sua max, long (19°21’E.)

40
41

5 Sexta S. Simeão Estellita C.... 41

6 Sabbado quente pEpipbania do Senhor.. 16 41

7 Domingo... S. Thcodoro Monge 16 41 7 2 Mercúrio no modo ascendente

8 Segunda.... Chuvas S. Lourenço Justiano B... 17 41 '8 14 Saturno em conj. com a lua 0'58’N)

9 Terça S. Juliao M, 18 41 9 3 Neptuno em conj. com a lua 1°6’N

Mercúrio estacionário10 Quarta abundan- S. Paulo 1* Eremita...... 18 42 9 16
11 Quinta tes no S. Hygino P. M 19 42 11 17 Mercúrio no perihcho
12 Sexta Sul S. Satyro M 20 42

13 Sabbado .... S. Hilário I 20 42 13 10 Mercúrio em conj. com Marte 3"1’N

H Domingo . .

.

O.SS. N. de Jesus.S.Felix 21 42

15 Segunda.... Mais S. Amaro M 22 42

16 Terça fresco SS Mm. dc Marrocos... 23 42 16 18 Júpiter em quadratura com o Sól

n Quarta e S. AntãoM 23 42 17 4 Saturno em opp. inf. com o Sól

18 Quinta Cad. dc S. Pedro em Roma 24 42

19 Sexta S. Canuio M 25 42

20 Sabbado.... nublado iJIS. Sebastião (K.N. D.E.) 26 42
Venus cm conj. com a lua 1“20‘NS. Ignez \

S. VicentelSegunda....22 Variavel VI 28 41 22 0 Mercúrio em sua max. lat. heliocen. N
23 Terça Os Desn.de N.S.com S.J.. 28 41 22 2 Mercúrio em conj. com a lua 3°13’N

24 Quarta Chuvas N. Senhora da Paz 29 41 23 8 Marte em conj. com a lua 3°14'S

25 Quinta Conversão c1c S. Paulo... 30 41 23 10 Neptuno cm opp. com o Sól

26 Sexta e S. Polvcarpo B. M 30 41 °3 20 Urano em conj. com a lua 3°30'S

27 Sabbado.... muito S. João Chrysostomo Dr. 31 40 26 10 Marte na sua maior lat. heliocen. S

28 Domingo ...

Segunda....

A fugida da SS.F. do Eg. 32 40 27 18 Venus no modo descendente

29 quente S. Francisc0 de SallesB. 32
-33

40 28 17 Júpiter em conj.. com a lua 6“45’S

30 Terça S. Martinha V. M 40

31 Quarta S. Pedro Nolasco C 33 39 30 6 Mercúrio estacionário

30 6 Mor. em conj. com Venus 2'52’ N

TEMPO PROVÁVEL

De 1 a IO De 11 a 20 De 21 a 31

CALENDÁRIO AGRÍCOLA
Podem-se fazer sementeiras de hortas,

necessitando que se combatam por meio de

regas os effcitos damnosos causados pelo ve-

ranico.

Começa-se a preparar o terreno para a

plantação do feijão e de vegetaes de curto

periodo vegetativo, como batata americana

(Solanuml e outros.

Começa-sc a colheita de mangas, marmel-

los, pecegos, aboboras, morangos, uvas, me-

lancias, abacaxis e alguns outros fructos.

Nos terrenos húmidos pode-se plantar a

canna de assucar.

Deve ser evitado o corte de madeira, bem
como as transplantações de arvores.

Para o choco de gallinhas e outras aves e

castração de animaes a época não é própria.

Podam-se as dahlias e as roseiras.

üüAo.:’ !
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OS MORROS DO RIO
íH r«M«ra> ubtm. com *• ttlnaiti-

r«t à* *K**ur a br Urra <lo. Morr» 4a Forrai«a
m»rro> 4a cidade. todarah*. Tljwa. Oa- KacaUior
«va. i o'Tota4o » aalrm. aa »aa autoria m.u. Irma...
••«•***>'• »P*«a» â «lata 4a r«#rda4or. Uru 4o Imperador
IVaa. pnè*. *er Inlcranaatr roelamr a Morro 4* lana.. o Dia»
aliara nacta 4oa 4l*er*o« plruv o «pir Serra 4o Matheu»

M
«li
iU
tu
4AI

•Aa 4 facil 4a ralralar a olho. nmir a
Ula*<k 4o« aarm, «aa 4. Maneta 4o
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mau tarde qar a ronedia tòra panenle-
manla rn*alada rom «ario* dia* da ante-
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“



Como passar oitcudiajs

Um passeio ao Rio! Qual o mineiro, o paulista ou o fluminense que !*-

não acalenta esse sonho? Para muita gente do interior, um passeio ao Rio, £
com oito ou dez dias de. estadia na capital, constitue uma aspiração muito y
semelhante á que temos, nós do Rio, de dar um passeio á Europa. Mas, y
ao passo que para um regular passeio ao Velho Mundo são precisos pelo v
menos uma meia duzia de contos de réis, e — o que ainda é talvez mais •*

difficil — um abandono de occupações durante tres ou quatro mezes, pelo !;

menos, um passeio ao Rio, mas, um bom e util passeio, póde ser feito em y
dez dias, incluindo-se nesse tempo os dias necessários para as viagens de y
ida e volta. y

Algum dos nossos leitores do interior acalenta o sonho de uma y
excursão de recreio á capital? Pois a realisação dessa aspiração é mais y
facil, muito mais facil do que talvez pense. Arranje os seus negocios de -l

maneira que possa se ausentar durante os dez dias a que acima nos re-
ferimos, compre uma passagem de ida e volta, ponha uns trezentos mil ’/

réis na algibeira, tome o primeiro trem, e venha sem receio, passar oito y
dias deliciosos nesta grande cidade.

O nosso desejo seria pôr um representante da A NOITE
á disposição de cada um dos nossos amigos do interior; mas,
como seria materialmente impossível a realisação desse de-
sejo, procuraremos attendel-o de outro modo. E nenhum
mais pratico que esse pequeno guia que aqui pomos á disposição
de todos. Fiem-se nas nossas informações, e não terão que
se arrepender.

Provavelmente o nosso amigo já vem destinado ou recom-
mendado a algum hotel, casa commercial ou casa de pensão.
Si não vem, e si deseja um hotel, vamos lhe aconselhar o que
deve fazer. Si o viajante é pessoa de tratamento, e si está
acostumado a um certo conforto, escolha um dos hotéis de
primeira ordem ou, como taes considerados, e que são o Ho-
tel Internacional, de Santa Thereza, de onde se gosa um ma-
ravilhoso panorama; o dos Estrangeiros, o Metropole, o

Central, o Avenida, o Grande Hotel, o Moderno e outros. Si,

porém, deseja um hotel modesto, mais de accordo com os
hábitos communs no interior, prefira o Hotel Globo, o Flumi-
nense, o Hotel dos "Estados, ou qualquer dessas pensões fa-

miliares que as ha tantas por ahi, mas para as qúaes é

preferível que o hospede já venha recommendado.
Quem vem passar no Rio apenas uns oito dias não deve

trazer mais que uma maia de mão. O viajante não deve,
pois, dar ouvidos aos carregadores, numerados ou não, que
lhe azucrinarem os ouvidos, ao desembarcar na Central, e

carregando elle mesmo a sua mala — a não ser,_ está claro,

que seja muito pesada — deve atravessar a estação em dire-

cção á rua. Si, porém, tiver de entregar a mala a um carregador, para tra- l

zel-a até fóra, não deve pagar mais de um mil réis ou mil e quinhentos l

por esse serviço. Muito cuidado com os batedores de carteira. Tragam :

sempre o dinheiro no bolso deanteiro da calça. 0 seguro morreu de velho. :

Nunca uzem carteira com dinheiro ou papeis importantes no bolso do pa- •

letot. Si é a primeira vez que vem ao Rio, o viajante tome um “taxi” em
;
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de automóveis á hora é de oito mil réis para os
carroá pequenos e de dez mil réis para os carros
grandes. Uma viagem de ida até o Leme, de “taxi”,
não póde, porém, exceder de seis mil réis, si feita
antes de uma hora da noite. Depois de uma hora.
até ás cinco, começa a vigorar para os “taxis”
a tabella “2”, um pouco mais cara. Tanto no
Leme, como na Egreginha (Copacabana), como no
Ipanema, ha “bars” e botequins, onde o passeante
póde beber ou comer por preços regulares, sobre-
tudo si tiver o cuidado de não se deixar explorar.

E agora toca a dormir, que já chega para um
primeiro dia.

Apezar dó Rio não ser uma cidade onde abun-
dem os attractivos, ainda assim póde qualquer
pessoa aqui passar oito dias bem divertidos, so-
bretudo si souber aproveitar o tempo e preferir
ver apenas o que é digno de ser visto. Mas, o que
é digno de ser visto no Rio?

Em primeiro logar, o Pão de Assucar, com o
seu caminho aereo. Deve ser esse, pois, o passeio do
segundo dia. Si o viajante quizer gozar de um
abatimento de preços offerecido pela empreza, deve
fazer esse passeio um domingo de manhã até uma
hora da tarde, quando a ida e volta custam dous
mil réis. Nos outros dias, e no domingo á tarde,

o preço do passeio é de quatro mil réis, ida e volta. Os bondes para o Pão
de Assucar são os da linha “Praia Vermelha”. No alto da Urca ha um
restaurante e “bar” com preços commodos. O passeio consta de duas par-
tes, da Praia Vermelha á Urca, e da Urca ao alto do Pão de Assucar.

Apezar do passeio ao Pão de Assucar, não se deve deixar de ir ao Cor-
covado, de onde o panorama é mais grandioso e imponente. O preço da
passagem de ida e volta é de tres mil réis. O bonde é o de
reas”; passagem de ida e volta, quinhentos réis. Na meio do
o Corcovado fica o Hotel e Restaurante das Paineiras, onde aos
ha um almoço muito concorrido, epelo qual se paga o preço fixo de
mil réis. Durante o almoço toca uma orchestra dc tziganos. Quando o
está bonito e de sol, passam-se ali momentos agradabilíssimos. No pasieio
ao Corcovado o excursionista deve ir ou voltar pelo Silvestre, para que
possa apreciar um dos mais lindos trechos da cidade que é o çaorro de
Santa Thereza, e para que possa também ter a sensação da passagem sobre
o aqueducto. E’ preferível que a subida se faça pelo Cosme Velho e a
descida por Santa Theresa; o passeio assim torna-se mais interessante. Nesse
caso, está claro, deve-se
comprar apenas passagem
de ida no bonde de Aguas
Ferreas.

A noite desse segun-
do dia deve ser necessa-
riamente consagrada aos
cinemas e theatros. E’
preferível que seja aos
cinemas. Os principaes
cinemas do centro da ci-

dade são: o Avenida, o
Odeon, o Pathé, o Pari-
siense e o Palais, estes

na Avenida; o íris e o
Ideal, na rua da Carioca.
O Avenida e o íris exhi-
bem principalmente fitas
americanas. Em todos
esses cinemas os preços
são de mil réis para a

primeira classe, e qui-
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Ha ainda outros pequenos passeios interessantes que pódem ser

da viagem é apenas de trezentos réis ida, e trezentos reis a volta. Durante
o dia, ha barcas de vinte em vinte minutos. Que fazer em Nictheroy? Para
Quem não tem tempo de ir ao sacco de São Francisco — um logar deli-

cioso! — o melhor passeio é Icarahy. Os bondes são: “Circular”, “Canto
do Rio” e “Icarahy”. O preço é apenas de dous tostões.

Qualquer duvida que o visitante tenha sobre horários de bon-
des, barcas, estradas de ferro, assim como tabellas de preços de

automóveis, etc., consulte este almanak, onde encontrará todas

as indicações precisas. f

Ficóu para o fim o melhor e mais encantador passeio do Rio: a volta
da Tijuca. Esse passeio, porém, só póde

ser feito por quem estiver disposto
«gfe- a perder o amor a algumas dezenas

de mil réis, visto como só póde
ser feito em automovel. Quem
não puder ou não quizer fa-
zer essa despesa, contente-
se com um passeio de
bonde ao alto da Boa
Vista — mil e quatro-
centos, ida e volta.

Uma volta á Tijuca
em automovel exige um

bom automovel e um
“chauffeur” perito. Não

se deve fazer esse passeio em
qualquer carro, e com qualquer

“chauffeur”, apanhado ao acaso.
Um carro nessas condições encon-

tra-se ou nas “garages” de primeira
ordem, ou na Avenida, em frente ao

Hotel Avenida, onde estacionam automóveis de praça excellentes.
O preço da excursão deve ser contratado antecipadamente. Um carro de

força, para um passeio á Tijuca, não custa nunca menos de quinze mil réis
á hora; e assim mesmo si o excursionista for feliz e “especular” muito.

preço commum é o de vinte mil réis. A volta póde ser feita em duas horas.
Por onde começal-a? Pela Gavea ou pela Tijuca? E’ indifferente. A

maioria prefere, porém, subir pela Tijuca e descer pela Gavea.
E’ muito interessante demorar-se um pouco no alto da Boa Vista, na

gruta Paulo e Virginia, nas Tres Vendas, ou em qualquer dos pontos em que
se avistam praias infinitas lambidas pelo oceano infinito. Do alto da Ga-
vea ha pontos em que se tem o desejo de ficar ali o resto da vida, extasian-
do-se ante o panorama incomparável.

Mas ha ainda outros passeios ou visitas quê'devem ser feitos.
_
O thea-

tro Municipal, por exemplo, por causa' da sua sumptuosa construcção. Para
se visitar o theatro Municipal deve-se procurar a porta dos fundos do edi-

ficio, onde quasi sempre ha um funccionario para attender aos visitantes.

A entrada é gratuita; é justo, porém, que se dê uma pequena gorgeta ao
funccionario; si-elle attender com solicitude ao visitante. Do theatro Muni-
cipal deve-se ir á Bibliotheca Nacional, que é incontestavelmente um dos
grandes edifícios da cidade. A visita á Bibliotheca póde ser feita sob o pre-

texto de consulta a algum livro, ou mesmo para a leitura de jornaes. Expe-
rimente, por exemplo, o visitante si encontra os jornaes da sua
terra . .

.

Ao lado da Bibliotheca Nacional fica a Escola de Bellas Artas,

em cujas galerias ha realmente muitos trabalhos dignos de ser

vistos. Ninguém deve vir ao Rio sem visitar o nosso principal

estabelecimento de cultura artística. A entrada na Escola de Bei-,

las Artes é gratuita, e o visitante é gentilmente recebido.
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d* laaer «atro* paaaelo* qae lhe
te Indieadoa, depoia de «ialtar Aa
mento» depoia 4* laaer e* >«•«

lembratna» para a família, o
a» Ur. »aado*o 4e«ta terra,

defeito*. ma* A. m-
uma da* mata bei-



Sou como um valle, numa tarde fria,

Quando as almas dos sinos, de uma em uma,

No soluçoso adeus da ave-maria

Expiram longamente pela bruma.

E’ pobre a minha messe... E’ nevoa e espuma

A gloria do trabalho em que eu ardia...

Mas a resignação doura e perfuma

A tristeza do termo do meu dia.

Adormecendo, no meu sonho incerto

Tenho a illusão do prêmio que ambiciono:

Cáe o céu sobre mim em pyrilampos...

E, num recolhimento, a Deus offerto

0 cançado labor e o inquieto somno

Das minhas povoações e dos meus campos.

(Inédito. Do livro “Tarde”.)
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M OifeM P*T% « fOTWMl Jm4«M SUwl*
Am Rf>i Eat* ladietdoe cr* contratndor
Am imposto. Mfiaia • r» «terna uiio
mJ» • m arraiara para coa a Rca!
Fatvnda «a mmu. citraorduaana para

a» í« 1*7 (Miat Ea ca-
«a ilma, ama bca». que m po»

aaa ankaiat ua capita* *• 4c Miaaa
c 4« Hm. caia «ata amu iça loc 4« neqocntro
par* asttafação da dtvtda O* tacoaft-

»irma logo m!W aa
t«r*l. imemaado aa .ndepeadcucia qne
IA* dara poaiçáa c rvnmuirta * fortuna
Joaquim Siltcno, parda, prcfcn* o segura -p,.

prtacipioa 4* 1795 Adraatr m traria-
daaioa por acrca pouco coahecidbs.

"Por docretn d* 4 4c outubro da 1794M Sua Magratadc acrvid*. cm attenção
ao# J>»tlocao* nervtçoa fe to* com eus
piar lealdnd* pala coronel Joaquim Silvo-
rto doa Rela. aa capitania 4c Miaaa Co-
rar# c Rio de Janeiro, fajor-ibe mercê
por artmip.o 4c remuocmçio. 4o habito
da Ordem 4c Chnsfo. com 3» ré .a 4c
•coça pago* effcctt*amante; c ao dia 20
4o correste houve o Príncipe Noaoo Se-
nhor por bem Isaçar-lhe o dito habito
pela «aa real mio * (Garcia de Uaida.
í* aupp aa a. 42. 4e 25 da outubro da
1794».

pwém. prcfcn* o aagura
dcouocinr o# rompaabeiro# * cobrar

depom am bom preço peia traição

O ac* piano lae* aalto completo O
«•*—-to. coada da Raaialt. «maa a peita
aua rama. e a mandara para Li*b&a. em
®c*de de 1794. com ema cana de calo-
roea recommcnáaçio para a oumnrro Mar-
utó« Mello c Caarro. aa qual aprv-

raoedoc de toda a gritado, loucore* •
***** m, por parte da miaha Nem
ocoaaiéo |á catara Joaquim Sihrerto pre#o
c *caa bra» #eq oratrado* Maa o conda
de Rricodc * tirou do cárcere a a frr
aoguir coai honraria* para a Mairopolr.
pá» «Tttar “# reparo geral de ac coo-
cerrar arma cidade ( Rio de Janeiro » como
preoo. um homem que. pelaa «ua# arten-
di«e* e toucarei# qualidade# ae tem

cart* pedia ao euamtro que
4 ra nha a aua deliberação,

"a qual to movida 4o dcacio de coocor-
rer pura a felicidade de um vaaaallo tio
til ao Eatado".

A racommcadaçáo to ofticu
Fui levantado o nrqoratro doe bena 4c

Joaquim Silreno c perdoada a aua avul-
tada dhrtda . O traidor to feito cavalleiro
da Ordem da Cbriato. fidalgo da caaa
real c lhesoure ro-mòr da bulia de Mina».
A* Comae a c do Rio de Janeiro. Oa do-

Garrfa d* Litkò* de Hat de 1794

i 14 de oatubro de
1794 foi Sua Mogettade aervide. cm at-

tençio ao# relo ante» acmço# praticado#
com caemplar fidelidade de caiboüco e
leal vaanalo, pala corooal Joaquim Silve-
rio doa Reia. naa capitania# de Miaaa
Gcraaa e Ria de Janeiro, de lhe levantar
a aeqacefro tolo ao# acua ftadorea c en-
tregar-lha todo# o# #eu# bena. que *e
achavam apprahrnd do* pela Real Fatcn-
da paio alcance de I47 5ÍM77J réia. como
tentemunho da real approvaçáo pelo fiel

• louvaeel comportamento com qur tem
honrado o nome portugort. ** (Guete de
Liahda. anpp ao n 4Í. de 2B de norem-
bro de 1794.»

"Por decreto de 20 de detembro de 1794
to Sua Magcttadc mnrida. em attençio
ao* relevame* e dtattoctoa acmçoa. com
qoe a* tem distinguido noa Eatado# do
Brmail. com rsempiar fé. o coronel Joa-
quim Silreno do* Rei# Montencgro. que
fundado# todo# no acu grande teio e fi-

delidade. o faiem digno da real ratlma-
çio. honrai -o com o titulo de fidalgo de
•ua caaa real em firo e moradia; a peloa
meamos lhe fu mercê da thesourana-
mdr da# bulias de Minas, de Goiuca c
do Rio de Janeiro; tudo por testemunho
de remuneração da honra c fidelidade com
qoe tem desempenhado o nome fiel c leal

vassalo da Sua Magcstadc "
< Guete dt

ínhn. aupp- ao n. 2. de 23 de laneiro
de 1795.)
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— Que pena o Dr. Cerqueira
não ter trazido o violão!

O interpellado, um cavalheiro calvo, de longos bi-

godes grisalhos, que, nesse momento, dizia á dona da
casa algumas amabilidades de obrigação, pigarreou, dis-

farçou, visivelmente contrariado com tal lembrança. Ou-
tras vozes, ao redor, lamentavam a ausência do celebrado instru-

mento. A piopria Mme. Guimarães fez côro, accusando jovialmente
o Dr. Cerqueira de usar de crueldade para com os seus outros
convidados, as damas, sobretudo, que tanto o admiravam. .

.

— E eu, então, que nunca o pude ouvir? queixou-se uma
senhora edosa, anafada, levantando os olhos ao tecto estucado
do salão, para dar idéa dum destes infortúnios que appellam para
o céo, pois só do céo lhes pode vir lenitivo.

O effeito produzido por tal queixume foi muito mais de es-

panto que de compaixão. Varias pessoas, com exclamações im-

petuosas, davam claramente a entender que não acreditavam. Como
assim? Pois haveria no Rio de Janeiro, em S. Christovam, de
mais a mais, quem, um dia, não tivesse gosado as maravilhas da-

quella arte incomparável! E Guimarães, no auge do assombro:

— Quê! A senhora não corthece a Marcha de Luiz XIV!

I • I
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A matrona. ipnindu o queixo no leque, concentrou-te, te/
um grande etforço de mrmoni;

- Quero di/cr Talver. tocada por outro...
- Ah, i»*o nlo! A Mtvfh*. a verdadeira, com todo* o»

matadoret, %A elit! O» outro* nem te lhe aproximam!
Pavorr* rotnou Cerqueira, cada ve/ mai» contrafeito.

Ma* o dooo da cata protettou e com ellc toda a gente Nio,
r ' Juttiça, vimplet pittlça O facto de outro* violonivta*

pretenderem executar aquella com-
po*i{Jk> tublime, «tgnificava uma
ou*adia. uma c*tulta outadia, nada
mai*. Fallavate ultimamente — 'té

o* /ornae» - dum tal Praxede* que
tocava por mu*ica c te atirava 4*

opera* . Qual muxica nem meia mu-
uca ! Metmo porque a mim ca. alli,

era o rneno*. a difficuldade ettava
na* imitaçóe* aue a Mvehê
portava e que to ot dedo* privilegia-

do* de C erqueir j conteguiam tirar da* corda*, a ponto de (Iludirem
todo o aaditono.

- A* corneta*, por exemplo! proteguiu Ouimarle*, enthusiat-
madi**imo — Ouvem-te a* corneta*. Ma* ouvem-te po*ittvamente,
ao longe primeiro, depoi* mai* perlo, cada ve/ mai* perto, até

que pattam, *c vio afattando .. E* phantattico!
— E o* lambore* ? obtervou outro apaixonado — Kataplan.
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— Pois eu, do que mais gosto, declarou um terceiro, é do
tropel da cavallaria. Pracató, pracató. .

.

Enfiado, nervoso, num verdadeiro supplicio, Cerqueira íor-
cinhava o bigode, tentando sorrir, de vez em quando, para um
lado oü para o outro, sem mais conseguir do que dar á physiomo-
mia um rictus de desespero. . . Por fim, nem se mexia. De olhos
cravados no chão, como inconsciente, alheio a tudo, esperava que
aquella onda de admirações passasse, se desfizesse. . . Nisto, o
dono da casa, dando-lhe uma palmada no hombro:

— Seu Cerqueira, uma idéa! Se mandássemos a sua casa,
buscar o violão? O automovel vae lá num instante. .

.

Uma salva de palmas coroou, celebrou a idéa. Mas Cerqueira,
que déra um pulo, tonto, perdido de todo:— Impo... impossível! — De afflicto chegava a gaguejar —

“ Teria o maior... sim, o maior prazer, mas...
• — Mas quê, homem! insistiu Guimarães, ao mesmo tempo

divertido e embasbacado.
— E’ que lhe faltam duas cordas. Duas ou tres, nem sei. E

depois, os dedos. Ha muito que não toco e. . . E até desconfio que
me está vindo um unheiro. Neste! — Mostrou o indicador, apal-
pando-o còm a outra mão, procurando o ponto dorido. — Justa-
mente, no principal!

Pela sala, correu um oh! de magua e decepção. Cerqueira
não podia mais. Aquellas invenções, por isso mesmo, que desas-
tradas, tinham-lhe custado um esforço doloroso, exhaustiyo. Em-
pallidecera de morte; e toda a calva se lhe orvalhava de suores
frios... Felizmente, uma vez acceita a impossibilidade de se ouvir
o magico instrumento, todas as attenções se voltaram para outras
cousas. Guimarães passou á saleta'* a ver se aos parceiros do pocker
não estariam faltando charutos ou refrescos; Mme. Guimarães pro-
seguiu na sua faina de animar, variar a soirée. Logo adeante,
curvou-se sobre uma mocinha que abria e fechava o leque, me-
lancolicamente, disse-lhe algumas palavras ao ouvido. A joven
fez que não com a cabeça, esquivaíndb-se, num sorriso triste; _
depois, deu de hombros, como se arredasse de si a respohsabili-

dade do que ia acontecer; e depondo o leque no regaço da mãe, _
levantou-se, encaminhou-se para o piano. Mme. Guimarães re-

clamou attenção; desfizeram-se grupos, houve uma procura aza-

famada de Iogares. Como nos achássemos á porta do fundo, na
ingrata e bem conhecida attitude daquelles que não dançam, nem
recitam, nem têm intimidade na casa, aproveitámos o movimento,
para nos esgueirarmos. Fomos dar á varanda. Accendemos um
cigarro. Nesse momento, ouvimos, ao lado, uma voz que discreta-

mente nos pedia fogo. Era Cerqueira, ainda tremulo, impressio-

nadissimo do transe que acabava de atravessar. «Muito obrigado. .

.

Não ha de que. . .» A extensa varanda estava quasi deserta, travá-

mos conversação. E a verdade é que Cerqueira precisava de se

explicar com alguém, desabafar, porque foi logo dizendo:

— Ora o senhor já viu este Guimarães? Homem excellente,

excellente amigo, não ha duvida, mas. . . Acredita o senhor que,

1 0 I
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ultimamcntc, lenho evitado o mais possível esta* rcunlôc* farai-

lure», estas uttrér*. por causa do diabo do vtoláo?
Nesse caso — rrficciimm de prumpto o viblio de Cerqueira

linlu unu historia E que cmu buii preciosa, mais deleitosa que
uma historia intima, entre o perfume das madresilvas e o fumo
dos ánrtM, emquanto uma menina, lá dentro, canta He rhiawatn
Mimt* l*or isso, objcctámos manhosamrnte

:

Mas, doutor, realmente, nlo vejo motivo .
.
Quando se

é. rumo o senhor, um grande artista

N... %C tiata de arte. pelo amor de Deus! atalhou cllc.

impaciente oxn a nossa inrtMnprrhcnslo Náo se trata de nada
disso Trata-se de que eu,* tíofe sou Director Geral! — Es-
perou. um momento, que apprm assemos . longe, porém, disso, nlo
cindimos de lhe etpnmir senlo maior surareza e perplexidade —
Naturalmente O amigo deve reflectir . Já lá vae o tempo rtn
que me era permittido loear por toda a parte Devo até confessar
que isso me serviu de bastante, na vida Sem irmos mais longe,
este mesmo íiutmarárs Obsequiou-me em varias ocrasíòex. pres-
tou-me serviços de real valor E por que? INiruue, nos dias de
festa ci em casa. en apparrcia sempre com o \mlio - Deteve-se.
arrependido de certo; vendo, porém. que. Já agora, necevsitava
de ir mais longe, esclarecer completamente o caso. proseguiu : — Oh.
nlo slo coesas que se contem a toda a gente, bem sei! Ma* a

homens a«no o senhor Venha cá!
'sentimo-nos ao fundo, num largo hanm gradeado, contra

unu trepadeira que rescendta
Comecei a tocar ouando estudante ainda, no primeiro anno

do curso. e. sem receio de passar por immodesto, posso affirmar
que. desde logo, se me revelou a mais ditosa das vocaçAc* Eu
mesmo me admirava da facilidade, da rapidez dos meus progressos.
Ao caho de certo temno, gosaia de verdadeira fama. nlo üi na
Academia, como até fóra delia Vivia numa republica, com ou-
tros rapazes, meus enrstaduanos . mas Já então condiscípulos que
aqui tinham família me convidavam a passar noites cm casa delles,
sobretudo noites de anniversanos, casamentos, etc Assim fui en- —
trando na sociedade, conquistando rrlaçAr* que, Ji se sabe. In- •
lava de escolher, entre as mais honrosas c uteis para o futuro . _
No segundo anno. consegui tirar essa tal Marcha de lait X/V
que me abriu dcfimtiv ararnte todas as portas, por onde eu dese-
jasse entrar Tomrt-mr um «numero de sallo», cobiçado, reques-
tado pelas donas de casa, adorado peias moças, ouvido, com
delicias por toda a gentr Havia, no segundo anno. um lente
exigentissimo. casmurro, feroz Já morreu, coitado Mas dir-
se-sa que o seu umeo prazer na vida consistia cm rt/eader os
rapazes, kval-os «stupida. perversamentr. ao pdo Custou-me um
pouco, mas obtive que a família dclle me convidasse, um do-
mingo , O bruto, a principio, mostrou-se refractano i musica
Valsas dolentes, lundus rrpmicados, nada lhe provocava mais que
um grunhido de superior, entediada complacência Ataqun-lhe a
Mar rha de Lmit X/V, era o ultimo recurso . E %A lhe digo isto:

no-firn do anno, tive distincçlo!

I • I
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— Bravo! Mas, assim, nem o senhor precisada de estudar...
Cerqueira, contente com essa observação, deu-me uma pal-

mada no joelho:
— Vae percebendo, não? Ora, ahi está! Para dizer que não

estudava, sempre estudava alguma coisa. Mas porque queria! Fiz,

portanto, um curso dos mais brilhantes. Infelizmente, já naquelle
tempo os bacharéis e mesmo os approvados com distincção em
todos os annos, superabundavam. Pensei em seguir a advocacia,
encontrei a carreira atulhada de novatos como eu que lutavam ter-

rivelmente, disputando a primeira causa séria aos mestres, aos
consagrados. Além do que, isso de lutar, francamente, não era
commigo. As rivalidades assustavam-me; faltava-me geito para
a intriga; não me occorriam expedientes. Precisava duma car-

reira tranquilla, pouco laboriosa, facil, que me deixasse bastantes
— horas vagas e, sobretudo, me não afastasse do violão. Porque,

• attenda bem o amigo, eu não cultivava o violão por uma simples

_ questão de gosto, mas também, e principalmente, por uma questão
de confiança na sua influencia e valimento. Era até a unica cousa
em que eu realmente acreditava! Decidi-me, pois, pelo funcciona-
lismo publico. Concorri modestamente a um logar de amanuense,
para furar, apanhar-me lá dentro. E uma vez nomeado, succedeu
o que esperava: comecei a trepar, a galgar promoções. Empenho
daqui, favor dacolá. . . Na verdade, ás vezes, para que eu subisse,

havia preterições, certas injustiças, um ou outro escandalo até. . . E,

a sorte dos infelizes a quem. a minha ascensão ia pféjudicando não
deixava de me causar alguma pena, um ligeiro remorso. . . Mas,
na vida, tem que ser assim mesmo, não acha? Cada qual se apro-

veita, conforme pode, das prendas que tem. ’E nem havia culpa,

da minha parte, se o violão me ia granjeando cada vez mais po-

derosos protectores!

Puxou outro cigarro, tornou a pedir fogo, em voz agora muito

mais serena e satisfeita. Prevalecendo-nos da pausa, dêmos lar-

gas á curiosidade que, ha bons cinco minutos, nos dominava:
— E no terreno sentimental, hein, doutor? Imagino...
— Assim, assim. . . respondeu elle, arremessando, sem interesse, _

o phosphoro servido. — Pelo meu lado, tive uma unica paixão. «
Désgraçadamente, não me convinha ‘de modo nenhum. Era um —
caso melindroso, cheio de complicações, de perigos. . . Foi neces-

sário acabar. Coitada! Acredite o amigo: Durante certo tempo,

não pude tocar a Marcha de Luiz XIV sem me lembrar delia,

dos suspiros commovidos que lhe alteavam o peito, dos olhos

que se lhe afogavam em lagrimas de puro goso. . . Era louco pelo

violão, ou antes pelo meu violão, em summa, por mim! Acabou-se.

Deixemos essa historia que vae longe' e á qual, de resto, eu não

teria alludido, se não fôra a sua interrogaçãq. Só pensar que,

nesse transe da minha vida, o violão esteve a ponto de me
prejudicar! . .

.

— Fui indiscreto, doutor. Desculpe. .

.

— Não, senhor! O senhor suppoz, naturalmente, o que todos

Jsuppoem. Quantas vezes a mesma pergunta me tem sido feita!

Geralmente, tomavam-me — muitos ainda me tomam — por um

I • I
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romântico. um trovador t doo acrrevcrntar que nunca deligrn-
«.ici por dr«farer tal cquuoco Conforme «lie actuaw« no cvptnto
de quem me admirava o* dote* de muvico .tratava »lé de o acren*
luar. tornal-o mau profundo Entretanto, cootinha-mc a mim nro-
pno. dentro do meu raciooiuo, do meu vento pratKO. Convidere
ben. a differen-a que euvtc entre um vtolonrvta ventimental c
um violunuta povitivo: aquellc vac revvalando i verenal a. á cm-
bnaguer. i mivcna, rvte vac tendo rapidamente promovido na
vua reparti-lo h ve o primeiro, quanto mau toca. mau ve afunda,
o vegundo. quanto mau vobe, mrno* toca Cbegamov ao ponto
de eu lhe larer tomprebender porque nlo trouae bote romratgo
o v k»I1o. nem o levo nunca ám logarev de oulCora t' que, meu
caro. cumpre manter o prevtigio. nlo o baratear . nlo o empregar

|iaun, i toa. . Como > oWklol, |i em mão toem cm toda*
- a» cava* onde me farta ou
• t awim vucnrvvi* amrntr
- (ladr . nlo ve mr dana de

(hm de Imi Xt\' para
amigo, um velho amigo, a

dem Ma*
a vaLi

no dia

redor OrraJ. t me»
nutro
* Chltm »r. rrf.eetm

de
qua«i

-—Homem.
mm

Bqmblta ?

vtr em quanto
Note ainda que. na intuiu-

eaecutar a propna Mm/-
e»te (mimar ir t. que ( um
auem devo linr/a* incvque-
dov anno* da vcnbora. com

nlo! Ho|e. voa lh-
BHi em cava do Mi-

do. E. por uma na-
idea*, em voa mau
dencialmcnte
nbor que far parle
verá o futuro Prrvi-

João Luso.
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íNin1(305 DO I I E.1^

Ninguém sabe que
fim teve a intenção,
revelada pela nossa
Saude Publica, de fa-

zer uma guerra de morte ás moscas. O
terrível insecto é não só o tormento das
mães de familia como um dos grandes fia
gellos da humanidade, como dizem dos
callos os camelots da rua do Ouvidor. A
mosca merece, no emtanto, a mesma por-
fiada perseguição que se desenvolve con-
tra o mosquito, ou talvez ainda mais.
Está já scientificamente provado que ella
é o vehiculo de um grande numero de
enfermidades, cada qual mais perigosa.

E, por assim ser, os sábios de todo o
mundo têm procurado desvendar todos
os segredos da proliferação, da vida, dos
hábitos das moscas, para que as bata-
lhas de extermínio tenham effeito prati-
co. A Universidade de Cambridge, por
exemplo, procedeu a uma longa serie
de estudos para resolver esta questão,
apparentemente futil: — Até onde póde
chegar o vôo de um mosca?
As experiencias foram muito pacientes

e curiosas. Para começar, os scientistas
de Cambridge fizeram uma eollecção de
25.000 moscas, que receberam — tra-
balho digno de chinezes ! — uma colo-
ração especial que as distinguisse per-
feitamente das demais. Depois soltaram-
n’as em diversas vezes e em varias
condições atmosphericas, e ficaram á es-

pera em 50 postos de observação adrede
preparados

.

Do corpo de exercito “moscai”, 191,
apezar de terem sido conduzidas a gran-

700 METROS SINGULARIDADES DA VIDA
DAS MOSCAS

Observações feitas pelos sábios
de Cambridge

des distancias pelas correntes de ar, pu-
deram voltar aos postos de observação.
Das experiencias, assim cuidadosamente
feitas, resultou uma interessante serie
de conclusões, de grande proveito para
a sciencia.

Ficou demonstrado que as moscas do-
mesticas tendem a voar ou contra ou
transversalmente ao vento, o que póde
ser devido ou á acção do proprio vento,
directamente, ou aos odores trazidos por
elle. Esta ultima hypothese é a mais
verosímil, porque a maior parte das
moscas que voltaram de seus longos
vôos affluiu para um açougue, para va-
rias hospedarias e para um restaurant,
dos quaes se desprendia forte cheiro de
comida

.

As moscas vôam muito e com grande
desembaraço quando o tempo está bom
e faz calor; vôam mais no campo do
que na cidade, talvez porque na cidade,
como acontece também ao homem, os
recursos para alimentação são mais fá-
ceis e abundantes (quando se tem di-

nheiro) ; vôam mais de manhã do que
á tarde.
O mais longo vôo observado nos quar-

teirões centraes de Cambridge foi de
cerca de 400 metros. Fóra dahi, em um
unico caso, em que parte da distancia
era através do campo, uma Sra. mosca
chegou a percorrer 700 metros em um
só vôo; — mas os sábios de Cambridge
ficaram com a convicção de que distan-
cias muito maiores pódem ser percorridas
quando os insectos tenham a necessidade
premente de arranjar comida e refugio.
Ha algum tempo acreditava-se que a

mosca, como outros insectos, tinha sym-
pathia por umas côres e antipathia por
outras — entre estas o azul. Citava-se
mesmo o caso de um francez que, tendo
pintado de azul as paredes da sua vac-

caria, ficara livre das importunas visi-

tas. Mas os estudos estatísticos recente-

mente feitos não chegaram a nenhuma
conclusão solida a esse respeito, nem
pareceu aos investigadores que a côr

possa ter essa influencia. O asseio, sim.
Depois de tanta erudição, só ha uma

cousa a fazer: dar cabo das moscas, com
ou sem vinagre..

“Tudo que aqui se faz, aqui se paga”,
diz um velho proloquio popular.
Excepto as contas, contradiz o Braga,
que a gente faz e moFre sem pagar. .

.

1916.

De alguém ouvindo o rogo (atroz crueza !)

“Ah! pelo amor de Deus, uma esmolinha!”
examino-lhe a mão e encontro a “linha”

que a chiromancia chama da riqueza . .

.

Belmiro Braga
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O planeta Marte
gumento dc estudo rdr
mo«

;
ji K escreverim

to* livro* a ku rnpcdol
Observatório dc Flagstaff,

ofíerecc constante ar-

polemica ao* astrono-

c ainda ic escrevem mui*

|P. Lnwell, diredor do
no An/ona, homem dc aden-

da de aubido valor, emb «ra dematiadamentc fantasista, acaba de
publicar uma obra nova : «Mar* a» lhe abode of life*. Ao metmo
tempo íbmille Flammarion publicou o segundo tomo dc «La Pla-

neie Mar* cl *c* i mdition* dhabitabilih ». annunciarnlo ainda um
terceiro lomo . c Ch. André, em «Lea planeie* et leura origine*»,

recapitulou tudo o que *e *abe com re«peito ao* planetas do no**o
systema solar, segundo o* astronomos mais Fidedigno*.

Um artigo dos «Hrbdo-Débats*, firmado por T., resume as pri-

meia* th cor las deste* tre* astro-

os seus discipu-

Fammanon, aí-
é um planeta ain-

habitado por en-

André contetta.

LomcI luppôcque
c*tá na agonia e

faz prevér a da

^Loiacll r

loa, at*im »oino

firmam que Marte
da vivo e ainda

tes viras, q que
l*or outro lado,

a vida de Marte
que esta agonia
Terra.

Eis as ra/Ac*

soppòr que Marte
primavera, as

que parecem ser

a* «b terra, de ge
iem-se o seu dia

pouco a pouco
com pletammte
apparece em re
se retrahc uma

dc Lowell para

é habitado : Cada
crostas polares,

formadas como
lo e neve, derre*

metro reduz-se e

desa p parecem
Ao mesmo tempo,
dor da crosta que
grande quantida-

de de liquido O mais extraordinário é que depoi* desta hquefaçio das
crosta* polares *e vê ou julga vêr formar-se uma série dc linhas
rectas muito compridas, direitas, que se dirigem no sentido do equa-
dor. e que sio atravessadas por outras no sentido contrario. Estas
linhas, sò visíveis na boa cstaçio marciana, estendem-se de dia para
dia na direcçio do equador, onde se juntam is que partem do polo
opposto. A’s veres este* canaes desdobram-se e muitas vezes en-
laçam-se. formando pontos redondos que se chamam oásis. Julga
Lowell que, i medida que se derretem as neves polares, as aguas
que dahi resultam sio encanadas em valias pouco profundas, e que
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só se tornam então visíveis pelo facto da agua ^desenvolver a vege-
tação. Qual será o mecanismo destes canaes? Por que será que as

aguas escorrem do polo para o equador? Os polos não são monta-
nhas, os declives são pouco pronunciados : com» se explica então
que o liquido se escôe? Lowell não sabei a rãzão deste phenomeno

;

diz, porém, que não se póde duvidar da existência de seres intel-

ligentes : aquellas rêdes não pódem ser obra do acaso: fêm fôrmas
regulares e geométricas e indicam um plano.

Este systema de canaes é pois a obra de um povo que procura
utilizar os últimos recursos naturaes do planeta, pois que Marte
se está seccando cada vez mais, agoniza e virá uma época em que,

estando absolutamente; privado de agua, a vegetação ha de des-

apparecer de todo da sua superfície e a vida do planeta extinguir-

se-á. Mas os canaes sobre que Lowell baseia toda a sua these exis-

tirão realmente? Muitos astronomos nunca os viram, ao passo que
no observatorio

está inclinado a

parte, até sobre

dos satellites de

derão ser illu

Fizeram-se expe
averiguar se um
vista aguda e

idéa preconcebi

linhas que apre

os cara cteres

Marte, sobre
ellas não existis

se que basta a

que se trata es

gnaes ou de
para que os
uma tendencia
para reunir es

lados por meio

de Flagstaff se

vel-os em toda
Ganymedes, um
Jupiler. Nãopo-
sões de o.ptica?

riencias para
observa dor de
sem alguma
da poderia vêr

sentassem todos

dos canaes de
objectos onde
sem. Descobriu-

superficie de

tar cheia de si-

d es egualdades
olhos tenham
quasi invencível

tes pontos iso-

de linhas rectas.

Lowell photographou os canaes, e não se póde accusar o apparelho

photographico de haver tido uma illusão de óptica.

Mas, observa André, o facto da placa photographica apresentar

canaes não prova que esses canaes existam no planeta. Não é o

planeta que se photographou, mas sim a sua imagem no plano fo-

cal
;
ora, a imagem focal dá não só o que existe realmente, como

também tudo que nella introduzem, em matéria de desegualdade

luminosa, as leis da transmissão das ondas através do objectivo.

Em conclusão, André sustenta que os canaes, vistos pela primeira

vez por Schiaparelli em 1877 e por tantos outros depois, não exis-

tem. Pelo menos não está sufficientemente provada a sua exis-

tência.

No que diz respeito á morte’ do planeta Marte,
,

as duvidas

e as contestações são menores ; e a these de Lowell é muito mais



r AUNANAK liA -A NOITE* PARA IPI7 J

acceitavel nr*ir irgundo pmto Marlc c um planeta que enve*
Ihcccu depretta : «tá agora na phate »ub»equcn1r áquella rm que
a terra *c encontra ; e ji nlo leni %inlo a panar para a pha*e em
que r«ta actualmente a I ua. tato é, a phace da morte. Idêntico a
«te i o futuro da no**4 terra. Tornar-te-á primeiro como Marte
e em tcguida como a Lua.

Dc que morte drveremoa, po»t. morrer? Nlo por congelação,
»itlo que para fa/er gelo teria precito que homette agua, e Mar-
te nlo a pittue Ma» aqui etlá juatamentr o perigo, a ticcidcz.
Marte teve «xeano». ao que parece, e agora já nlo ot tem. Como
foi que ot perdeu? Um planeta pódc cxhaunr de duat maneira*
a» tua* revervat aquaticat : 'abtorv rndo-at nat tua» profundeza»,
ou dctxando-at dittipar-tc no «paço. A agua trantforma-ac em
vapor . uma parte de*te vapor cáe em chuva. ma» uma outra parte

f
r«de-te e a força de attracçlo do planeta nlo batia para a reter.

»ta ditpertlo e tanto mai* rapda quanto mait pequeno é o pla-
neta. lato explica a ra/lo por que a Lua já «tá morta. Marte
agonizante e a Terra, que é a maior, esitte ainda.

Cora rctpeito á areragera progr«tiva da notaa ferra, nlo de-
sejaria atauttar ot meut leitore», ma* é indubitável que já cxittcm
tignar* precurtor« da morte do grnero humano e do planeta a
que ellc pertence. A trccagcm nlo ha de tobrevir de uma tò veq:
ant« de te manif«tar pelo detapparccimento dot oceano», rm»

lar-tc-á pelo enxugamento dat terra*. E a «te ponto cbegamo*
já no*, viato pottuirmnt ja grande» dmerto* em redor do globo,
de«er to* que »e «tendem cada ver mai» o An /ona por um lado,

o Sahara, a Arabia. a Atia central pelo outro. Na África tinham
ot romano* «tabclccimcntoa importante», onde hoje nlo póde vi-

ver nenhum organitmo
; já enfio te viam obrigadot a ir butear

a agua muito longe ; hoje em dia nem ao longe te encontra. N/i

Atia tio evidrnt« e continuo» o* progrntot do d«erto ; de teculo

para teculo, póde até dizer-te de anno para anno, a ticcide/, a

«leniidade, a morte avançam implacaveit.

E* attim que deve ter começado a agonia de Marte, agonia
«ta que te encontra agora muito adeantada : Como Marte e como
a Lua, também a Terra ha de morrer. E depoit? Eatat aepuiturat
fria», gyrando pelo «paço, tornarlo a conhecer a vida? Entrecho-
cando-te un« de encontro aot outro», poderio recomeçar de povo
o cyclo? Sena agradavel taber itto mat tó te poderiam ebterv ar
«t« phenomeno* ti ellet te dc**cm no notto proprlo tyttcma
folai, e a proximidade de ta« abalo» nlo deixaria de perturbar

«ta notta Terra, que ot »eu« habitante» ji *e encarregam de agi-

tar tufficientemente >em carecer de cataclytmat vindo» dc fóra.

A m colkiJ

A* iMt >H>r>nAo rau vam-mr r«paalo:
{Jwr rmíorpo. qw btroim» qw dfirnla!
Furrw um uno ruim JA nota l«oto
c delir» la flmU um livro lodo

MAC
Aoma dc lado. acima
do rdo I* dn rntni pôr:
O Ira mw ata Um rima.
nna ImKr o lu taor

ttlt
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ANNO I Rio de Janeiro, Quarta-feira 14 de Dezembro de 1881 NUMERO 20

JORNAL DA NOITE
Publicação diam ás 7 horas da noite AVULSO 40 UÉIS Redacção rua da Assembléa n. 81

O PRIMEIRO JORNAL NOCTÜRNO DO RIO

A NOITE foi, indiscutivelmente, um
grande successo jornalístico. A idéa, en-

tretanto, nada tinha de nova. Antes mes-
mo da actual já o Rio tivera outra NOI-
TE, cuja existência foi ephemera. Isso

foi mais ou menos ha uns quinze annos.

Mais para trás, encontra-se outra tenta-

tiva de jornal nocturno — O Imparcial,

que saiu, si não nos enganamoos, em 1891

ou 1892. Este era um pequeno jornal,

pouco maior do que uma folha de papel

almasso, impresso em papel assetinado.

Tinha uma collaboração bem regular e

conseguiu viver durante mezes. Depois,

quando os seus proprietários julgaram

que já podiam augrnentar o formato e des-

envolver as diversas secções do jornal,

o publico cessou subitamente de ampa-
ral-o e O Imparcial desappareceu.

O verdadeiro iniciador da imprensa no-

cturna foi, porém, o Jornal da Noite, que

se publicava em 1881. Não nos foi pos-

sível colher informações sobre esse nosso

precursor. Apenas conseguimos um ex-

emplar do numero 20, de 14 de dezembro
daquelle anno. O Jornal da Noite, que

saia ás 7 horas, era ainda menor do que

os outros nocturnos que nos antecederam;

media palmo e meio de comprimento

sobre um palmo de largo. Toda a primei-

ra pagina do numero que temos á vista

e metade da segunda eram occupadas por

um unico artigo, sob o titulo — Os de-

portados de hontem. Pareoe-nos interes-

sante conhecer o assumpto de que se

occupavam tão largamente os redactores

do Jornal da Noite.

Os “deportados de hontem” eram Jú-
lio de Vasconcellos, portuguez, e Manuel

Theodorico Pimentel, brasileiro. E os

collegas diziam: “Ambos partiram vio-

lentamente . . . deportados cavillosamente

por um aviso insensato do governo do Sr.

D. Pedro II, imperador do Brasil.”

E por que? O Jornal da Noite explicava:

“O crime por que os expelliram de

nossa patria não está ainda patente e nr-ii-

to menos provado por aquelles que os

condemraaram a tão dura quão amaríssima

pena. Sabe-se que, quando foram pre-
sos á ordem do actual chefe de policia

e recolhidos com outros á casa de deten-
ção, a causa que se allegou consistiu em
que Julio de Vasconcellos e Theodorico
Pimentel eram — este vendedor e tquel-
le collaborador do Corsário. O Corsário,
como o publico não ignora, era uma fo-
lha de combate, que tinha dons gumes— um afiado contra os indivíduos que
lhe pareciam perniciosos á sociedade, oor
se haverem na vida privada com menos
decencia e rectidão; — o outro levanta-

do constantemente sobre os aetos admi-
nistrativos do governo. Comquanto aáo
estivesse filiado a nenhum partido políti-

co, as suas idéas eram republicanas,

e, na nobre faina de as realisar em nosso
paiz, exaggerou-se algumas vezes, prin-

cipalmente nestes últimos tempos, a ponto
de proclamar a revolução como um di-

reito a que o povo devia recorrer. O
Corsário, por consequência, poz-se fóra

da espherá da nossa lei de imp.ensa, a
qual nem consente que se digam verda-
des, desde que sejam offensivas, e prc-

hibe terminantemente o appello par.t os

meios violentos contra a ordem de cousas
estabelecida.

Admittindo que Julio de Vasconcellos

houvesse sido collaborador e Theodori-

co Pimentel vendedor do Corsário, per-

guntamos, entretanto: por que os depor-

taram?... pelos crimes de injuria e Jif-

famação que commetteu o Corsário i
5 .. . ou

porque esta folha, para acabar radical-

mente com os. abusos administrativos dos

nossos governos, aconselhava a revolução

contra a monarchia?. . . Para provar que

qão foi pelo crime de injuria e diffama-

ção, basta reflectir que, no tempo em que

o Corsário mais se preoceupou com que-

stões de vida privada, foi supportado

pelo governo e até protegido moralmente,

ao que consta, pela própria intervenção

defensiva do imperador. Accresce que,

si fosse aquella ainda a causa que levou

o governo imperial a usar da violência

que empregou, certamente já teriam des-
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lembrado bo bem pouca _ _ É|
i oriuil como caumplo a colicga* que ás-

itâm a» couoa» com tnduprndencu c *1-

«l>parecido U *rena lonullntica o Cot-

o — dou* or**<H gur

n* caca!* Ja mprenu» pornograp*- '«•

«tn »» âmpaa ao Coraono No citam». «»«
ctke por «M atoda andam. níraiaoC J lav NAo

* *« '* /«•'•** *» *"** cm toda a aua argumen-

te lUo lacâo a faeor doa doua deportado* Evl-

dentemeate o oo**o pmeurtor linha ra-

iáo “Ora — dl tia elle etn certo ponto
— -# Coturno unha editor e proprieu-

e repelWntcs ba|ula<*r« ao Sr nu«.*tro rta • mdacior ratetuhro Como. pela. wm

toa. calei

imua m cncrupuioA da meralidj lc do

governo porque aa MM
rvaet rém chcma de

'

CO

da Ju*t «*. cooMiheiro Daaia*. e oe a-*iul chamal-o* á rcapoaaab.Udade, o to»c roo

chefe d* policia o jrrambnrgadnr CM- ft
‘ "" “

im Loureiro «* doo* aoiorca de ioda

tnd coa facada fegica 40* » PE**'-

Como ao ei. ha aM pele

*en»acw*aal. qoe
O (maurm. o h Cerao.

prende a depena aqueMa* doaa vlctimaa

aem aa prclimínare* a que a lei e obn-
tara?” Maa demoa de baraie 411c o col-

laborader toffrcaac a Ira do «o»emo Im-

perial; como |aetifica/te elk a rioloeeia

contra um podre vendedor V

£' precito aorar 40# o /eraoi da Smtt*

deaprv» noha eomlea ainda maia fere- IHfug—M aeaae amqo. combatendo um
vida privada, e o aheao 40c Um parteia. e ceriameo** era

! ea tolerara porqoe el- altamente ceoauravel; o reato do torna!

cem ama encantadora tohneda-

prepne Cmttono, de de K para mo*irar que lamtxm o aotra

pree urrar muito ao praoccupava com 00

iBtereaac* Kerae*. baata ler o aviao col-

'ocado no alio da pnmrira columna da

primeira pac «a

"PKRMA.NRNTF. — Todo* ot annua
doa de reconhecida utüidadt publica »«•

»f»ie tornai gratuita-

memorta, chegou a ler

do prepne imperador'

Será pomivql» A héaioria »em taa* • 1A0

Inflei* wrvtlerM 40a nAo ha rnndn 40a
Dem»», a trnJtcAo do Ceraorto

*tam traiçoeiro de Apntcbro de Coarro.

OC CAMPOAMOA
pnrtjiw ftw ncernin r da mulher ra«ad»

nr, forte * tfnlnaid*,

lNMir*4* Nn. - r grti a mu* ritt. embora de tun outra enamorada,

ratada 'ram «ão r»o» e ram m’abna. fiel aa *eu marido toda a « ida

O peemio da «irtede ate abanca
mwIU iioe ti*» em doce ralma.

P’ f retine ale direr «e : • estamento c uma
A* loteria E di»-*e ida ponto» ha ta-

aumento» e raiameoto* iufeliae*.

Como o m celibatário* aio rtliveraem «n-

JiIIm A me«ma lei rommum: on» ram
muita M-rt# e outra* rfaeio* d# “ururaba-
ta" K* prmaul q«» o* bon» 00 o* mdea
numera » *|im tirado* A naareoc* Toda-
via. ha uma povoagio oa Hauia. oode o
catamrnlo è uma «rrdadeira loteria NAo
«e truta de um eoredo de opereta, o facto

4 «rrdadeira

Km Momrleotà. rn rada r»t*c*o do
uno pde-«* uma m<qa ramo prêmio de
ma loteria.

De«de que a moca rtU drtiiaada. fira

em «oa ca*a durante oito dia», para *er

«t tilada pelo* pretendente»
Logo apd* a Municipalidade cmille

A AOO bilhete* de um rublo Quando c»U»
lodo* «r adido*, o qne nAo le*a u«H« tem
po. procede- «e A eitruccAa e o felieardo

qne llrau a “aorte grande" tem o direito

de a de«po*ar ram o* 14.Md franco» de

dote

A moca pAde rrrn«ar o homem premia-
do. «I oAo lhe agradar. ma«. ne**e cara
leré qne diiidlr o dote com elle.

Km geral, rralira -te o ra«amento. De»>
ignado* pela torte. o* doo* noivo* *ub-

metlem-ie facilmente e ha philorapbo»

que affirmam que e*«e« casamento* at-

um combinado* pelo acara, tio frequen-

temente mal* felíae* que aquclhr* que o*

pac». ealenlitla*. minnriom* e prudente*.

pfrpéTmm 4# loip fU(i par* fèlbo*-

K difcm que d n «anher* * qne tio

originar* e eutravagauU». .

Mloo. _ **lèM



ALMANAK DA “A NOITE" PARA 1917 35

E

Ha muita gente que suppõe ser catho-
lica (e q é pelas intenções), mas cuja
fé, bem examinada, á luz da pura dou-
trina da Egreja, está muito longe de ser
catholiea

.

O catholicismo exige, inicialmente, a fé
nos seus ensinamentos. Não quer isto
dizer que tudo quanto se lê nos livros
dos theologos e dos Santos Padres seja

de fé, isto é, deva ser crido sob penas
canônicas. O que ensina o proprio Papa
só é de fé quando elle doutrina ex-cu-
thedra e tratando de matéria dogmatica,
ou moral. Exemplo: quando o Pontifice
proclama que Maria foi concebida sem
macula, isto é de fé, é dogma, baseado
na tradição constante da Egreja. Quan-
do elle diz que o casamento é indissolú-
vel e que, portanto, o divorcio a vinculo
è condemnavel, isto também é de fé,

pois é um ponto de moral admittido
sempre pela Egreja e baseado até nas
palavras do mesmo Christo no Evange-
lho: Quod Deus conjunxit homo non se-

parel

.

Quando, porém, o Papa, numa
simples allocução a peregrinos, allude á

assumpção de Maria aos céos, isto não c

de fé, por ser ainda doutrina controver-
sa entre os theologos e mariologos e não
haver unanimidade de opiniões a esse

respeito durante os vinte séculos de ex-

istência da Egreja. Em todo caso, como
dizíamos no principio, a Egreja exige
inicialmente a fé naquelles que desejam
ser catholicos, e é esta a sua primeira
obrigação. Sine fide impossibüe est pla-

cere Deo, diz São Paulo: sem fé é im-
possível agradar a Deus.
Mas a fé traz como consequência ou-

tra virtude. Si eu tenho fé em que Deus
exista, devo ter fé egualmente na exis-

tência do céo; si creio no céo, devo ad-

mittir que é necessário praticar a vir-

tude para lá chegar um dia; si, de ac-

cordo com esta necessidade, pratico o

bem, devo esperar qúe chegue o dia de

unir-me a Deus, e aqui temos nós a

segunda virtude que é a Esperança. Mas
— continua o sorites — si eu creio em
Deus e si espero em Deus, qual a minha
obrigação para com elle? Amal-o. E
aqui temos nós a terceira virtude, que é

a Caridade. De todas ellas a maior é a

ultima, sempre de accordo com São Pau-
lo: Fides, Spes et Charüas, tria haec,

major autem Charitas.
Que é ter caridade? Ter caridade é --

primeiro — amar a Deus; segundo —
como consequência — amar as creaturas.

Eis porque a caridade é a maior de to-

das as virtudes: porque o seu predomí-

nio garantiria perfeita felicidade em to-
da a superfície d'a terra. Com effeilo,

no dia em que cada homem lançasse de
si o seu egoismo para só pensar no seu
semelhante, nesse dia o universo seria
o pafaiso: não haveria mais competi-
ções, concorrências, deslealdades e perfí-

dias; não mais, assassinatos, singulares
ou collectivos, nem roubos, nem depre-
dações; em summa, o predomínio da ca-
ridade, trazendo a morte do egoismo co-
mo effeito, seria também causa da morte
do crime, que promana do egoismo.
Resumindo: a Fé como base de todo

o edifício da vida christan; a Esperança ,

como auxilio para a conquista da bem-
aventurança; finalmente a Caridade, isto

é, o Amor, como exercício e confirmação
pratica de todos os exercícios das virtu-

des puramente especulativas — taes as

tres virtudes essenciaes, indispensáveis
a quem quer ser catholico. Como se ve,

chega-se a esta conclusão por um sori-

tes e dos mais interessantes.
II

Conhecidas as tres virtudes mais ne-

cessárias, examinemos agora qual o

objecto da fé. São as verdades revela-

das, explicita ou implicitamente, e as

que a razão demonstra. Entre todas as

verdades, a primeira e absoluta é Deus.
Entre Deus e o universo, dizem os phi-

losophos catholicos, ha relação de causa
para effeito. O universo é evidentemente
um effeito. Qual será a causa? Deus. E’

o primeiro artigo de fé.

Agora, conhecida a causa do mundo,
volta-se o homem para si mesmo e per-

gunta-se naturalmente: “Quem sou eu?"’

— Imagem do teu Creador, responde-

lhe a consciência.— Ora, raciocina a intelligencia, o teu

Creador é immaterial; logo também tu. . .

— Não, replica o homem. Eu sou um
composto de matéria e espirito, isto è,

de corpo e de alma. Ha em mim uma
parte material, visivel, palpavel, sensí-

vel, que é o meu corpo; e ha uma outra,

que escapa á percepção dos meus senti-

dos, mas que existe forçosamente, por-

que eu o -sinto, e é a alma. Esta parte

immaterial tem duas prerogativas inne-

gaveis: a intelligencia, cujo objecto é a

verdade; a vontade, cujo objecto é o

bem- Mas a minha vontadê não acceita

o bem necessariamente, isto é, pôde,

collocada entre o bem e o mal, optar por

um delles, ou melhor, ser arrastada pela

seducção do segundo em vez de submet-
ter-se aos dictames do primeiro. Logo.

a minha vontade é livre. E aqui temos
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ser? Rem difficilem postulasti. . . Dizia
Renan que ha no mundo muito pouca
gente que tenha o direito de não crer
em Deus, taes e tão profundos são os
estudos que reputa o grande ironista ne-
cessários afim de que alguém chegue a
ter a instrucção sufficiente para poder
dizer: Deus não existe...
Bem pesadas todas as cousas— quem

nasceu catholico deve morrer catholico;
e quem não nasceu catholico morra como
melhor lhe parecer. Si, depois de expirar

o homem, não houver mais nada do ou-
tro lado da cortina (como é possível,
posto que não prdvado), que mal terá
havido, em que o morto tivesse sido um
bom catholico, isto é, um homem de fé
e de hons costumes? Por outro lado, si

houver a outra vida (como a Egreja en-
sina e eu ás vezes acredite) o atheu que
se arranje lá como puder. Seja como fôr,

das religiões que conheço, o catholicismu
ainda é a melhor.

Antonio Torres.

O THEATRO POR DENTRO
—' — Algumas pilhérias authenticas

I Um grande actor dramatico foi um dia

I
procurado por certo amador que desejava

|
abraçar a vida do theatro. Naturalmente

I o actor perguntou-lhe:

I

' — Ja representou?— Sim senhor. Fiz, na tragédia Abel,
o protagonista. E recitou um trecho, mas
tão desastradamente, que o actor lhe

II disse:— O senhor enganou-se. 0 senhor fez

I;
Caim, porque está masacrando Abel.

I O tenor é magríssimo e a prima-donna
jji de uma gordura respeitável.

I
Na grande scena do segundo acto, elle

|
devia leval-a nos braços para a gondola,
que se balouça ao fundo, nas verdes aguas.

|
Esforços vãos! A mulher amada é de

I chumbo

!

I Nisto brada uma voz do “gallinheiro”

:

I — Leve-a em duas viagens, meu velho!

I Frederico Lemaitre, o grande actor frah-

I
cez, representando Othello, pintava-se de

I um bronzeado magnifico. Uma vez, an-
I dando em “tournée”, tinha que represen-
I; tar, numa cidade, a peça, dous dias se-

!

guidos. No fim do primeiro espectáculo,

I cerca de uma hora da noite, reflectiu que
1 era melhor não desmanchar aquella admi-
i

: ravel barba, nem limpar a tez do ciumen-
to heróe. E assim fez. No dia immediato,

;j
passeou pela cidade, visitou monumentos,

|i! etc., ostentando a caracterisação do Othel-

I
lo, que representou á noite. Como a popu-

I ilação estava convencida de que Lamaitre
I era negro, quando alguns populares o
I viram tomar o trem, já lavado e sem bar-
I ba, bradaram-lhe:
I — O negro pintou-se de branco e pensa

f
que nós não o conhecemos! Pateta!

* * *

I Quando em uma “tournée” Suzanne
I Després teve de representar na mesma
! noite as peças “Casa da Boneca” e “Poil

I
de Carotte”, succedeu-lhe uma aventura

I embaraçosa. A grande actriz obteve um
I exite phenomenal e, no fim do especta-

I cuto, viu o seu camarim invadido por uma
i multidão enthusiastica. Entre as pessoas

I

que a iam felicitar estava uma senhora,
que se destacou:— Bravo, bravo, grande actriz! O seu
trabalho é admiravel ! Apenas não percebi

a razão por que no ultimo acto se vestiu
de rapaz e poz aquella cabelleira ruiva!— !!!

A pobre senhora não tinha percebido
onde acabava a “Casa da Boneca”, nem
onde começava o “Poil de Carotte”.
E assim, quantos não andam por ahi a

figurar no Municipal...

Em Lisboa, no Republica, pelo Carnaval
deste anno, subia á scena uma revista
cujo titulo não nos occorre, e em que
ninguém confiava. As “rabulas” distri-

buídas aos actores não tinham feitio, no-
tadamente uma que pretendia ser a cari-

catura de. um jornalista conhecido na
capital luzitana. O actor que estava in-

cumbido de fazer esse pequeno papel, ap-
proximou-se do Chaby, desanimado, em
a noite da “premiére” e perguntou-lhe:
— Que devo fazer desta “canastra’*?

Não ihe vejo geito...— Olha, ri a todo momento sem expres-
são. Ah! ah! como faz o fulano — o tal

jornalista caricaturado. 0 actor assim fez,

riu desengraçadamente e a platéa, ao con-
trario, riu com elle a valer. O autor diri-

ge-se ao Chaby e queixa-se-lhe amarga-
mente:— Fulano quebra-me os versos com
aquelles ah ! ah !

— Quebra-lhe os versos, diz-lhe o Cha-
by, mas salva-lhe a peça.

Um colleccionador arranjou uma curio-

sa lista de peças de theatro que devem
os seus titulos a animaes de variadas es-

pecies:
•‘A lagosta”, de Gondinet; “O pato bra-

vo”, de Ibsen; “Os corvos”, de H. Buqui;
“O ratinho”, de Pailleron; “Os capões”,
de L. Descaves; “O perú”, de G. Fey-
deau; “Os besouros”, de Brieux; “As gai-

votas”, de Paul Adam; “O pinto”, de Ed.
Guiraud ;

“ O grillo”, de Grenet-Dancourt

;

“Os gafanhotos”, de E. Fabre; “Perdiz”,
de Dieudonné; “O pavão”, de F. de Crois-

set; “As pennas do gaio”, de J. Julien;

“O cordeiro”, de Ed. Sue; “Os tubarões”,

de Dario Nicodemi; “O faisão”, de_ Yves
Mirande, e Géroule, etc. Entre nós, o

Dr. Vicente Reis resumiu num só titulo

toda a zoologia, chamando a uma revista:

A bicharia.
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/TOPkSEfA E A EVOLUÇÃO
D E MOSSA

/AARINHA de G-UERRA

Refugiando-se no Brasil, devido á invasão dos francezes na península Ibérica,
D. João VI, trouxe eomsigo uma frota em que se transportou para aqui a familia
real, acompanhada de muitos fidalgos e de todos os seus bens.

Depois, por decretos régios, de 13 de março de 1808, foram creadas no Brasil
uma Secretaria d’Estado dos Negocios da Marinha, um Quartel General da Armada.

um Arsenal de Marinha e uma Fabrica de Polvora.
A Academia dos Guardas-Marinhas foi creada por
decreto de 5 de maio de 1808; o Hospital de Ma-

inha foi instituído também por decreto de 24
de junho do mesmo anno e a Auditoria Geral
de Marinha foi creada por decreto de 13 de
maio de 1809.

Data, pois, dessa época a existência,
da nossa Marinha de Guerra, que teve
como primeiro ministro e organizador o
Visconde de Anadia, cuja nomeação fôra
assignada por acto de 11 de março
de 1808.

Proclamada a nossa independencia,
em 7 de setembro de 1822, teve a Ma-

rinha o seu segundo minis-
tro, o capitão de mar e
guerra Luiz da Cunha Mo-
reira, que a organisou de-
finitivamente com o engaja-
mento de officiaes portuguezes e estrangeiros, de reconhecida reputação militar,
entre os quaes se conta Lord Cochrane, a quem o governo do Império concedeu a
patente de Primeiro Almirante.

A marinha brasileira teve o seu baptismo de fogo na guerra da Independencia,
quando, em alturas da Ponta de Santo Antonio da Bahia, commandada por Lord
Cochrane atacou a esquadra portugueza, que foi obrigada a refugiar-se no porto da
Bahia, onde esteve bloqueada de abril até 2 de julho de 1823 e donde conseguira
evadir-se a vela, sob terrivel perseguição da esquadra brasileira, que ainda conseguiu
apresar alguns dos navios retardatarios.

A esquadra brasileira era então composta da náo “Pedro I a ”; fragatas “Caro-
lina”; “Nictheroy” e “Piranga”; corvetas “Liberal” e “Maria da Gloria”; bergan-
tim “Guarany”, e escunas “Leopoldina” e “Real.

Depois a marinha empenhou-se na pacificação das então províncias de Pernam-
buco, Ceará e Maranhão, até que, em 1825, o Brasil declarou guerra ao governo
argentino.

A nossa marinha empenhou-se então em differentes combates, num dos quaes
morreu o capitão de fragata Luiz Barrozo Pereira.

Caminhava a victoria para as armas brasileiras, quando, em 27 de agosto de

1828, foi assignado o tratado de paz.
Quando Pedro I abdicou em favor de seu filho D. Pedro de Alcantara, a marinha

nacional compunha-se dos seguintes navios:
Náos “Pedro 1°” e “Imperador do Brasil”.
Fragatas “Constituição”, “Príncipe Imperial”, “Imperatriz”, “Piranga”, “Pa-

raguassu’”, “Thetis” e “Nictheroy”.
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“ IVitDoit d* Um tal.ro". “Taquarvmbd". "Otlo d* lte*embro“. "Vigilante". “Dl-
liC*at*~ • “ Valotooo” Urina Iraaqnctr. • orna barra a «apor

. ‘General do R*Çn“ . toaoada
l
fc

, “Amélia”. “AanU Cni", “I

Prata

ia pro.lnrla. tomou parla,
guerra contra o dWtadur Rooao. da Argentina. w4» o commandu do rhala
Jado Patcoe Grrmffell

Na Coarta raalrr MaaUa tdCu. ta que ar tm.aet for(oa da Mar foram roatawn-
dada. pelo almirante T.mandar*, foi q«e apparrraram o* anlio nudcraoi utlot d*
coerr* «<«i«(adM e blindado*. o. artain, o* torpad». a ar peça* da alma ralada*
Dr*appa r*r ido* lodo* at elemento. r«trancaIro* aram |é o* naato* (urarrldet vni-
mmaat* por affWttaa bm.iWtru.

Ema lota termino* roo a rtrtarl* para a* arma* braolWira*
togai*** a (narra d* Pamçnay. raio* rpwdio* r.tio. por demais d i. alçado*.
Onaada **ta a KtpoMkn. am W. a no**a martaha po«aaia a* *#|

Iceoca padn * "Rlarboalo" “ Aqaldahan ", "Sala da V lembro*. “SollmAra". “Ja-
»f»’. -Rabia”. -Rio Grande". " AUçoo.” a “Ptanhy “

t rocador*. “Gaanabara". “ Almirante Rarroao". “Traja®*»". “I* da Março"
• “Pnmabyha"

laalMMlrat “Krwaaaal*. "t abadai lo", “tamortm”. “Canaoda". “Gani*aro".
"Famande. V letra

“ “Goaran* “. “Maortqo* Du*“. “ Iniciadora “. “Lamaço", “14-
bardada-. “Manio« L

. “Marajá". -Ovtoa*. “Tcqnary". “ Tramaodah) ", “Trartpe“
a “ Vidal da Neçmirm".

Na*to*-*«e»U* : corveta* “Amtaa*** a “Ntritoruj ". « patarbn* " Aprendi* Ma-
rtnbatm", ~tara*alla*~. “Gnararapa" a “ Paqoaqoer ". a ootro* pequeno* navio*.

Iloo.a dapoi* a trroH* chefiada pato almirante to.ladto da Mello, am qoe aa
perderam alçna. daqnellaa navio* a finda a qoal outro* II«aram halna por In-
|>r*.la**4*.

0 “ Aqaidahan". m fd o mpéleneo da r«quadra revoltada. foi. am 1M&. de*,
lenido por ama »«plo«do. na babt* da iacnaeança. a na anal pareceram Ira» almlran
Ina • mnélo* offirte** «opartorr*. «ahallrmai a praça* da marinha

A marinha d* boia foi rroccaniiad* rm «trlnda da ia pro terto anrraanlado A
Gamara pelo falia*.du dtpvua . ftamimno* (.eartndo IMt*. rujo projecto *offr*n
«arta* modlfteaçdcs ald qna. daflnltiaamanla. foi adoplado paio minldro almirante
AWiandrtno da Alencar, a rocia bo*e a* aaçnlntr* modernaa untdadr*

Draadnonçbt. da lf Xto tonelada* “Mina* G«ra**“ * "SAo Paulo". armado., rada
in. rom deu* ranho*. d* IS p»llegadas on SOA mllllmrlro*

toais drlIM toneladas -Rabia" • "Rio Grande do Sol“
lw.tr...os de 41» toneladas “l*ará“. "Ptaahy". “ Amarou*. ~. “Malto Uro.ao"

“Rw. Grande do Noele". “Parab>ba". “AUçoa*”. "tonta Calhar!na". " Paraná **

• "Sergtpa"
SobmerU.»it “F |“ “F S" # "F A*.
Do penaramma antico rti.lem. ainda rm arti.idade

:

1 coraçado* ~fteodoro" r ” Floriano "

Gmcadorv* “ llarm*o“. “Tiradenlr.“ a " Republica"
OoMdorra-lorpedrm* "Tnpy". “Tamoyo" * “ Tymbira

"

Torpedeira “C*oy*g".
Na.to-**rola "Renjamin i«n.tanl"
Mooilor ~ l‘rrnamborn ~

Canhoneira. “Ovanoc". “MD.de* “ * “JornA"
A.ito* -Vidal dr Negreiro* “ r “TrffA".
Patacho "Cara.ellaa"
Vapor*. " Sargento Albuquerque" r “('nmmandante Frrita*

“

Hialr -Jo*d Bonifácio

~

Rebocador** d* alio mar “Tenente Ijhttui rr “ e “l-aurindo Pilta"

K.tAo rm ron.tmrçAo, na Italia. o "tender" “Ceará" para o* .ubmenioris •

no Aramai da Marinha, o monilor "Maranhão"
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O EBRIO
Conto de

Guy de Maupassant

Rugia a tempestade com um vento norte que fazia rolarem
pelo céo enormes nuvens de inverno, negras e pesadas, de que
caiam, em sua passagem," furiosas bategas. O mar, bravio, zunia,

sacudindo a costa, lançando á praia enormes, lentas e espumosas
vagas, que se desfaziam com estampidos semelhantes aos de arti-

lharia. As vagas vinham muito

suavemente, umas após outras,

da altura de montanhas, espa-

lhando no ar, ao contacto das

rajadas, a espuma branca de
suas cristas, como si fossem
monstros a suar. O furacão

abysrnava-se no pequeno valle

de Yport, sibilava e gemia, ar-

rancando as telhas, quebrando
os alpendres, derrubando as

chaminés, lançando nas ruas

taes rajadas de vento, que só

se podia marchar segurando-

se ás paredes. Com tal impeto
do vento, as creanças seriam

levadas como folhas e atira-

das por cima "das casas. Ti-

nham alado as barcas de pesca

até dentro de terra, com medo
E sorria ainda áquella lembrança de do mar que invadiria a praia

ebrio... com a enchente; alguns ma-
rítimos, amparando-se por trás

do ventre bojudo das embarcações deitadas de flanco, olhavam

flaara aquella cólera do céo: e do mar. Depois afastavam-se a pouco

je pouco, pois a noite caia em tempestade, envolvendo com uma
sombra espessa o oceano enraivecido e produzindo o estrepitar

dos elementos em furia.

Só dous homens ficavam, de mãos nas algibeiras, os costados

roliços sob a borrasca, a cabeça enterrada no barrete de lã até

,aos olhos. Eram dous corpulentos pescadores normandos, de barba
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éururtj c prllc «ntidi pela* rajadas salgadas do mar largo, os
olho* a/uc* picados por um grlo preto ao centro, ot olho* pene-
trantes de mannhetrm que \trm até ao fim do honroote eorao uma
or de preta Um delir» di/ia ao acu companheiro

Vam*** embora, ó Jeremias. Vamo* pastar um pouco de
tempo ao domino Sou eu quem paga

C» outro hesitai a, tentado pelo jogo e pela aguardente, poi*
tabta muito que ma cmtmagar-*c *i entrasse cm casa dc l*au-

mcllc Hesitava ao pensar çm que tinha a mulher to/inha em
s«u casebre Perguntou

— Parece que fireste a aposta de embriagar-me todas as
noites Si és tu quem paga. sempre, nlo me dirás que lucras com
isso*'

F. na com todo o gosto, á kféa de toda aquella aguardente
brhada i custa do outro, na com um nso contente dc normando
que ac sente bem Mithunn, o seu camarada, continuava a

puval-n pelo braço.

Vamos, asia-te. Jeremias Náo se pódc entrar em casa.
rm «ma noite destas, sem levar a barriga quente Parece que
tens medo de que tua mulher te dé pancada .

Jeremias rrsmungou :

f que outro dia nlo dei com a poria (Juati que fen

•ccessano pescarrm-mc na \allcta, em frente i minha casa'

t sorria ainda Aquella lembrança de ebno. emquanto *c
dmgia Icntamente para o café de Paumcllc. cujos vidros illu-

minados brilhas un. marchasa pusado por Mathunn c impedido
pelo vento, incapar de resistir As duas forças.

A sala. baaaa, achas a-se Aquella hora cheia de marítimos,
de fumaça e de gntos Todos aquelles hamensT vestidos de II.

com os cotos cllos apotados sobre as mesas, vociferavam para
sc farrrrm ouvir, (jiiinto mais bebedores entravam, mais era
prenso berrar, para dominar o ruído das vo/es e do bater dos
dominó* na* mesas de mármore, o que augmentava ainda mais
a infernei ri Jeremias e Mathunn foram sentar-se a um canto
c começaram a jogar uma partida Os caliccs dcsapparraam uns
após outros pelas suas guria» Depois jogaram mais partidas e

beberam mais cálices. Mathunn continuai a a despejar piscando
o olho »3 botequineiro. um homem gordo, vermelho como uma
brasa c que na com ar dc velhaco, como si estivesse represen-
tando uma farça compnda Jeremias ia ingrnndo o álcool, ba-
lançava a cabeça, soltava gargalhadas que mais pareciam rugi-

dos. a olhar para o seu compadre com o ar mais estúpido e
contente Todos os freguc/rs sahiam, e, de cada ver que cada
um de lies abria a porta da rua para sahir, uma rajada de vento
entrava no café, fa/endo rrdomoinhar o pesado fumo dos ca-
chimbos. balançando a» candeias nos rxtrrmot de seus ganchos
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A
e fazendo vadllar as suas chammas: Ouvia-se de repente o cho-

que profundo de uma vaga que se desfazia e o bramir da bor-

rasca. Jeremias, com a camisa entreaberta no peito, tomava po-
sições de bebedo, de perna estendida, um braço pendente se-

gurando com a outra mão as pedras do dominó. Por fim ficaram a

sós com o botequineiro, que se approximara, cheio de interesse.

— E então, Jeremias, como vae esse intérior? Já te re-

frescaste á força de te regares?

Jeremias tartamudeou:
— Uma vez que ella ainda corre é que ainda está secco

cá por dentro.

O dono do café olhava para Mathurin com ar finorio:

— E teu irmão, Mathurin, onde estará elle a esta hora?
O marítimo teve um riso mudo:
— Está no quente, não te dê cuidado...

E ambos olharam para Jeremias, que pousava triumphalmente

o Idoble scena, annunciando

:

— Aqui está o syndico.

Ao acabar a partida, o botequineiro declarou:
— Sabem que mais, meus rapazes? Vou até ao quente dos

meus íençoes. Deixo-lhes uma candeia e mais uma garrafa. Fica-

lhes bastante com que se entreterem. Tu, Mathurin, fecharás
depois a porta por fóra e metterás a chave por debaixo da
porta, como fizeste a noite passada.

Mathurin apressou-se a responder:

— Está entendido, pódes ir descansado.

Paumelle apertou a mão aos seus dous freguezes retarda-

tários e subiu lentamente a escada de páo. Durante alguns mi-

nutos os seus pesados passos resoaram na pequena casa; depois

um estalido revelou que elle acabava de metter-se no leito. Os
dous homens continuaram a jogar. De tempos a tempos um ím-

peto mais raivoso do furacão sacudia a porta, fazia tremer as

paredes; os dous bebedores levantavam a cabeça, como a ver

si alguém ia entrar. Depois Mathurin, tomando do litro, en-

chia o copo de Jeremias. De repente, o relogio, pendurado por

cima do balcão, deu meia-noite. O seu timbre rouquenho lembrava

um choque de caçarolas; as pancadas vibravam por muito tem-

po, com uma resonancia de ferragem. Mathurin ergueu-se re-

pentinamente, como um marinheiro que tivesse terminado o seu

quarto.

— Vamo-nos embora, Jeremias; é preciso desandar.

O outro poz-se em movimento com mais custo, aprumou-
se apoiando-se á mesa, depois ganhou a porta, que abriu, em-

q[uanto o seu companheiro apagava a candeia. Quando se acha-

ram na rua, Mathurin, depois de fechar a porta, disse:

— Agora, boa noite, até amanhã.

E desappareceu na escuridão.
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Jeremias deu Ire* pilim, depois otcillou, estendeu o* bra-

ço*. encontrou uma parede que o susteve de pé e tomou a por-

Í

|
m esn marcha, cambaleando. Por momento*, uma rajada, acom-

panhada de chuva, penetrando pela estreita rua, atirava-o para

a (rente, obrigando-o a correr alguns passo», depois, quando

a vidência do vento passava, o bebedo estacava dc prumpto,

perdido o impulso, e continuava a vaallar nas suas pernas ca-

Í

prictsosa* de borracho, la por 'insbncto para a sua cata. como
os passaro* vio para o ninho Reconheceu emfim a sua porta

c por-se a tactear para descobrir a fechadura e introduzir a

chave Ma» nio atinava com o buraco e praguejava a meia

I

rox. Po/ *r entio a bater com violência, chamando ao mesmo
tempo a mulher, para que viesse abrir:

— Matina! O* Melina!

De súbito, porém, como se apoiasse o seu corpo contra o

, batente para nio cahir, este cedeu, a porta abnu-te e Jeremias,

perdendo o equilíbrio, caiu pesadamente para dentro de casa.

Nesse momento sentiu que qualquer cousa pesada lhe passava

por cima e desappareaa na escundio Jeremias nio se mexeu,
cheio dc medo, como louco, com o pavor de homem que ti-

vesse visto o diabo, e a cuja cabeça viessem todas as coutas

mysteriosai das trevas. Esteve muito sem fazer o menor mo-

I

vimento Mas. como visse que nada se movia, veiu-lhe um pouco

de lucidez. da lucidez perturbada dos ebnos Assentou-se va-

garosamrntc Eapcrou ainda bastante tempo Drsentorpecendo afi-

nei. bradou para dentro:

- Melina*

A mulher nio respondeu Uma duvida entio, de repente,

lhe atravessou o cercbro obscurecido. Uma duvida indecisa, uma
vaga suspeita Continuava inerte, sentado cm terra, na escuri-

dio. procurando reunir idéa*. agarrando-tr a reflexões incom-

pleta» e v anil antes como os seus pés... Bradou de novo:

— Olha ci, ó Melina: que era aquillo? Di/c-me, dize-me

o que era aquillo. Nio te faço mal.

Esperou Nenhuma voz se ergueu no silencio. Agora ra-

ciocinava alto:

— Nio faz mal, estou bebedo! Estou bebedo! Foi cllc quem
me poz neste estado. Foi clle, para que eu nio desse cora a

casa. Estou bebedo .

E continuava:

Que era aquillo, ó Melina? Ou me dizes, ou me desgraço!

Dcpots dc ter tomado a e»cutar, recomeçava, com uma ló-

gica lenta c obstinada de ebrio!

— Sim, foi elle quem mc reteve cm casa daquelle malandro

do Paumellr! E nas outras noites foi a mesma cousa para que eu

nio entrasse cm casa... Elle é cúmplice... Canalha!



ALMANAK DA “A NOITE” PARA 1917 45

Lentamente equilibrou-se nos joelhos. Qanhava-o uma cólera

surda, que se misturava á fermentação das bebidas. E repetia:

— Dizes-me ou não que foi aquillo, ó Melina? Si não me
dizes, escangalho-te. Olha que eu te estou avisando!

Achava-se agora já de pé, tremendo numa cólera fulminante,

como si o álcool que tinha no corpo se lhe tivesse inflammado nas

veias. Deu um passo, tropeçou numa cadeira, agarrou-a, caminhou
para a frente, encontrou

o leito, apalpou-o e sen-

tiu nelle o corpo quente

da mulher. Então, suffo-

cado de raiva, bramiu:
— Ah! estavas aqui,

infame? Estavas aqui e

não me respondias?

E, levantando a ca-

deira, que sustinha no
seu punho robusto de
marinheiro, atirou-a com
desesperada furia para a

frente. Um grito saiu da

cama, um grito louco, an-

gustioso. Então elle poz-

se a bater como um ma-
lhador numa granja.
Dentro em pouco, nada

se mexia ali . . . A cadei-

ra voara em pedaços,

mas restava-lhe ainda

um de seus pés, e elle

continuava a bater, a ba-

ter, já arquejante. De
repente, parou para per-

guntar:
— Não me d i r á s

quem era que a uma
hora destas. .

.

tava-lhe ainda um de seus pes... Melina não respon-

deu. Então, abatido de

fadiga, embrutecido com a violência, tornou a assentar-se por terra,

estendeu-se e dormiu . .

.

Ao- romper da manhã, um seu visinho, vendo a porta aberta,

entrou. Viu leremias roncando no chão, onde jaziam dispersos os

pedaços da cadeira, e, no seu leito, uma pasta enorme, uma pasta

informe de carne e de sangue . .

.
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t om evrleao é porque Bma jã lhe fea

algum favor
Heimira Braga
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A DIVIDA NACIONAL
Divida publica do paiz em maio de 1 9í 6:

Externa consolidada, Lb, 108,629,438 ou em papel, ao cambio de 12 d 2.172.588:700$
Interna consolidada 781.904.300$
Fluctuante anterior a 915, (convertidos 6.222:222$ ouro em papel) 168.633:609$

3.123.126:729$

Cada brasileiro, contando a população por 20

milhões, é responsável por 156$ 156 da divida na-

Sc cada brasileiro fosse obrigado a levar a sua contribuição para o pa-
gamento da divida cm nickcis de 100 réis, teria de conduzir um peso de

í,k.800.

-> Convertida em moedas de prata a divida brasileira pesaria

31.231 toneladas 267 kilos e 290grammas ou seja o peso do «Mi-
nas Gcracs», dos scouts «Rio Grande» e «Bahia» c de 10 des-

Iroers.

Para transportar esse peso seria necessário um
trem] dc 1560 vagões cada um carregado com 2.000
kilos dc prata.

' Trocada cm pratas dc $500 e postas Convertida cm notas de 5$000 clic-

em linha, daria 3 vezes e meia a volta gava para atapetar inteiramente 124

da Terra. vezes a Avenida Rio Branco e em no-

tas de 100$ formaria a Avenida oito

vezes.

Em pratas de 1$000 empilhadas da-

va uma columna quadranguiar de 6 me-
tros quadrados c 70, ou 2 metros, 60

de lado e da altura do Corcovado.
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dAo («Miu fMitfi S»H« para >*»«•
iRdiifxitol toabam aAo «4 a tapan4â<
4* 4* todo* cm ranai d do «lobo
roí a • ragotaamata 4a rrrtM forra»
hpdnilicat
K «aa trabalheira fia l»*o ra*larta I S»-

ra>ar«(Mta aactium aac «r>n» d

mrlbodlra. rom «parafia*—,—«» foa a fim da dilarailMr
Itéaaalt o* aittit a i< capoctdadr»

Um rana d‘*o*. qoe prmlIUB nl-
«lar *t Corta» di»poai«ci*

E«aa aMK<s MrtnlMla. i«U *aado falta

• êlnai !**'»<». do» q»M» a HtMlia
i laalal o foi a Franga. qw da llr In-

atua a raparlKào da» grandr» forja»
i«drealiras portoarrale aa Mlaldirto da
igrWnllar» A llalta i mmediala »«<»'«

atilaa a Franja. «lado logo drpol» a
Uiitta a aa Ratado* l aldo»
Ma» a M4M «abio, A »!*«• 4a lado

«»a. dr*»»tin da «ao» «alcolo»? Pot» «im .V 1 t k d*po»« 4a rorbar 4a alga ri»-

ao» «aa rv«m* 4r papal a Imago mal •

m atroa» • (bagoo a «alralar aoa actoai-

aaalr a lolalidadr da farra hydraalüa
|I Ui «ada prla prodaccAo 4«• roaroia rir-

trica, alliaga a rartra 4a * milhde» da
a«aDos ba««<td». pardos dt»pooi»«i»

ft oillbda»

O» R«lado« toldo» figaram rm prt-

aairo lagar na li»la da» paira» «fw» roa-
oaaa roargia «trrinra. ram ti oillboa»

» •W a .w go» »a« -o aa FrtMA» *

pmt.o a a Norocga O» F.«lado« l aIdo»
luiim a mau longa rdda da Iran- mi -
a dr forca; ama da» linha» mal» lm-
iHaalr» Iam P OMoIo da *00 bilorar-

®». IK»» M milbdr» con.umido» na
anda Republica da Noclc. mai» da ti

ilhoa» pro.rm 4a machlna» a «apor •

I milho*, dr qorda* d acua O profr»- Irrrilorio

kor 1‘oin avalia qur o podar da» «•
larala» do Siagara * dr cwrra dr 7 ml-
IbAa» dr ra*alla»; o Mi»»arl podaria for-

1 milbAa» kmfim. a» rr*rr»a»
dl»poai«ci» aa» monlaaha» Huchou» Uo

(Ao grandes que Ul«ti
Madrurm rootrtbuir roa
U rnllhâr» dr ra.allo»!
Na V andina» la caiateii»

muita» r puJrmva» qur
da» d'agna « a tua ullll-

m(Iu C»IA »r»do frita
agora n.m graodr rapidrr

A Franc* occapa o ter-

reiro Ingar, eom mai» dr
tOO OOP ravallos »*ndo
rrrto qur poderá rm fu-
turo aio multo rrrnoto
dl. por dr 10 mllhdas
pwoiur a »ua nquria h>
draulira 4 relativa A »aa
riquria dr rarvAo

A llalta 4 um do» paira» ra qur o
“«ar» Ao braaro ~ a»lA «rodo mai» do qoa
nurxa «aloritado. «onlando-ta JA varia»
«aplacar, da 19 a M M «a. alio. O
(n.rroo Italiano jalga qur esUtam di«p»-

ai.rl» aloda I mllbõr» da caaallaa. oo»
qaar* A40.044 *4 para a ttalla «rnlral.

A Saitu ronta«a. ha pouro tempo,
«eguramenle I7« e«lajAe» h> dro clertrt-

«a» formando ama polrnria dr I** «#•

ia A diffrrooga dr UI dr um raalAo
para oolro Irm lido raao rootrqorncla
nm aproveitamento pouco rm« looal daa
forga» dttpoai «ai» - A« ia*tallac**«» »al»*a»

»Ao muito antiga» Diaaa rraulta um grau-

dr dr.pvrdUia da energia. qur »rré mailo
d. ff.nl rorrtglr l*4de«e ralralar qar a

forca di.puni.il na Sait«a podaria *rr

dr rrrra dr I Jk milbto da ravallo» Tal a

lambam, approcimadamanlr. a polrncla
di.pomvvl na Allrmanha nnda alt boja

•Ao alillkodn» apana» 000 ravallos
apatar 4a Ioda a r»pan*Ao da iadu«tria

or»«c paia. O» outro» palcos como a lo»-

Iria. a Muneria. a Inglaterra. a Hr»paah«.
«Ir , poourm fandagor» hpdraullra» malta
ntraa» importante» a rr«arva» h7draa li-

ra* qaa oAo «Ao compararei» A» do»
palra» a qaa acima ao» referi mo». V>
a Ha»rla podaria mirar rm «onfmnlo
com e»*es poit calrula-*e a forja hy-
draallra da qaa alia podaria dlvpor cm
II mllhdr» da cavallos Ptlo mrno».

Taa» »âo o» calculo» do kodosíiU a

«ar ao» rrportAmo» Evldanlcmrnta r» c»

catraio» r»lta longa da rrprr*OBtar a

«rrdadr. qaaala A energia duponlval rm
glabo Kalla» oao figura, por «-

iro BraaJL po»m.dar
r ter llrnlr* r abandanlrt qurda»

rf agu a. di.lribulda» por lodo • ura »a»la
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19 17DA "A NOITE’ «‘«FE VH.R.EÍR.O j-U
PHASES DA LUA DIAS HORAS LIBRAÇÃO DIAS HORAS

2» MEZ
28 DIAS

0 Sol em Piseis a 19 às 2 h. 06 m.

1

©WOf^

li

üheia

Vling.

Sova
Crescente

7

14
21

28

22'53

15.09
13.44

Apogeu

Pengeu

6

2»

5.07

22.03

CA SEMANA
0 Sol PHENOMENOS DIVERSOS

Predicçâo Santos, festas e feriados
I

d DIAS Nas. Occ. Da,as| Horas

, Quinta Agrada- S. Ignacio B. M 5.34 18.39
2 Sexta vel e Purific. de N. Senhora... 34 38 2 7 Marte em conj. com Urano 0 o

. 26’ S
3 Sabbado ... nublado S. Braz B. M 35 38
4 Dominou. .. Sep. S. Am ré Cons 35 38 4 16 Saturno em conj. com a lua 0 o 48’ N
5 Segunda.... muito S. Affueda 1 36 37 5 , 7 Neptuno em conj. com a lua 1° 2’ N
6 Terça S. Marcello P. M 37 37 .

7 Quarta quente S. Piomualdo M 37 36
8 Quinta S. João da Malha C 38 36 -

; .§
y Urano cm conj. com o sol

9 Sexta Chuva S. Apollonia V. M 39 35
10 Sabbado .... Sta. Escolasfica V 39 35.

11 Domingo . .

.

Signaes Sexagessima S. Ildefonso 40 34 11 20 Mercúrio na sua maior long. 20° 3’ W
12 Segunda.... de Sta. Entalia V. M 41 33
13 Terça Sta. Calbarina de Cicei.... 41 • 32
14 Quarta tempes- S. Valenlim. 42 31 14 1

1

Mercúrio no nodo descendente
15 Quinta tades S. Fàústina e jovita M... 42 31

16 Sexta S. Raymundo de Penaf.. 43 30
n Sabbado .... Ventoso S. Kauslino M 43 29
18 Domingo . .

.

Quinquag. 5>. Thcotonio. 43 29
19 Segunda.... Claro Carnaval-S. Conrado G... 44 28 19 10 Mercúrio em conj. com a lua 2o 20’ S
20 Terça Carnaval-S. Eleut. B. M. 45 27 20 1 Vcnus em conj. com a lua 3 o 25’ S
21 Quarta Trovoada ^Cinzas-S.Maximiano B. 46 27 20 2 Marte no perihelio

22 e Sta. Margarida 46 26 20 10 Urano cm conj. com a lua 3 o 28’ S
Marte em conj. com a lua 5o 10’ S23 Sexla borrascãs A sag. coroa dc Esp.N.S. 47 25

24 Sabbado .... j|Pro. da Const. S. Math. 47 24 24 7 Vcnus em conj. com Urano 0o 23’ S
25 Domingo . .

.

1° dom. de Q. S. Cesario. 48 23 24 17 Mercúrio no perihelio

26 Segunda.... Calor S. Torquato arc. de Braga 48 23 25 9 Júpiter em conj. com a lua 6o 21’ S
27 Terça intenso S. Leandro arc. Sevilha.. 49 22 28 7 Marte em conj. com o sol

28 Quarta Ameaç. Tem. S. Romão M 49 21

TEMPO PROVÁVEL

Dc 1 .1 10 De 11 a 20

CALENDÁRIO AGRÍCOLA
Planla se nesse mez o feijão, que vai ser

colhido em tempo secco e por isso denominado,
feijão da secca. Outros vegclaes de curto cyclo-

vcgetativo podem lambem ser semeados, taes

como ervilha, grão debico, alfaces, beterrabas,

cenouras e balatas. No fim do mez podem-se se-

mear repolhos, couves e hortaliças semelhantes.

Alguns pensam que se podem semear o

trigo, a cevada, a aveia e centeio e outras plan-

tas cereaiiferas exóticas.

E’ conveniente i spcrar-se Março, ou prin-

cípios de Maio para semeadura dos trigos Barle-

ta e Trimenia.pelo menos em todo nosso «plate-

au» rentral. Planla-se ranna em logares baixos.

Colhem-se os abacates, mangas, uvas, aba-

caxis, marmellos, pecegos, aboboras, melan-

cias, pepinos e melões.
E’ época imprópria para incubação deaves,

castração de animacs e corte de madeira.
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A lua *.

nu* parece
è o meno* importante
ma «lar, pelo

A lua A o ul(L
litc da Terra
0 «eu movimen-
to de tranvla-

çAo ou revolução

dá ve em lonw
da Terra em cer-

ca de 29 dia* e

14, pertodo do
rantr o qual o
nora» avtro n-
ra em tomo de
•eu centro, rafáo
pela qual a face

apreventada pe-

la lua à Terra
1 aempre a mev-
ma
O «eu ralo e dc

1741.3 klloroe-

tro». tre* «eae»

• mela mal» pe-

?
ucno que o da
erra, portanto

o «eu volume e

19 vcee* inferior

pot» do «ol. o a«Iro que n<> evtado liquido: e pa»»a immediata-
I* brilhante. um de facto mente ao evtado gatoao: all reinam: nuna

de lodo o ») vle potilo* uma luf intenta c um ealor abra-

rnlrr o» olnn «ador # noutro a* Ire» a* ab«oluta, e um
frio glacial, a lue dlffuta. devida no oo«m>

globo á prrven-
va do ar, r que
n o a evelarecu
quando rvtamov

d uri ndo e**av

im ta* tinta» oue
tanta graça dáo
á» palia geo *

campeeirr*. náo
K*i*te na lua:

all aò *e »*em
o* objeeto* que

do *ol directa-

mente; o» que
ficam na aom-

Pholo^ra^hia pamal da íjw oendo ae
thlamrnlr »ma» montanha»

vvn talei

romplcta e»eurt-

dáo, c tornam-
•e. portanto, ln-

«1*1» cl* ; ao pá
do clario derl-

dn ao refleto da
luf *olar. c»tá a

«cumUo abvo-

luta. o c|uc lem-
braria a um ha-

bitante do nov-
ao planeta o* ef-

felto* da luf elé-

ctrica, que lam-
bem produa
«•mbrti multo

rveura» prvvjrctada* |«eloa objeeto* for-

trmente il laminado*
Deve ver bem trtvie uma palMgem

lunar e a e»!a t ri«teia pá*
mo* a chamar raaravithova.
certo o verta para olho* terre*trev

.

Kntre

neta
A curvatura da

Mípcrftric, pou-
m «envivrl na
Tcrrt, pelo me
no* a pequena»
dUlaneia*. tor-

nar- *e- la mullo apreeiavel oo
ll*.e a homen» da» mcvina» dlmenvAe» que
nò« e o* objeeto*. ainda multo protlmo*.
haviam dc no» parecer lumir « i»o bort-

fonte ; tna» a rtl*(cncta
nb» r muito pouco protatel
a* melhore* ob«er
vaçóct nãoaccuvam
a e*i»tcncia de ar

A auvencia de at-

motphera fai devtc
planeta um Ioga*
de trivtria r de
morte; da falta de
ar revulta a falta

de agua c dc ve-

getação; exlvlrm la

apena» monte* al-

cantilado* que che-

gam a 8ASO metro* de elevação, formando «alelllle «em «Ida. etboroado pela* eonrul-

no centro min crairra» de Vno a «nu violenta* dr ralaclytma. tremendo*.

l uta montanha da l.aa

da loteava. *6 rei-

na a morte: mon-
te* de origem vol-

canlea nffrreeem o»
abyvmo* profundo*
de vua* cratera* al-

cantilada*. onde rei-

na a mudei da* I re-

ta*.
Selene é. pola, um

I.unarev %e chamam Impropriamente ma-
ré*. pot* que o náo «Ao. porque *em at-

motphrra a agua náo

Crradnr rveolhrtve para habitação dr »ere«
rarmiiarv r que lã apenav haviam»* de en-
contrar nojento* reptl*. para o* quae* pou-
co ar r «ufficiente para cnnverv ar a vida.
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OM infinitas difficuldades, que só foram

vencidas á custa de muita tenacidade,

nestes tempos em que as videntes, os

chiromantes, os «fakirs», etc., etc, s

occultam prudentemente, muito mais

receiosos da policia do que vexados

pelos fiascos da sua sciencia, consegui-

mos o seguinte horoscopo do anno que entra.

«A guerra acabará
,
entre janeiro e dezem-

bro. A data não é indicada com exactidão, por

exigências da censura de todos os paizes belligerantes.

Os soldados do kaiser exultarão particularmente

com o fim da guerra, porque poderão voltar á «penetra-

ção pacifica» e ao goso de perfumes muito mais gratos

ao seu ol facto do que

o dos gazes asphyxi-

antes e do pão K. K.,

a que, por obediên-

cia exemplar, se sub-

metteram durante a

guerra.

As terríveis armas

E aperfeiçoadas e inventadas pela sciencia teutonica,
— ratura de Bernhardi, Moltke, Clausewits, Treitsck,

S che, etc. etc., irão decididamente para a lata do lixo.

E lançarem o terror nos gallinheiros, usarão os capa-

E achados por acaso- nas florestas do norte da França.

A moda simplificar-se-á. Homens e mulheres

E occupações de luxo e hygienicamente. Voltaráo mys-

de destr uição,

incluindo a litte-

Lasson e Nietzs-

Só as raposas, para

cetes prussianos,

vestirão sem pre-

ticismo religioso.

^5IIIIIIIIIII!llllllllllllllllllllllllllllll|Íf|f|||||||||||||||||||||||||||||||||||lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|i|lllllllllilllllllll^





ATM AN AK HA «A NnTTP” pada mn

.
A escola pratica, chamada escola americana, teve sempre adversários o que

nao importa dizer que houvesse controvérsia publica. A discussão literaria no nosso
paiz e uma epecie de. steeple chase que se organiza de quando em quando- fóra
disso a discussão trava-se no gabinete, na rua, e nas salas. Não passa dahi. Nem
nos parece que se deva chamar escola ao movimento que attrahiu as musas nacio-
naes para o thesouro das tradições indígenas . Escola ou não, a verdade é que mui-
ta gente viu na poesia americana uma aberração selvagem, uma distracção sem
graça, nem gravidade. Até certo ponto tinha razão. Muitos poetas, entendendo
mal a musa de Gonçalves Dias, e não podendo entrar no fundo do sentimento e
das ideas, limitaram-se a tirar os seus elementos poéticos do vocabulário indígena;
rimaram as palavras e não passaram adeante; os dversarios, assustados com à
poesia desses taes, confundiram no mesmo desdem os caçadores e imitadores, ' e
cuidaram desacreditar a idéa fulminando os interpretes incapazes.

Erraram de certo; si a historia e os costumes indianos inspiraram poetas como
José Basilio, Gonçalves Dias e Magalhães, é que se podia tirar dali creações ori-
ginaes, inspirações novas. Que importava a invasão da turba multa? \ poesia deixa
de ser a mysteriosa linguagem dos espíritos, só porque alguns miáos rirnadores foram
assentar-se ao sopé do Parnaso? O mesmo se dá com a poesia americana. Havia
tamfoem outro motivo para condemnal-a; suppumham os críticos que a vida indígena
seria de futuro a tela exclusiva da poesia biasileira; e nisso erraram também, pois
não podia entrar na idéa dos creadores obrigar a musa nacional a ir buscar todas
as suas inspirações no estudo das chronicas e da lingua primitiva. Esse estudo
era um dos modos de exercer a poesia nacional; mas, fóra delle, não está a pró-
pria natureza, opulenta, fulgurante, vivaz, attrahindo os olhos dos poetas e produ-
zindo paginas como as de Porto Alegre e Bernardo Guimarães?

Felizmente o tempo vae esclarecendo os ânimos; a poesia dos caboclos está com-
pletamente nobilitada; os rirnadores de palavras já não podem conseguir o des-

crédito da idéa, que venceu com o autor de Y-Juca Pirama e acaba de vencer com
o autor de Iracema. E’ deste livro que vamos falar hoje aos nossos leitores.

As tradições indígenas encerram motivos para epopéa e para eglogas; pódem
inspirar os seus Homeros e os seus Theresitas. Ha ali lutas gigantescas,

audazes capitães, illiadas sepultadas no esquecimento; o amor, a*amisade, os cos-

tumes domésticos, tendo a simples natureza por theatro, offereoem á musa lyrica

paginas deliciosas de sentimento e de originalidade. A mesma penna que escreveu

Y-Juca-Pyrama traçou o lindo monologo de Marabá; e o aspecto feroz do indio Kabé
e a figura poética de Lindoya são filhos da mesma cabeça; as duas partes dos
Natchez resumem do mesmo modo a dupla inspiração da fonte indígena. O poeta
tem muito para escolher nessas ruinas já exploradas, mas não completamente conhe-
cidas. O livro do Sr. José de Alencar, que é um poema em prosa, não é destinado

a cantar lutas hercúleas, nem actos de guerra; si ha ali algum episodio, nesse sen-
tido, si alguma vez trôa nos valles do Ceará o pocema da guerra, nem por isso o livro

deixa ide ser exclusivamente votado á historia tocante de uma virgem indiana, dos
seus amores e dos seus infortúnios. Estamos certos de que não falta ao autor de
Iracema energia e vigor para a pintura dos vultos heroicos e das paixões guerreiras;

Irapuam e Poty a esse respeito são irreprahensiveis; o poema de que o autor nos
fala deve surgir á luz, e então veremos como a sua musa emboca a tuba épica; este

livro, porém, limita-se a falar ao sentimento, vê-se que não pretende sair fóra
do coração.
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Estudando profuedament* • tingu* c o» costume* doa *:****»%. obngouae

o autor x entrar ma» «o fundo da poeaia americana; emenda clk. c oofeoJia bem.

«jue a por*. a americana nio eatav* compleramenle achada; que era praciao pre-

vemr-ac contra e**e anaobrotuamo moral. que consiste eo> dar IRia moderna» a

civiliaaJaa aoa filho* inculto* da floresta. O intuito era aoertado; aio conhece -

mo» a Imgua indígena; nio podemoa a ffirmar M o autor poudr realiaar aa auaa

pramr»**». no que rrapctia â linguagem da aoctedadc mdlana. As auaa tdéaa aa

•aa» imagana; ma» a verdade d que relcmoa alternam* ntc o Itero do Sr Joaé de

Alencar, e o effeito que cite noa cauaa é caactamcnic o m* imo a que o autor e«-

tende que ac deve destinar o po*ta americano; todo alt noa parece pnnatno, a
ngcouldadc doa costume* o piiioroaco da linguagem. todo. até a parta narrativa

do Ihrro. que nem parece obra de um porta moderno, maa uma h *»oeta fie bardo

indígena, contada aoa irmãos, d porta da cabana aoa ultusoa ratoa do ao! que ac

mtmtccc A conclusão a ttror daqui é que o autor ae houve viato oom uma acwncia

c uma conactcnaa para aa quace todoa oa louvoraa aio poucoa

A fundação do Coaná. oa amora* 0* Iraoema e Martim. o odu» de duat naçoea

adveraanat, ma o aaaumpto de Urro Ma um argumento iuaiortco. aacado daa

chromcaa. ma» caae t »p*na* a teia que lerv* ao poeta; • reato t obra da ima-

ginação Sem perder de viata oa dado* colhido* ua* velha* chromcaa. creou o au-

tor uma acção interessante. cptsodao* or ginae». c maia que tudo a figura helLa e

poMica de Iracema Apeaar do valor btatorico de alguns per*onageoa. como Alar-

ttm e Por», (o oclaber Camnrio da guerra hollandcsal. a maior aomme de imer-

raae encontra-ac na dcltcvona filha de Araken A penna do cantor do C/aaraajr é

felu na cr* açdr* feminmaa. aa mulhrrua doa acaa livro* tratem sempre um cunho

da originalidade. de dclicadeta c de graçn. oue *a noa gravam logo na memória

c no coração Iracema é da meama familia Em pouca» palavra» deacteoe o po*ta

a bcltcr» phyatca daqueIU Diana achagtm Uma phraaa imaginosa « concita a

um tempo, e»prime tudo. A bei 1* ta moral vem depot». com o andar doa aurceaooa;

a «lha do P»g*. aapocte de veoral indigrsa. vigia do segredo da lurema. t um com-

pieao de graças c de paiaAo. de helleaa e de aenelbiHdudc. da casta reserva e de

amoroa» dedicação Realça- lhe a bei leia nativa a poderosa paiaAo de amor aehra-

gem. do amor que procede da virgindade da natureia. participa da nd» pendetteia

do* boaque*. cresce aa solidAo. aleaia-ae da ar agreate da montanha

Caata rcaervaia aa mlaaAo aagrada qu* lhe impòe a rcligiAo do seu pais.

nem por laao Iracema rvaiaie A invaaAo de um aentimeaio novo para ella c que

transforma • veetal em mulher Nio resiste, nem indaga, desde que aa olhos de

Martim ae trocaram com oa teo*, a moça curvou a esbeça Aquclla doce «screvidio

Si o amante a abandooaaae. a selvagem Iria morrer de desgosto c de saudade, no

fundo do bosque, maa nAo oppona ao volúvel mancebo nem uma aupplica nem
uma ameaça. Prompta a sacrificar-se por clle. nAo pediria a mínima compensação
do sacrifício NAo presente o Wior. através ds acMa phrste inculta e ser- sabor,

uma creaçio profuniamente verdadeira’*' NAo se vé aa figura de Iracema uma per-

feita combinação do sentimento humano com a oducaçao selvagem ? Ela o que
é Iracema, crcatura copiada ds natureia. idealtaod* pelo arte. mostrando, através

da rustictdadc do* costume*, uma alma própria para amar e para sentir

Iracema é (abalara ; entre a tua nação c a naçào pyitguar* ha um odío de ae-

culoa; Manim, alhado doa pytiguaraa. andando erradio, entra no aeio doa taba-

jaraa. onde 4 acolhido com a franqueia própria d* uma sociedade primitiva; é

estrangeiro, é sagrado; a fctpHalidgds aelvsgrir 4 dcacripta pelo autor com
core* aimples c viva*. O europeu abriga-ac na cabana de Araken. onde a aolicitude

de Iracema prepara lhe alguma* borsa de folgada ventura O leitor vé despontar

o amor de Iracema ao contacto do homem ciriltaado* Que simplicidade, e que lo-

terease' Martim cede a pouco e pouco A influencia Invencível daqueile amorosa
solicitude. Um dia lembra - lhe a patria c aente-se tomado dc saudade — “Uma
noiva te eapera?" pergunta Iracema. O silencio é a resposta do moço A virgem

não censura, nem auppltca; dobra a cabeça sobre a espádua, dia o autor, como a

tenra planta da carnaúba, quando a chuva penetra na varies Desculpe o autor ai

desfolhamos por este modo a aua obra; não escolhemo* belleta*. onde as bclleiaa

sobram, traremos ao papel eatea traços que noa parecem caracterisar a aua he-

roina. e indicar ao leitor, ainda que remotamente a bclteia da filha de Araken.
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Heroma, dissemos, e o e, naquella divina resignação. Uma noite, no seio da
cabana, a virgem torna-se esposa de Martim; scena delicadamente escripta que
o leitor adivinha, sem ver. Desde então Iracema dispoz de si- a sua sorte está
ligada a de Martim; o ciume de Irapuam e a presença de Poty precipitavam tudo- Potv
e Martim devem, partir para a terra dos pytiguaras; Iracema os conduz, como uma
companheira de viagem. A esposa de Martim abandona tudo, o lar a familia os
irmãos, tudo, para ir perecer ou ser feliz com o esposo. Não é o exilio para ella
o exílio seria ficar ausente do esposo, no meio dos seus. Todavia, essa resolução
suprema custa-lhe sempre, não arrependimento, mas tristeza e vergonha no dia em
que apos uma batalha entre as duas nações rivaes, Iracema vê o chão coalhado'
do sangue dos seus irmãos. Si esse espectáculo não a commovesse, ia-se a sym-
pathia que ella nos inspira; mas o autor teve em conta que era preciso interes-
sal-a, pelo contraste da voz do sangue e da voz do coração.

Dahi em deaote, a vida de Iracema é uma suecessão de delicias, até que uma
circumstancia fatal vem pôr termo aos seus jovens annos. A esposa de Martim
concebe um filho. Que doce alegria não banha a fronte da joven mãe! Iracema
vae dar conta a Martim daquella boa nova; ha uma scena egual nos Natchez
seja-nos licito comparal-a á do poeta brasileiro.

“Quando René, diz o poeta dos Natchez, teve certeza de que Celuta trazia um
filho no seio, acercou-se delia com santo respeito e abraçou-a delicadamente para
não machucal-a .

—'“Esposa, disse elle, o céo abençoou as tuas entranhas.”
A scena é beija, de certo; é Chateaubriand quem fala; mas a scena de Iracema

aos nossos olhos é mais feliz. A selvagem cearense apparece aos olhos de Martim,
adornada das flores de maniva, trava da mão delle, e diz-lhe:

“— Teu sangue já vive no seio de Iracema. Ella será mãe de teu filho.— Filho, dizes tu? exclamou o christão em jubilo."
Ajoelhou ahi, e cingindo-a com os braços, beijou o ventre fecundo da esposa.”
Vê-se a belleza deste movimento, no meio da natureza viva, deante de uma

floresta.
.

O autor conhece os segredos de despertar a nossa commoção por
estes meios simples, naturaes e bellos. Que melhor adoração queria a materni-
dade feliz do que aquelle beijo casto e eloquente? Mas tudo passa; Marfim,
sente-se tomado da nostalgia; lembram-lhe os seus e a patria; a selvagem do
Ceará, como a selvagem da Luiziania, começa então a sentir a sua perdida feli-

cidade. Nada mais tocante do que essa longa saudade, chorada no ermo pela filha

de Araken, mãe desgraçada, esposa infeliz, que viu um dia partir o esposo, e só
chegou a vel-o de novo, quando a morte voltava para ella os seus olhos languidos
e tristes.

Poucos são os personagens que compõem este drama da solidão, mas os sen-
timentos que os movem, a acção que se desenvolve entre elles, é cheia de vida,

de interesse e de verdade. Araken é a solemnidade da velhice contrastando com a
belleza agreste de Iracema; um patriarcha do deserto ensinando aos moços os
conselhos da prudência e da sabedoria. Quando Irapuam, ardendo em ciume pela
filha do pagé, faz romper os seus odios contra os pytiguaras, cujo alliado era Mar-
tim, Araken oppõe-lhe a serenidade da palavra, a calma da razão. Irapuam e os
episodios da guerra fazem destaque no meio do quadro sentimental que é o fundo
do livro; são capítulos traçados com muito vigor, o que dá novo realce ao ro-

busto talento do poeta. Irapuam é o ciume e o valor marcial; Araken a austera

sabedoria dos annos. Iracema, o amor. No meio destes caracteres distinctòs

e animados, a amisade é symbolisada em Poty. Entre os indígenas a amisade não
era este sentimento, que á força da eivilisação se torna raro; nascia da sympathia
das almas, avivava-se com o perigo, repousava na abnegação reciproca. Poty e

Martim são os dous amigos da lenda, votados á mutua estima e ao mutuo sacrifício.

A alliança política os uniu; o contacto fundiu-lhes as almas; todavia a affeição

de Poty differe da de Martim, como o estado selvagem do estado eivilisado; sem
deixarem de ser egualmente amigos, ha em, cada um delles um traço característico

que corresponde á origem de ambos; a affeição de Poty tem a expansão ingênua,
franca, decidida; Martim não sabe ter aquella simplicidade selvagem.

Martim e Poty sobrevivem á catastrophe de Iracema; depois de enterrai-a ao

pé de um coqueiro, o pae desventurado toma o filho orphão da mãe, e arreda-se

da praia cearense. Humedecem-se os olhos ante este desenlace triste e doloroso,

e fecha-se o livro, dominado ainda por uma profunda impressão.
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No dia de annos de Irene,
Depois de tarde sombria,
Chuva grossa e vento infrene,
Luar magico apparecia.

Deixámos luzes da mesa,
Para ir vel-o do jardim.
Lá em cima, em Santa Thereza,
Que bella é uma noite assim!

Com os seus mil fogos, em baixo
A cidade se estendia,
Fogos inúteis! que um facho

|
Maior a tudo allumia,

Casas allumia e montes,
Montes allumia e mar,
Mar allumia, horisontes
E céos, sereno a brilhar.

Olhava-o d’ao pé da escada,
Quando chegaste, Maria;
Nervosa mão delicada
Que me estendeste, tremia.

Vinhas sem esse que presa
Te quiz de seu néscio amor,
E te ensombrou de tristesa

Os tens vinte annos em flor

Fomo-nos para o teffãço,

Onde por columna esguia,

Todo jasmins, n’um abraço
Um jasmineiro subia.

Viração, que de costume
Ahi corre, vinda do céo,

Perfumes n’um só perfume
Juntou de jasmins e teu.

Era a minhJalma, era a tua

Que o mesmo desejo unia. .

.

Mas passou no céo a lua,

Passou da noite a magia,

Passou o sopro fagueiro,

Assomo de amor passou,

Passou dos jasmins o cheiro,

O teu alguém o aspirou. . .

Brilhe o céo, como brilhava,

Já não lhe acho poesia.

Ah! se eu tornasse onde estava

Com o luar que então fazia!

Alberto de Oliveira.
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Nos bastidores do fôro

0 DIA DUM REPÓRTER
O Jonathas fazia a repor-

tagem forense para um ma-
tutino.
Era um typo bohemio,

despreoccupado de si, deslei-
xado, sem ambições... An-
dava sujo, de barba cresci-
da, maltratado. Ninguém lhe
dava importância. E no en-
tanto, apezar das suas pou-
cas letras, era um sujeito in-
telligente. Tinha piadas boas,
observações felizes.

Certa vez assistia elle a uma sessão
no Supremo Tribunal. Occupava a tri-

buna um advogado, esforçando-se por
convencer ao Tribunal de que o di-
reito estava ao lado do seu constituin-
te. Os ministros palestravam uns com
os outros, liam memórias ou assigna-
vam accordãos. O advogado continua-
va.. .

Citava leis, lia textos, compulsava
documentos

.

Um advogado approximou-se da car-
teira da imprensa e commentou:— Vejam isso. Elles não prestam
a mínima attenção...— E’ verdade, concordou o Jona-
thas. Chega a ser até uma desatten-
ção!
Mas não tinha só a mania dos tro-

cadilhos a proposito. Cultivava ás
vezes o paradoxo

.

Toda a gente sabe que a justiça
local está pessimamente installada.
E’ mesmo indesculpável, vergonhoso,
humilhante, que o Rio de Janeiro ain-
da não tenha um edifício para o seu
Forum. O pardieiro da rua dos Invá-
lidos está caindo aos pedaços. E’ uma
esterqueira, uma immundicie.

Todos, imprensa, advogados, juizes,
todos, sem excepção, afinam no mes-
mo clamor.
O Jonathas protestava quando se

falava em edificar um novo Forum.
Julgavam-n’o excêntrico, paradoxal.
Mas elle explicava com sinceridade:— Este Forum é o meu orgulho

na vida. Emquanto elle existir, ^ha-
verá no mundo alguma cousa mais
miserável e immunda do que eu...
Era um grande amigo dos rabulas._— São elles — dizia — que dão

brilho ao fôro. Reparem como o B.
é imponente.
Sempre de cartola e sobrecasaca.

E que annelão

!

Não ha advogado formado que te-

nha um rubi egual áquelle!

Era um inimigo impiedoso dos jui-
zes. Eram todos venaes. Havia nis-
so evidentemente uma desproposita-
da generalisação. Mas elle observava:— Vocês reparem que só ha dous
meios de se advogar no Rio ganhan-
do as causas: ou adulando o juiz
ou descompondo'-o pelos “A pedi-
dos” .

Alguém pretendeu corrigir o exag-
gero da asserção; mas o Jonathas pro-
seguiu:— O Taveira fez escola; enrique-
ceu e fez imitadores...— Os imitadores têm se estrepado— objectaram.— Tanto peor. E’ que d’ora em
deante vamos ter o reinado absoluto
da advocacia de cochichos... Quan-
do é prohibido gritar... fala-se bai-
xinho, ao ouvido... segreda-se...— Com que, então, Jonathas —
disse um supplente de pretor — não
ha outro geito sinão surrar os ma-
gistrados para moralisar o fôro?
0 Jonathas não respondeu. Olha-

va para a porta do gabinete de um
juiz.
Um advogado, tendo na mão di-

reita uma petição, discutia com um
officíal de justiça. Este dizia-lhe:— O doutor deixe a sua petição
no cartorio para ser despachada de-
pois. O meritissimo deu ordem para
que não entrasse advogado algum no
gabinete.— Mas então, retorquiu o advoga-
do, o juiz não recebe os advogados?!
Eu hei de ficar dependendo da boa
ou má vontade do cartorio para des-
pachar as minhas petições ! Não se-
nhor, abra esta porta.
O official quiz detel-o á viva for-

ça; mas afinal o advogado entrou.
Cá de fóra ouviu-

se um forte dialogo.
O juiz censura-

va asperamente o
advogado. Este ex-
plicava o seu pro-
cedimento dizendo
que se tratava de
um caso urgente...
A discussão de-

generou em troca
de epithetos pouco
amaveis. O advo-
gado saiu, commen-
tando-

:— Vejam os se-

nhores. Que justi-
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«ati»feito o iovru.

- Ourm ê e.tr peroba?
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H- Não sei.— E’ o advoga-
do de uma causa
só — explicou o
Jonathas.

Já era tarde.
Havia sessão na
Côrte de Appella-
ção. O Jonathas
partiu jpara lá

.

Em um dos car-
tórios, o escrivão
dizia a um advo-
gado novato no
fôro

:

— Os seus autos
ainda nãò foram
para o relator.— Mas faz já seis mezes. Eu sup-

punha até que já estivessem com dia
para julgamento e vejo agora que nem
se acham ainda na conclusão. . . E’ ex-
traordinário !

— A culpa não é do cartorio, doutor.
Temos ordem do desembarffador F.
para não lhe fazermos autos conclu-
sos. O senhor está vendo aquella pra-
teleira? São aujos que os desembar-
gadores não querem receber...— E’ fantástico

!

— Só pedindo, doutor; vá pedir a
elle que receba. Do contrario, o seu
processo não anda...
Na sala das sessões julgava-se um

aggravo.

Era a fallencia de uma grande casa,
requerida por um credor de setenta
mil réis. Casos desses não são raros
no fôro. Dizia, então, da tribuna, o
advogado da firma:— Não ha na praça quem desco-
nheça a situação de franca prosperi-
dade da casa que se pretende arras-
tar á fallencia. Aqui está. Egrégia
Camara, o ultimo balanço: um activo
de cerca de mil contos. Passivo qua-
si nenhum. A unica divida da firma
é essa conta de setenta mil réis que
o credor de má fé protestou e trouxe
a juizo... Seria o maior dos dispara-
tes confirmar a decretação de fallen-
cia de uma casa riquíssima, que nada
deve na praça, gosando de grande

credito nos bancos, por causa de uma
divida de setenta mil réis. .

.

— Elle tem rágão — commentou
o Jonathas a meia voz. Pois então
póde estar fallida uma firma que pos-
sue um activo de mil contos de réis
e só deve setenta mil réis? Não é
possivel !

Falou' o advogado do credor reque-
rente :— Senhores, não se trata de uma
divida avultada, de algumas dezenas
ou centenas de contos de réis. Si as-
sim fosse, comprehender-se-ia que uma
firma, embora forte, dispondo de
guande “stock”, de grandes cabe-
daes,' ®e encontrasse em situa-
ção embaraçosa tendo de solvel-a
de prompto... Trata-se, pelo contra-
rio, de uma divida insignificante. Se-
tenta mil réis. Uma ninharia! E si
a firma, que se' proclama rica. não
poude pagar em
tempo essa ninha-
ria, é porque a
sua insolvabilidade
é completa, a sua
fallencia é um fa-
cto. . .— Homem! este
também tem ra-
zão —- observou o
Jonathas. Si não
poude pagar seten-
ta mil réis, que
eram uma bagatel-
la, que diria si fos-
sem setenta con-
tos!
E saiu monolo-

gando :— Cada vez en-
tendo menos essas cousas de direito;

no fim de contas todos têm razão...
Foi ao Jury. O réo fôra absolvido.

Tomava umas notas quando lhe ba-
teu no hombro o defensor do réo, um
fabulá pernostíco

:

— Não deixe de dár' o nosso nome,
amigo Jonathas.— Então passa p’ra cá dous mil
réis p’r’o jantar.
No dia seguinte o jornal noticiava:

“O réo foi absolvido, tendo sido seu
advogado o Dr. Fulano.”

Rio, setembro de 1916.

Lobão Junior.
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CONSELHOS A QUEM ESTUDA
0 professor W. Richards, da Universi-

dade de Leigh, publica, na “Popular Scien-
ce Montbly”, uma série de conselhos ás
pessoas que se dedicam ao estudo.
Antes do mais, trata da attenção neces-

sária.
Um dos peores inimigos do homem de

í
estudo, observa o articulista, é a indisci
plina da attenção.
Quando nos sentamos á mesa de traba-

lho succede, muitas vezes, que o nosso es-
pirito se afasta do assumpto que nos oc-
cupa; e o nosso pensamento, abandonando
o labor intellectual, perde-se em. sonhos.
De repente, iiós nos recordamos do artigo
que nos cumpre escrever ou do livro que
devemos publicar, e fazemos um esforço
para reconcentrar a attenção na folha de
papel que temos- á nossa frente, e para
expellir as idéas extranhas que, durante
dez minutos, nos tinham distrahido.

Essas .divagações exercem muito nociva
influencia na efficacia do trabalho.
O homem de estudo deve conter os ím-

petos da sua fantasia. Desde que a sua
mente te desvia da questão á qual elle
quer applicar a attenção completa, é im-

I prescindível trazel-a, submissa, ao assum-
pto das suas cogitações.

Nisso, como em tudo, o habito pôde ser
extremamente util. Acostumados a domi-

!
nar a nossa própria vontade, aprendere-
mos com a menor fadiga e produziremos
mais.
Muitos estudiosos, especialmente os jo-

vens, adornam os seus quartos de obje-
ctos que nenhuma relação offerecem com
o estudo: quadros e photographias nas
paredes, “bibelots” sobre a secretária e
outros inoveis. F’ um erro. Essas cousas,
extranhas ao assumpto do estudo, são fa-
ctores de distracção, especialmente si,

como muitas vezes acontece, ellas evocam
scenas de viagem ou recordam pessoas
queridas. O gabinete de estudo não deve
ser attrahente. O autor do artigo que, nes-
tas linhas, procuramos resumir, apresenta
esse conceito como um axioma. Isso não
significa absolutamente, observa o Sr. W.
Richarcis, que elle deva ser desprovido de
conforto. E’ mesmo desejável que muitas
sejam as suas commodidades ;

somente
convém que dahi se retirem os objectos
puramente ornamentaes

.

Um ponto muito importante é o que diz
respeito á illuminação.
Quem estudar durante o dia, deve col-

lócar a sua mesa junto á janella, de modo
que a luz venha de lado.

Si a janella der para uma rua muito
frequentada, é aconselhável que se appli-
quem, na parte inferior da vidraça, corti-
nas transparentes.

• Dessa maneira, a attenção do estudante
não será trahida pelo espectáculo do que
se passa fóra

.

Si a janella abre sobre um espaço livre
e tfanquillo, as cortinas não são necessá-
rias.

E’ desejável que o homem de estudo
possa gosar, da sua janella, uma vista ex-
tensa. Assim, olhando de vez em quando
para o exterior, elle poderá repousar os
olhos, fatigados pelo esforço que provém
da necessidade de se fixar objectos muito
proximos.
Cumpre, porém, que no espaço visivel

não se passem scenas susceptíveis de recla-
mar a attenção e distrahir o pensamento
de quem estuda.
Para quem se dedica á noite aos traba-

lhos intellectuaes, e deve, por isso, utilisar-
se da luz artificial, tem considerável im-
portância a questão da qualidade e da
collocação da parte luminosa.
Contrariamente a outros, o Sr. W.

Richards não julga aconselhável o traba-
lho num aposento completamente illumi-
nado. A disposição das luzes deve ser tal
que só fique illuminada a mesa; o resto
do gabinete permanecerá na penumbra.
Mediante esse systema, diz o articulista

da “Popular Science Monthly”, são bani-
das muitas causas de distracção.
A lampada é collocada adeante da pessoa

que lê ou escreve, e um pouco á esquerda

.

Entre a fonte luminosa e o livro (ou a
folha de papel) cumpre estabelecer uma
distancia de 50 centímetros a um metro.
Não convém que a lampada seja posta
exactamente defronte de nós. O papel re-
fleetiria a luz, o que, com a continuação,
seria nocivo á nossa vista.

E’ muito conveniente que a lampada
seja munida de um abat-jour, branco na
parte interior. Todo branco, diffundiria
excessiva luz em todo o aposento e obri-
gar-nos-ia a proteger os olhos com vidros
verdes

.

Quanto á qualidade da luz, o autor dos
conselhos que estamos dando, recommen-
da a lampada de petroleo, si não trata
da lampada de azeite, é porque esta sub-
stancia é rara no seu paiz. A lampada
de gaz é muito oscillante; a luz electrica

é mais fixa, mas tem a desvantagem de
não poder ser regulada; o “manchon”
Auler, com a chave inteiramente aberta
proporciona uma luz demasiadamente
viva, e si a chave só a meio estiver fe-

chada, a luz é tremula.
Não se podem fornecer, nesse particular,

conselhos de ordem absoluta: a intensida-
de luminosa conveniente varia conforme a
pessoa, as dimensões dos caracteres typo-
graphicos, a côr do papel, etc. E’ preciso

estabelecer, em cada caso, experimental-
mente, a illuminação mais vantajosa. A
intensidade precisa será aquella que nos
fizer ver claramente as letras do livro que
tivermos deante de nós, sem que da lei-

tura resulte nenhum esforço.
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Em 1904 eu possuia um jornal chamado “A
Itapuca”, na cidade de. . . Tres Pontas.

Não garanto que o nome da cidade e do jornal
sejam exactamente estes, porque a memória ás ve-
zes me falha. Mas para as necessidades da narra-
tiva é quanto basta.

“A Itapuca” custava aos assignantes cinco mil
réis por amuo; isto é, não lhes custava nada, porque
não pagavam. A assignatura anual dava direito

a consultas medicas, assistência judiciaria, desconto
na oficina de obras, noticia do nascimento, casa-
mento e assassinato do assignante e mais membros
de sua familia, e a varias outras vantagens, .in-

clusive hospedagem em casa do director.

O direito de hospedagem cabia só aos assi-

gnantes quites, mediante apresentação do recibo,

for ocasião da semana santa, porém, os assignan-
tes de fora, que desejavam ir assistir aos festejos

na cidade, fizeram tantas reclamações contra "essa
exigencia, classificada “irritante e impertinente", que resolvi di®pensal-a.

Pouco depois “A Itapuca” morria sem agonia, como um passarinho...
Naquella época eu tive um desaguizado com o carpinteiro João Coelho, por

alcunha João Carapina, e planeei uma vingança. No primeiro domingo “A Ita-

puca” publicava a seguinte noticia:

“UM FELIZARDO
O estimado artista Sr. João Coelho, em uma das casas que está reformando,

fez o achado, verdadeiramente curioso, de uma garrafa contendo mil e duzentas
quilates de diamantes da mais pura agua. As pedras são todas de dous quilates

para cima, e ha urna de meia oitava, azulada, que vale, por si só, vinte contos, cal-

culo baixo .
”

A noticia estendia-se em pormenores e terminava:
“Este caso nos foi referido por pessoa fidedigna, que viu os diamantes, os

pesou e os teve nas mãos e exigiu que guardássemos sobre seu nome absoluto
sigilo.

“Sinceras felicitações ao honrado artista Sr. João Coelho. ”

Este final era uma perversidade. Tres Pontas fôra outriora, em meiados do
século XVIII, um oe-ntro prospero de mineração de diamantes que a tirania de Pom-
bal oprimiu com um regimento draconiano e aoabou reduzindo á miséria. Dessa
época corriam lendas de grandes contrabandos de pedras grossas, que os donos
enterravam ou escondiam nas paredes das casas, morrendo sem ter tido tempo de

v, revelai-as. Todos os moradores tinham esperança de encontrar num vão de cumieira,

no pé de um- esteio ou na taipa de uma parede de casa em concerto, a sonhada gar-

i ...rafa de diamantes. Por isso os donos das casas onde o João Carapina andava exe-

. cutando obras q assediaram, uns propondo dividir com elle os diamantes, si os entre-

;
g ,gasse por bam, outros exigindo-os; todos ameaçando-o.

O pobre homem recorreu a mim, para que eu revelasse a origem da calumnia.

,

’ Encaramujado tio segredo profissional, guardei silencio.

]
Quanto ao achado, ninguém dele duvidava. Ninguém imagina, no interior.

i que cousa estampada em jornal possa ser mentira.

\\
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uuJ vingança catava uhrapaeeando e ahro. Resolvi cntte pr«*« na port»

dj rcdaçio uma carta 4o meu crrtbiKado in/orroanie. c aplacando q«a a MÜaa te

“ itapuca” »ofre o achate doa diamunieo cfa exacia mas

que cllc lima nocca-teeJc d« *c retirar cm meio da narrativa. iotcrrompcoOo-a. c

n»«. r adera por iaao explicar que unha arte um eooho.

t»4ht ha quatro d>at o "Minaa Geraeo'. orgáo oficial doa poderes te Eatado.

reprodutiu a noticia .

O "Jornal do Commercio” iranecrereu-a uma aernana deporá, miotrilmeoie.

“ ^^a^^Ba^a^te Rio Grande, te Pará raodttaram na Jote Coelho re-

cebeu canoa de K»da parte ped.ote-lhe brilhante# para amooira A maU>r parte^doa

miaaiviaiaa comentavamec com um exemplar do umanho de um grào te mUbir

Ma» uma aeohora de S. Paulo deaernnoou que lhe loaae enviado um do tamanho

da tsua arei*: o que poi o carpinteiro em embaraço*, mire outro# motivos por-

que nunca tuiha visto uma arei* e jtte lhe ubia o tamanho.

aMMM depoia. em 19®. ao abrir “La Tnbuna* te Roma. II na prirooim

pa(ina_e»(c '“>7^ _ %nmt falcgnamc. de Tre Punie. Braailc. a fatio

una ocopena etc “ Era a hietorta doa diamante, eeguodo turno

Em I9M Jeparou-ae-me uma folho de Maraelha. tratwcripcio com cortexa

te — Uu no«nd Jean lapra. art eaa charpentWr de aoo md-

lie*. rlcni de feire une trouraille rrelmeni cunetaae

E arguia, por meeiro, e hútoria te garrafa doa dl

O ca*o paaaou da imprenaa franceia para a de B

a aorae "dei eban »ta braaileno Juan Cooe|o“.

,r

**MauT uma acr.c de ano# decorreu aobre o facto atd que uma rei. ao

o "Standard” Je londrcs. dei com oa olhoa neata noticia:

•A tmeky moí - John RaMM. a charpenter of Braail. haa Juai tnade a

Curwtii
m

Eate caao tem »ua moral que d mais facl extirpar de um campo a til

do que extirpar da imprenaa o facto «ma «ee caldo em ecu domínio, eela verdadeiro

Airea. que divulgou

Ureia prurarei te aei

A*. Manso.

i
!

1
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Dentre os episodios da revolta de 93, A minha casa era uma velha constru-

assistidos por mim, aquelle que mais' me cção roceira, vasta e commoda, oom gran-
ímpressaonou foi sem duvida o desembar- des salas e amplos quartos, de um plano
que dos revoltosos, ,no Galeão, ilha do Go- simples e tosco, de modo que o seu in-
vemador, onde minlha família morava, em genuo architecto lhe tinha dado certo con-
virtude do cargo que meu pae exercia forto, mas lhe tirara muita luz da sala
por aquelle tempo. Era elle então al- de jantar.
moxarife das Colonias de Alienados que, Mas, o encanto maior da habitação es-
como se sabe, estavam e ainda estão na- tava no sitio que a cercava. Tinha de
quella ilha. Eu tinha 12 annos e acabava frente cerca de 400 metros de um bam-

.
de chegar do collegio onde era interno, bual cerrado e verde que suspirava quan-
depois de uma longa viagem de trem, do de tarde a viração soprava do mar. De
pois começava naquelle anno os meus fundo, possuia cerca de 803 metros e
preparatórios no Lyceu Popular, em Ni- toda a sua área ena coberta de oapoeirões
ctiheroy. E’ da memória dos contempora- e cheio de 'formigueiros, que permittiam

a custo qualquer
cultura e, das fru-

teiras, só deixam
medrar livremente
os cajueiros que
eram o orgulho da
minha residência.

Nunca os vi tão

bellos e talvez nun-
ca mais chupe ca-
ju^ tão doces com
tanta volúpia.

• Além da casa
propriamente, havia
outras dependên-
cias; e, na “casa
de farinha”, ainda
encontrámos o co-
cho, o tacho, a ro-
da, o tipiti, todos

os apetrechos para
transformar a man-
dioca nesse pó que
forma, com o fei-

jão e a carne sec-

filha, miss Annie, de quem tenho gratas ca a base da alimentação nacional,

reoordações, tomou conta do collegio e Si bem que possa parecer exaggerado,
foi sob a sua direcção que fui approvado no sitio que me animo a chamar meu ha-
em perto de seis preparatórios. Bem. via uma fauna bem regular. Vi e cacei
Com meu pae, depois de uma fatigante coatis, tatu’s, lagartos e até filhotes de
viagem de 24 horas, desembarquei na Cen- jacarés apanhámos, na borda do poço de
trai, ás 9 horas da noite, dormi na cidade; casa, por oocasião de uma secca atroz,
e, para chegar em casa, ainda tive que Vieram certamente de um riacho que
ir da estrada de ferro até á parada da passava quasi ao meio do sitio, riacho
Olaria, da E. de F. Leopoldina, nas pro- esse que esgotava um grande pantano
ximidades da Penha, andar a pé cerca de que existia nos fundos das terras de nos-
um kilometro, tomar um bóte no chamado sa moradia.
porto de Maria Angu’, desembarcar na pon- Saia eu a armar toda a especie ae la-

ta do Galeão, montar a cavallo e a ca- ços, arapucas, esparrfllas, quebra-éabe-
vallo percorrer cerca de tres kilometros, ças, mundéos e, com meus irmãos, pren-
para chegar afinal na residência de mi- di juritys, sanhaços, tyês, rôlas, frangos,

nha familia. d’agua, saracuras, sanans, etc.

neos que as com-
municações por mar
entre o Rio e aquel-

_
la cidade ficaram

" logo interrompidas
no começo do le-

vante, de fórma
que, para ir bus-
car-me, meu pae
teve que dar uma
immensa volta, sal-

tando de trem em
trem, vendo rios e
cidadimhas sem con-
ta.

O Lyceu fôra di-

rigido por mister
William C u n d i 1 1,

um habil educador
inglez e conhecedor
dessa especialidade
-de ensinar meninos,
como todos os in-

glezes; mas, vindo
elle a fallecer, sua
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Ai Lolom*» c*Uo estabelecia» em ter- no centro 4* edtficaçAo, doffcrei arma»

ri, jo, ff»!»* 4c S. Bento e ate um* ssnlfmda». um* ponçAo é» martnbc.ro* •

4c í',*» fica tne»mo no antigo mo^iciro que meu pae metnio entre to4o aquele apre*-

m alonga A meia eocoata 4c umi collma. lo militar e guerreiro.

olhando o nascente. E*1/* °*

A m.oha casa o.cuciu um retalhe 4a reconhecí o “PUe — um preto traço

antiga f»tenda 4oo monge* t i iu h**- que. **ylo4o na* Cloloota*. fugira e M W-

ior a ac misturava com • 4o* amore» de tara finiloro navol. Falei-lhe aattafetto

um frade n>ma que rao 4 raro por IA e Alegre. poU o -«me- me

para diversa» habaiaçde. *rm»r oIçaP*** • «" nom* *
- mo lhea contava. Fôr* bòo a entrada

tudo aqutllo

ra a
pa**aroa

.

i lhea contava. Fóra bòa a entrada,

paaaoroa. doa NAo mc espantes e

•i
- »nto

mo c nao cerror

c logo trate 4o*

meu» laço*, pouco
duclto que »e faria 4e terra para o mar meu pae me

e 4o mar pata terra, a tiro» de canbAo e perigo algum.

de carabou V Hoic 4 que alnto bem de que fôrma

Meu pae meu grande c lafelti pae. malvada podiam uueepmae aqueUa aua

„« 4ov fancaonanoa da adtmnueraçáo au recepção c o motrvo

pcrior o muco que tinha permanecido na Tecoando que lhe ftceaaen» qualquer vto-

llba O d.rector. • medico e cacnptura- lenoa. elle queria com * mroha praaença

rio ** havum revirado par* a cidade entemocef o commandauae da força.

O Sc Erorato Sentia, que *« p*»v. de NA* houve porem. oenbuma «oleo.

MatoriOgrspho no Jormal Jo Commtreto. cia Cemmandan * dcaeacamento o Sr

tratando 4a« Caloniaa. ooa duo da re- EHeier Tavare*, creio qoe cap«tio>ieMMO

volta, chamou a meu pae de Feio Hat- naquella época. * et* teu immodUto o

reto. Nio **> si havia entre elle» qual- Dt Nogueira da Gema. tulgo que dntr-

quer deaovença ma* o crrtoéqu* o que giAe-d#*m*ta. mes o* atire» do luta civil

k deve eaigtr 4c um h itorographo é tinham lhe dado um po»to uulKar.

eaactidAo 4o* facto», da* dala* « ia» Meu p»e apreeemou-oi* t omhoa « *«

| aU. no meio 4c nunnhe.ro». a olhar

o *e u no -nr tr.*cnpto cuno^» a» carab»na» »oraheia» « a» haéo-

jn c em certos acto» neta* rrliuentc*.

. Kr» *4 conauital-o* para lhe O Dt Nogueira 4a Gama tnuodou bua-

mm car fumo na vcuda maia proetma. pa-

no chio. cur-

de* u dado quando »ado. segurando a capada com a mAo co-

la. dbmbuio o ao» acua tubordina-

dohatao 4* ordem diffkil de *e »up-

pecs-Tvdadea F.W*. pô* entre amotinado»

_ fé bem cedo c corna Mau pae • • commandawe da força

A Cotoma para wt e aupernaende» o* suturam ao mosteiro para tratar U do#

•emços que lhe ceam affectoa. de modo negocio* que o* tutetemavam.

que. áa 8 hora» da manhA. ia precua* a Soube ma»» tarde qu* ac trotou ao «°-

mondar chamar-me ao estabelecimento mento d* paaaor o Sr commandanie EUe-

Vetu huAcar-me o Jo*e d» Cotu. que ter recibo do» objccto» que elle queria

ainda c*tá vtvo Eatc José. ou. atues. Zé retirar da» Cohmlaa: roupa*, generu*. me-

da Costa era na» Cokjoia» tudo. oochei- dkamrnioe. etc.

ro. carpinteiro, catrae.ro c foi sempre F.mquaato iaeo. continuava eu entre

doce e bom para tmm martnhe.ro*. conversando com um * com

Agora, com lagrimas no» olhoa. lembro- outro. dea*ro*o »té qu* um deite* «**«*•

me dellc quando, ao» aabbadoa la bu» attuaac o manoto de uma oanabma. Tinha

car me no coilegio. naqucllca d.aa anoo- etuáo adrmriçAo pela» artueo da »««« ••

soa e satisfeito» dc tmnha meotmee. laet» O local em qu* a força tinha acampado,

ta ainda de qualquer vuio amarga do floava debaixo dc alguma» touceira* de

mundo e de dc*e»pcro do tneu proprio taquaruasu*s e o verde do» que amadu-

reciam, e o amare 11o dos maduro*, lunto

Catava eu
uma manhA. ah» pela* H hora» meu pae <1«*****-

- s. Ber doa. detmondou-mr chamar á Colooia de
lo.

meu pac. tomava ca

Zé ia Coita não
tivo do dh*
4a.coll.na em qoe ae erguia o velho con

vento, bera em frade da ladeira que atRna

para a modesta capella *em fie», qua»

HW
Vl-

> mc disse qual o mo- Jaqoello* eap.ngarda*. lembraram-me vl-

c. ao chegar no aopr vameote a» côrta da nossa bandeira .

%e erru-a o velho con- Deocoeam. meu pae * o commaudante

Do rgpgutc. eu ve>o aer timdo do curral

“EalbeUa". um velho boi de carro, ne-
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gro, com umâ mancha branca na testa.

O “'Estrella” fczia junta com o “More-
no”, um outro boi negro; e ambos, além
de carreiros, lavravam também.

Foi o boi conduzido piara junto da es-

tribaria e vi que um marinheiro, de ma-
chado em punho, o enfrentava e ia desfe-

rir-lhe um golpe na cabeça.
Tive a visão rapiida dos seus serviços

e dos seus préstimos, pois era de ver a

paciência, á resignação do “Estrella”,

quando, atrellado com o seu companheiro
de junta, cavavam, com auxilio do arado,

na encosta ingreme do morro, por detrás

do convento, fundos sulcos que iam re-

oeber as manivas dos aipins e a rama da
batata doce.

A vista era dahi soberba— toda a parte

anterior da Guanabara, o Corcovado, as

fortalezas, o zimlborio da Candelaria, a

barra, o mar sem fim, a cidade inteira

entre verdura e dourada pelo sol no
poente. .

.

“Estrella”, por^n, não via nada da-
quillo. Sob o aguilhão do conductor, cava-
va resignadamente, docemente, tristemen-
te, os sulcos mo barro duro, para fazer
render mais as sementes que a terra ia

receber.

Quando vi que o iam matar, não me
despedi de ninguém. Corri para casa,
sem olhar para trás.

Lima Barreto.

Todos os Santos, 23 — 5 — 16.

UMA JUSTA REIVINDICAÇÃO

As prophecias de Julio VernQ
£ * í fi REA LISADAS EM PLENO SÉCULO XX *

— Já leste Julio Verne?— Sim, já, ha longos annos, quando
era creança — na edade em que todos
nós lemos historias...
Ha uma especie de vergonha de confes-

sar que se lê Julio Verne. O sujeito que
apparecesse hoje, na Avenida, sobraçando
as Vinte mil léguas submarinas ou os
Naufragos do Jonathan, seria tido na roda
como um typo inferior, de intellecto aca-
nhado, de cultura rudimentar. Nada de
Julio Verne! Um livrinho de Faguet, de
Kant, de Baudelaire é que póde servir
para rotulo de intellectual, embora o seu
ortador delle não tenha lidp sinão a lom-
ada. .

.

Quantos ensinamentos, entretanto, não
encerra a copiosa bibliotheca do grande
romancista francez! Quantas prophecias

seguras não imprimiu elle aos seus ima-
ginosos romances ! Que illustração não
teria o sujeito que retivesse na memória a

decima parte das lições dispersadas por
Julio Verne nos seus volumes

!

A Grande Guerra teve o effeito benefico

de pôr em destaque o valor do extraordi-

nário escriptor. O*' seu nome tem sido

frequenteraente evocado, recordando-se as

suas predicções sobre conquistas que eram
então simples fantasias e que são hoje

palpaveis realidades. A navegação aerea,

a navegação submarina, a theoria dos

grandes canhões e dezenas de outras ar-

rojadas idéas “verneanas” estãpaj hoje

plenamente realisadas.

A esse respeito é muito curiosa uma
nota publicada pelo Bulletin des Armées
de la Republique, de França, acerca da
seguinte prophecia, encontrada nos Qui-
nhentos milhões da Begun :— “Não acredita que os allemães con-
quistarão o mundo?— Não.— E por que razão, si faz favor?...
Gostaria muito de conhecer os motivos
dessa duvida !

!

— Pelo simples motivo de que os ar-

tilheiros francezes acabarão por descobrir
melhor e por sobrepujal-os. Os suissos,

meus compatriotas, que òs conhecem mui-
to bem, têm a convicção de que um fran-

cez prevenido vale por dous. 1870 foi

uma lição que sómente será prejudicial
áquelles que a deram. Ninguém o duvida,
no meu pequeno paiz, e é necessário di-

zel-o, que essa é também a opinião dos
homens mais conceituados da Inglaterra.”

E, algumas linhas mais adeante, o ro-

mancista descreve um canhão concebido
sobre novos dados:
“Uma mola compensadora, estabelecida

“atrás da carreta, terá por effeito annul-
“lar o recuo ou, pelo menos, produzir
“uma reacção vigorosamente egual e re-

“tomar automaticamente, depois de cada
“tiro, a sua posição primitiva”.

E’ o famoso 75 francez!... O livro de

Julio Verne viu a luz do dia dez annos
antes do novo canhão, pois a sua pri-

meira edição foi de março de 1879.
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Qbr/i5il
eri/t nuiTo rjco.

Si QUiZcsScmS—
Foi Gtulher- dc Ouro Preto,

w. b«rio d*Ee- m ***** «(ruço*

bngodcvro Pe-

4 r o Atfvneo

«tii m Bnril Gihio 4c sio
par* cetnder u Mamai». dc*-

0 DC^PWV:
RLCjAtrfJò
m de um&

4c cu Anttilt
Monteiro J c

HirM. ouvióor

IMCl&TfcM

quando vh*|i»K r4*4c àor 4*
itm leno o prune.ro t* Metbeu» H

Cuoho t Motto*. dceembargador l«0oo*o

... o* que JooC 4e Sotua Bebei U». Mcrctorio gerei 4o

tem o Hatado Jt Mm*» Geraco o Ü\m- governo Jooo Joec

tr»4o profe**or cocrrrcu 4oo* grande* ro. corooc «omoeldo Joed Moote.ro 4*

livro* no Ungu» eUemi. que •* e*U»e* Harto*, cepitao Jo*4 Bento Soerae. °*^

Mm traduialo* om poetuguei eer-am. o Mo Maaoci Jmé Mootoiro de Barroee

melhor eoooU 4c onaiaamoM** por» to- .argento mor Gmlheno# 4MMlta
4o* que trotam 4c mdaetna meiallurgtc» 4e e*por-lhe* m oerudoe 4o borio 4 P-o-

Koic grand e oob*o oeiudou e eaploc^u chupe c 4o alvará qoe *uo oUrao • pi»-

todo* m r.nx» 4o muicraçAo. e»peci»; cpc real conceder» poro montagem ám

mente o* cderurgico». que lomarom a fobneo 4* ferro Nooto reumèo. cm 1411.

•ao grandto»» obra dom valer cetraor- cooveiwKinarom. ficaa4o como eocioa, ao-

4inono. 4e.*o»4o Ao geraçòe* futura» om br» o Aforo Fabrico 4r Ferro que M #*-

legado p rcc*o*o tove rf pn4o ao frogtacna 4c Coogooho»

Guilherme, borio 4*K»ob«gc. nio dc 4o Campo, no propriedade denominada

contou eroquanto nio levantou o i44o "O Prato"

4o ratabclccuncnto de uma p»Mc fabri- Transcrevemos aqui um trecho 4a ca-

ca de ferro para fornecer oe artefacto* criptara pubbca. para 40» m »«« o

ncc citar toe para mincraçio. 00tio muito critério 4o» homoaa iaque üc «empo:

decadente devido eo eaccaaivo preço 4o "Haviam ei Ice aoctoe com approvaçáo

ferro. utitepenae*! para a manutenção de 4c Sua AHeta Real. contrectado entre

muita* e importante* lavra* 4c ouro ai e dita tooedade particular, como Mctt®

O conde 4c Pahna. governador 4a Ca- obiecto 4o* «tereaae* reaea * pubhcoo

pitar* a aaquellc época, achando óptima c iguaimente detlee *o«oe. a fim 4*

a Uca 4o barèo 4’Eachvgc. mandou coo- r*tabcieccrec ncvtr termo 4c VOU Rka,

•ultar nenae *cnt do o pnncipc regente, uma Fabrico 4c Ferro c para que cote '

tendo por *ua altera franqueado por al- contracto aocta! fkaoac firme e valéeeo.

vari de 18». o refendo eetabclcomcnio dearram a mim Tabelkio. redtuiaoe a

e outra* fabrica* de ferro ncatc Estado cdcnpuira ptablit*. com o* «atatuto*. Ar-

do Brasil e dc quaeequer outro* ia- ngo 1% • fundo capital da ooaodadc

duttnac* no* domínio* ultramarino*, cuia *eri dc onte mil crurado* dandido* em
rvqucxa, pro*perUade. eete príncipe ia- ame aeçée* 4c quatro ootrtoa cada uma

ccaaaantcmente promovia com que entrard cada um doa aoctoe. ea-

Foi eaertn que o conde de Palma, taaa irando 0 outorgante Ouvidor Geral d cata

tarde .narquex de Sào Joio dc Palma. Comarca com duaa; cate fundo capita!

aeoador e cooeclbeiro dc S. M. D. Pe- aari agmnntaio para o futuro d propor- .

dro. chamou ao palacio do governo em cio que for miater até o completo aca- ,

Viila Rica de Noaaa Senhora do Pilar bamento da Fabnca e todo* oa aocíoa
j
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indemmisaveis, para o livre exercício das
suas ulteriores operações e a contribui-
ção de cada sooio, se acumulará na sua
respectiva acção. Antigo 2o

, cada um
dos accionistas poderá doar, vender, alie-

nar e dispor livremente da sua acção,
como bem lhe parecer, mas de nenhuma
sorte devidida, a fim de que se não au-
gmente o numero dos soeios; de manei-
ra que ainda no caso de partilhas por
occasião de morte, a acção unicamente
se dividirá por estimação, ficando pre-
cipesca aqualquer dos herdeiros que per-
sonalise na sociedade e represente pelo
socio fallecido. Artigo 3o

, os actos ju-
diciaes, activos e passivos concernentes
á sociedade, serão feitos exercitados de-
baixo do nome da mesma sociedade em
geral, pelo Thezoureiro e caixa adiante
nomeado aquem approvam para figurar
em Juízo. Artigo 4o

, toda a penhora ou
execução sobre acções da sociedade, será
em prompto reunida por qualquer dos
sooios e na sua falta a sociedade tomará
sobre si, a solução, e a quantia soluta,
sendo devidida pelos accionistas, será ac-

cumulada acada uma das acções. Arti-

go 5o
,
a Fabrica se acha estabelecida no

lugar denominado “O Prata” da fregue-
zia de Congonhas do Campo, por ser o
mais proprio e rico de mineraes, segundo
a escolha e approvação do socio Esehwge
e debaixo da direcção do mesmo ou de
quem o substituir, em conhecimento e

intelligencia, e o terreno será comprado
como de facto comprado foi e pago pelo
Thesoureiro e Caixa da sociedade. Ar-
tigo 6 o

,
a administração da Fabricá, será

encarregada a um administrador geral, e

a um Thesoureiro e caixa e a um feitor.
Artigo 7o

, será administrador Geral o
outorgante Cel. Romualdo José Montei-
ro de Barros, por morar mais visinho a
Fabrica e ser de\econhecido inteireza e
probidade que terá o seu cargo as encom-
benoias seguintes, etc.

”

E, còmo se vê, oom onze mil cruzados,
fortes, ou 33:000$ da nossa moeda, fun-
dou-se uma sociedade para o estabele-
cimento duma grande fabrica de ferro que
fornecia toda a Capitania de enxadas,
picaretas, marretas, alavancas, brocas, ca-
nhões, finalmente, tudo quanto seria ne-
cessário á industria extractiva, agricultu-
ra e guarda da Capitania, de fôrma que
a sociedade progrediu duma maneira as-
sombrosa, com a direcção do sabio Gui-
lherme, barão d’Es;ohwge; quando este se
retirou vendeu a sua acção por 700$ for-
tes ou seja nossa moeda 2:100$000.
O administrador geral, coronel Romu-

aldo José Monteiro de Barros esteve á
testa dos trabalhos da fabrica até 1843;
neste anno arrendou o immovel e fabrica
ao major Lucas Antonio Monteiro de Cas-
tro e em pouco tempo tudo desappare-
ceu. Em 1856, já não havia mais nada
da fabrica; só existiam grandes muros
de pedras e signal das forjas, barras de
ferro fundido, as paredes do palacio da
residenoia e as jazidas de ferro, que são

de grande valor. Si os poderes públicos
brasileiros tivessem a mesma prestesa na
soluçlão dos problemas administrativos

do conde de Palma, talvez não tivesse

morrido a Industria siderúrgica no nosso
paiz

.

FAUNA PREHISTORICA
. O profesor Barnum Brown acaba de
enriquecer a collecção de animaes ante-
diluvianos do Museu de Historia Natural
de Nova York com uma quantidade de
esqueletos desenterrados no Canadá e com
os quaes poude reconstruir uns tantos
Dinosauros, Stegosauros, Hadrosauros, Ty-
ranosauros e não sabemos quantos mais
da familia dos sauros, que abundavam
neste mundo ha uns 3.000.000 de annos,
segundo affirmam os sábios.
Uma das maiores curiosidades da col-

lecção é o Dinosauro com crista, especie
nova que se distingue da todas as outras
encontradas em differentes partes do glo-
bo, por seus excepcionaes traços de es-

tupidez.
Este exemplar tinha a particularidade

de possuir um craneo enorme; mas a
cavidade cerebral era insignificante e

presume-se que teria contido apenas umas
duas grammas de miolos. Outra origina-
lidade deste bello exemplar da natureza
prehistorica é a quantidade de dentes que
possuia. Nada menos de 2.100, divididos
em 70 fileiras de 30 dentes cada uma;
36 na mandíbula superior e 34 na in-
ferior.
Este Dinosauro mede 35 pés de com-

primento da crista á cauda, e de pé, sobre
as patas trazeiras, deveria ter a altura de
15 a 20 pés. Habitava nos pantanos e

era uma mistura de amphibio, passaro e

mammifero. O focinho apresenta a fôrma
de um bico de pato e o coiro — que pa-
rece ter-se encontrado muito bem con-
servado — estava revestido de escamas
como as dos bacalháos. O nome que se

applicou a este novo typo foi o de Cory-
tosauros Casuarius

.
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I PERDE SE MAIS UMA ILLUSÀO SaENTIFICA

|A svphilis nào é mais molestii
=

’i MUlAMo st. J| \! 1 M\ t-vHifc-SS “AFAKHAl

~iiliilililllllllMillMltHlli

A Jr«rrt«H* • O leitor. qar e»U mm
.tu* 4a acoUumad.» • errf qur .. d.e mm*

pela manhã. ficara lt «<t.mamente
.urprrhendido quando lhe di **errm o
(Wtrtria Ora. t«lo rtti medicina 4 —
• «cr*, pro*a» clmeo-
I*. ainda por alto»
tempo, •»>•“'* muiln
«Traia

rr-.ia.tr que
tende a

muwiuitn. que apparrrr»a*
pcllr «lo cnlrrmo 1 rrar(io 4.

HmhriMrr fra fortuna, a ponto 4e trr

jul«*da. prltn medico» mctto» H4oa, coma
Mtnmoato rulatiio 4» medi.amento 4r

K*
e**a

í:ar
c»*a» «arprriai <)•

niinurn* ao pomo
qar a amdicina e«-
prrimrnlal «ar e%-

clarrrrndo aa foalr»
qur Ihr* da» am ori-

lãrrtda a «ma ob
ter» ação 4rfrtt«o«a
linha u e «tahrlec l4>>.

éarmntr
nptrtlo i

a errata «Ir qar am
«>pblli«

«r «ttod* infecção 4a
m r « m a mMIaH
"rmquanto «Ao fl

ca*«r comptetamcatc
mtabrlrri.lo 4a primeira”.

Era Itlo am prtaclpio «afradu. arerila

C mprlltda por todo»

.

tjuando auniia o faaow "***". ar *a-

bio» 4o manda inteira, a lomrtnr prla
Alirmanha, a » aleram jottammle 4r«»r
principio para cantar “hotauna” ao aaw
raedttamrntn. prla» pro»a» 4a rara* ” mt-
laerruamrntr rompleta»”, qar rlir opera-
va. prora» referendada» com oalra» lufe-

cpV* Entretanto lano não rra r tacto
Oaant» o* «abi»« 4o mando inteiro. a

prla Allrmaaba. ««latam rn*a

E não foi prrcWo maito para de«mcuUI*
o«: qaatro anno» «d. O farto m rtplica

K' que. %A quando apearrera o “Mí*
fot que w começaram a obtrrtar com malt
cuidado iM phrnnmmn* qur m pa»«a«am
no oraani«mo »jrnhiliiico O rrmcdlo li-

nha «ido acro«ado dr mortr». Oa medi-
c<>« a««umiam oma «rande rr»pon*abili

dade rm annlical-o Todo o cuidado rra

pouco. Toma» a «r a trmperatura do doen-
lr «aria* *t«> «h. n»r faríamo» a

notu thr%r aobrr a« primrira» applica

(wi do “Mi" no iiratil. chc*a* amo» a

Ir á iianibòi — onde r«ta«am o» dorolr»

— quatro recr» por dia!» nota»a-«c cm
caderno* rtpeciar* a meoor arranhadura

Khrilcb. quando a
«rrdadr era qar ella

I <nha »id«i obterrada
lã anno» antes, com
.. mrrvarlu, o UmIu

C

r-

io dr potiiala r ale

«»m <> mmirente ca-
iudylato dc aodtof

Ora. não ã dr ad-
mirar qnr. acampa
nhandu tão brm o
rnfrrmo que ba» ta

tomado o “MU", ur

n«ta*»r a rrlnfrcção
*« phililtea E»*a rr-

lafrctão não rra n«-
' ada .na mal» fre-

«torneia ante». não
porque não ar de»«e.
ma» porque nAv me-
d t e o ». prr «ta» amo»
menu* attenção ao
dorntr E em riria-
dr do nnnelpio. bofe
crinhectfa falto, dr
qur “dorntr rom »>•
phili» não “aponha-
ta" outra”, a «to-

ría do «*" foi. na realidade, nm pouco
maior do «rac rralmrnlr merecia
lUcrnlrmrntr. no 1’ropré» ãfrdáraf. I’ht-

llbeii pabtlroa nma nota rm qnr dara
o primeiro alarma *obrr a* rrinfrcçiV»

>« philitica» RIU diria qar. mr«mo no
" período do cancro”, podia ler outro.

K qar tadlrldao» portodocr» de ro«eolo»

oa dr «umma* podiam apresentar lambem
un> cancro

K»«a affirmarão do medico trance*,

ramo Indo em medicina, foi pula rm da-

rida
Mofe. porém, não * mal» po*»lr«l con-

trita I ». porque e«t«tf a prora eiprn-
mrntal K dlffieil encontrar nm homem
•Ao qnr *c qarira »u>eitar a nma etpe-

rtencia «» phililtea ; ma» t ficilldt »»*

contrar e»«c homem enlrr o» ajrpbllitwo*.

I ma «yphtli» dr aiK oma ««phlll» dr

mrnin, qar importa?
O» trabalho» de l

,héllbert foram retoma-

do» na Italla. «ob a fArma ripertmenlal

e. infrliemenlr. acabam dr mr roafirme-
do« rm Ioda a linha

1'orianto. nó» * mal» vrrdadr qnr qnem
r«tã rom typhilít r«lá lirrr dr oalra In-

fecção. I ma «efunda infecção *omma w
,om a primeira, ã qaal ainda *e podem
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juntar outras, dando fôrmas cada vez
mais graves.
“A imagem escapa o alcance que têm

essas “sommas” de diversas syphilis. Pe-
nos novos conhecimentos que temos hoje
sobre essa moléstia, sabemos que o mi-
cróbio nem sempre tem a fôrma do es-

pirocheta descoberto pelo saudoso Schau-
dinn. Ha periodo em que elles são uma
especie de ovos, isto é, protegidos por uma
camada exterior contra o medicarqento.
E do mesmo modo que em um gallinheiro
um remedio só mataria as gallinhas e

não os ovos, no organismo doente o me-
dico nenhum resultado pôde ter contra

essa phase microbiana. Mas, apezar disso,
em se tratando de “uma syphilis unica— o tratamento sendo sufficientemente
prodigalisado, pôde alcançar os microbios
quando se transformarem.

Ora, quando eíit vez de “uma” forem
“vgrias syphilis” — multiplicam-se as
phases microbianas, multiplicam-se as
difficuldades e vae vingando a crença de
que a syphilis é incurável, o que não é
absolutamente verdade.

Dr. Nicoleío Ciando.

O HABITO

MEDICO — As pauladas foram formidáveis, sim senhor ! Admira-me que o meu amigo

i esteja sentindo nada. . .

PACIENTE — Já estou habituado a isso, doutor
;
moro com i

poeta.
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Analulr Franca *»U oMntwMo tf* que s
(3tfi«lunhR» rufaiti • Mulher do itnr.
tfofko. por Iniwl a. pof ulgal a prfl(M(:— *hr»tli amuri» nililn tap>r nullltf*

K»U «tntfa miioncidu tf* que
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li *•« 4, li I tf* Mulher rali
no tn» «Irrt» tfo xo «nruta e «i a Re
liltfu * rttflii tfo Uítntarii poe l*m*l *
••li rlarn que ao tnlrr»«*e tf* tudo» e*t*
o afaital * lamWin tf* poBlUa no
d*ll*. par* ruaamir >• «egnrd» tfo *n
«ri* • ntatrr logar mo* "Ir«it»u«* a ” . no
tfo hnmrtn, para raitar o prripo .|ur *1*
Ofiwi O proprio I JamikaniMMo. «r cun-
do • philowapiii* haral* tf» "Jardin d'Kpi
ror*

K* «rrda.tr qur n* Kurn|u raiinn rnlr*
nóa, prtncipalmcnlr Ma cttfatf** do Inl*
Hor. a mulher loan* um* parir muito
arlii* n* vida política b«c*l mi *p*
mi par* auitltar a arcA<« parlidaria tfo

marido (kar.Jhr a dimto tf* rolo lo*.
n*> • *l*ilora « tfrpttl **na lirar ih* *
<|u*lid*dr tf* " Irrribt* m*ranlll*“. * rgua
UI * a» homem tiritando tf* *rr "«a «*
rrel *1 ura p4rhr * tf*itaatfo tf* protocar
"I* dWr *1 U peor" Kilon r»u»rttcid»
tf* que- a Nllka l*rt* a proprt«tf«tf*
tf*, mm o tempo. m**rulinliar a malhar
r (areia prraicr ao* poarm *•**• (»r
ma* arredondada» que «Ao a prrdigAo tf*

malta gente «rn«*t* * bem comportada
*M»a "flane» ma|nifiqo*» " que tfo oa

titriro* da» pnpiei futura»
A campanha frminiata. porem a ar «a

nhantfo terreno No* K atado a In.d.* * na
Inglaterra, «An rummun a* manifr«t*{õ*»
ir» ada» a rf frito por milhar*» dr mu
Ibrrr» v-ondaritfa» p*la bandeira tf..» di-
reito» político*. na qua 1 •* in«CTrtr, »)

n

I lar

I

.«anda. am programai* o tfiUico —
" «rir» for «a.m*u NA» ainda lauoco* o*
l*ai»*« <«ar tfAo à malh*r o direito tfo
» «tfo A grande maiorti da» n*«dr« re*
prila a IratfigAo iomiu qur o IJintlIa
ni«OM» aaloploo * qae maaiil* rtn dar A
malhrr aprna» a» funrçAr* da rouiamla
«tonar«Uoa Ih eerrtptorr» qu* •* oppArm
ao «trio feminino argumentam que a ca-
rl«*Ao da malher re«ulta dr uma lei na
lurai * da fundamental di«i*tfo do Iraba
lho rnlr* O* dou* mm lio anliga quaii-
lo a homaitfdatf* oa. pelo «rum, quan-
to a rt«ili«*cAo. rumo di« FUrnein II»

parlidarln» d»* dtrrilo» poliliro» da ma
lhe» a ffirmam ao roalrario, qu*. nAo •*
podendo: ronfiar ao homem ou á mu
lher funrgtfe* qu* a tu* (tal are(a «etual
• arpeia d* eaereer. a diiittfo do trabalho
• M«e »uria entre o* «eto* . «a*, que.
nAo evlando o direito do tolo naquell*
ra*o. reataria peo» ar qa* a ron*tiluicâo
ph» »K* e inleltrrtual impede a mulher
d* rufrer funriõr» publica*

thrgoil *u*«*nla qo* ao trmpn rí» qu*
a mulher fira» a prem ao Ur domrallro
• dr mao*ira alguma rra a •uelrda A ac.
nnruio publica podia *e romprrheoder a
MM incapacidade pol.t.ra H.(C. porCm.
nAo 4 a»*im queiram ou nAo queiram,
a mulher e»i* agora inlimamrntr ligada
A re»ivrtrr.ia c A «Ida publica». trabalhan
do rm repartiçAe». cm u«ma». em "ate-
ll*r»“, no errreio * no* Irlegntpho*. ele

r pagando impo»to* rii nAo pegam rm
arma». dAo toldado» *«• pai*

O con«l il aciona li*la france r conaidara
conto grral. profunda e »rre»l*li»rl a e»o
lucéo da» «oriedade» mod«rna« no **n
lido do acce»»o da» mulherr* A* fun
cçõe* publica» l«l<> rm Franga, onde nem
• «««embica da KetoluçAo nem a Goarcn-
(é«. * nem a* Gomliluuite* cogitaram mui
ra d* dar á malher o direito do roto : onde
a GomcngAo. rm *e»»Ao de V Brumarto, an-
uo II, « i*tou lei prohibindo a rxk«teoria d*
riub» de mulherr», a propotilo da* de*»-
den* |>r »» orada» por jac>bina« re»oiucio
nana» ; « onde. a *er *»t*da a Ui «UI
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fenlmino: a mulher e
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ra eleitora

zar das mulheres pensarem agora diversa- „ I Austraha Meridional (1894)

mente e reunirem-se em congresso, annual- n
Depois da confederação,

mente, para obterem dos poderes publi- S
* “ &

feminino foi ainda introduzi-

cos a votação da medida, defendida
P
com t°

‘
-

Nova Galles do Sul, em 1902 ; na
calor pelo proprio presidente Wilson. Al-

1903; em Queensland, em
guns Estados americanos, porém, já in- i . .

0
Tstado- ,

da Victoria e que o voto
cluiram na sua legislação o direito da

‘enunmo tem Sld° sempre repelhdo pela
mulher ao voto. São elles os Estados de

Car
*l
ara alta

>
embora adoptado por vezes

Wyaming, Colorado Utah e Idaho O de ?? Camara ba ‘xa - Sendo eleitoras, as mu-
Washington já havia concedido á mulher

,

eS aftrallanas nao sao elegíveis ao
esse direito, mas cassou-o. O de Kansas P^amento

.

deu-lhe o voto apenas nas eleições muni- Na coloma mgieza da Nova Zelandia,
cipaes. Os de Iowa e Montana permit- a mulher vota desde o anno de 1893 e qua-
tem o voto feminino para as questões t

.

ro cadelras do parlamento são reserva-
financeiras. Gosando do direito de voto das aos homens e mulheres' indígenas

as americanas desses Estados não podem da ra?a dos Maoris, segundo Dareste

.

ser eleitas para a Camara e o Senado, As mulheres das outras raças, tendo
mas servem no jury e podem ter cargos direito ao voto, não podem ser eleitas
electivos municipaes. para a Camara, mas são eligiveis para os
Ha trinta annos que o voto da mulher cargos municipaes. Conta Duguit que á ini-

foi adoptado em Estados norte-america- ciativa fcminira se deve, na Nova Zelan-
nos, sem repercussão sensivel nos qu- dia, a lei contra o alcoolismo

; e na Aus-
tros povos. Poucos paizes incluiram, na tralia, as leis de protecção aos operários,
sua legislação, essa medida. A Rússia, em aos velhos e ás creanças. A mulher ele-

1906, sanccionou a lei que dá o direito vou muito o nivel moral no parlamento
de voto ao homem e á mulher com 24 australiano.
annos de edade, na Finlandia, podendo ain- Antes da guerra, em 1913, a Inglaterra
da a mulher ser eleita. Assim, o art. 5 o discutiu com calor o suffragio feminino,
da lei organica do “Landtdag” diz tex- Os partidos inglezes e o proprio gabine-
tualmente: “Tem direito de tomar parte te ministerial estavam trabalhados por cor-
nas eleições para o Landtdag todo cida- rentes favoráveis ao voto da mulher. Dos
dão finlandez, homem ou mulher, tendo ministros, Asquith, Mac Kenna, Pease,
attingido a edade de 24 annos antes da Harcourt, Samuel, Hobhouse, lord Crewe
eleição.” O art. 6 o da lei diz ainda que e o coronel Seely eram os que se oppu-
todo eleitor é elegível, mas poucas mu- nham á concessão dos direitos políticos

lheres têm sido eleitas, embora tomem par- á mulher, achando-se do lado opposto sir
te muito activa na política. Votada a lei Edward Grey, lord Morley, lord Halda-
em 1906, foram eleitas 18 mulheres em ne, lord Beauchamp, Lloyd George, Bir-
1907 e 25 em 1908, metade das quaes reli, Buxton e Runciman, acompanhados
casadas e mães de famiiia, segundo con- pelos opposicionistas Bonar Law, Balfour,
ta Mlle. Pearsinem num livro que Léon Lyttleton e Wyndam, egualmente partida-
Duguit citou. rios do voto feminino.



ALMAS \K OA “A NOITE" PARA 1917

dittdido. o gjbinrlr drturâ A »..l„ A» mulberr» f«l o Sr. de*
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gao da letmuata feminina MiUre»» Pa» da» outra» garantia», a CaMlll*l(M rm
kbur «I enlretant fot rondemnada a tre» prdgata a formula no matrulino. uu
anno* de trabalho» forcado», dando Imo a» mulberr» fieamem pri«MM« «*•

togar a no» a» mtnifr »U«de* frminl»U« e - Ivabea» eorpu» • o propeio Cndlgo P*

d ameaça de a*«a«»in»to» A »«ta«ã« do na) falando em ~crim»no»o» .
no ma»,

raminho de ferr, de IHIrd iSurauy» foi rulino leria Isentado a mulher dr PÇ»a*

dinamitada, a. . bra» de arte do kfu«eu r rr»pon«abilidade» Acreditais o deputado

de Manchrtlrr foram damnlftcada» . aa trt paulista Já r*i»lir o reconhecimento im-

buna» do prado de corrida» de Kyr foram ptirito do direito da mulher ao rolo

incendiada», a cata de um deputado antí. Por nau da» duilda». pordm. *«r«»u

»uffragi»ta foã pre»a da» chamam» . no dta» drpoé» uma emenda a«».gnada jpor

Uar.ro da Inglaterra raplod.u uma bomba: Saldanha Marinho. t»da Machado Mio
trrn» de ferro foram detrarrttado» e In. pegunha. P-rtcn t-oelbo larpe» Trotáo. In-

cendiado* V» tuffragUta* potta» em líber dto do Hratil. laopoldo flulhAe». /ama
dode por cauta da -grete da fome - eram r outro» muito», * garantindo áa mulberr»

de noto preta», drpoé» de refeiU» e ali a plenitude do» direito» ciei» r limllao-

mentada» "al botnr " \ propeta Mi»lre»« do o direito do eoU» A» mulberr» dipWi.

Pankhar-t, rondemnada a Ire» anno» dr moda» com titulo» «cienllflco» e de pro.

trabalb»» íorgadoi. no»»a«a cnoi» inap> em fr«*ora«. A» qne e»li*e»»em
>
na po»«e do*

ram do qne na cadeia para alimentar, «eu» ben» e A» ramela»
ae e provocar nota» de*orden« O primeiro s «u«bater a ernrnda foi

No Hratti. a» conm» tAm rorrido com o deputado do Rapirito Santo Sr. Mont*

ma.» calma Ainda agora, em Itli e»lA Freire, julgando * Iddn “ J««»ral
amgretto uma reforma eblea. poran* traria a dl.tolugAo da fa-

»e tenha «iquer falado milta bra »lleira", por tirar a mulher do

nino Sa (onttlIuigAo vru poprl de mãe de família para leeaUanu tuffracio femmi
KepuMtrana. porem o
Jecto de r«tudn r de «..— •• w—— o- ..—

-

metro ali falou cm r«tender o direito do corromper a fonte preeiom de

problema foé oh- "ao altriclo da» rmnlacAr» pratica».

Qnem pn rwrtici» de («nqãn publica» c PM*
ilifriln d.. romimtvr A ÍOtll# d#
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de e de sociabilidade que ella mais di-
rectamente representa.” E mais adeante:
“Não devemos emprestar ás mulheres apti-
dões que ellas não têm : a mulher reve-
lou-se sempre balda de qualidades prati-
cas, ao passo que brilhou sempre pelos
attributos moraes. Querer dar-lhe fun-
cções das quaes, pela sua natureza ella
esteve sempre afastada, é pretender cor-
rigir a obra da natureza.”
O segundo adversário da idéa foi o Sr.

Epitacio Pessoa, deputado pela Parahyba.
O terceiro, Sr. Barbosa Lirria, sem negar
á mulher capacidade para o exercício do
direito do voto, antes reconhecendo capaz
do mais arrojado commettimento e mes-
mo mais sagaz do que o homem, opi-
nou contra a emenda para que se não dis-
traísse a mãe de familia dos seus deveres
no lar e para que se não tirasse á esta-
bilidade da familia a sua unica base. O
quarto, Sr. Lacerda Coutinho, lembrou a
recusa da Assambléa Franceza de 1789
á concessão do voto á mulher — idéa ah
recebida até com chufas e motejos, ape-
zar dos esforços de Condorcet — opi-
nando que as próprias mulheres não que-
reriam acceitar esse favor que poderia
amesquinhal-as e fazel-as descer da al-

tura em que se acham collocadas, da es-

phera serena de mães de familia para o
lodaçal das tricas eleitoraes. E o Sr. La-
cerda Coutinho apegou-se ainda ao ar-

gumento de ordem physiologica, decla-
rando ser o organismo da mulher muito
diverso do do homem, coim funcções de-
licadas e melindrosas capazes de ser per-
turbadas seriamente por qualquer susto ou
excitação, trazendo isso consequências fu-

nestas.

A emenda caiu por grande maioria, não
tendo havido mesmo contagem de votos.
O Sr. José Bevilaqua, deputado cearense,
fez declaração escripta de voto contrario,
julgando que o voto feminino “seria o
rebaixamento do alto nivel de delicadeza
moral em que sempre devem pairar aquel-
las que têm a sublime missão de for-

mar o caracter dos homens pela edu-
cação dos filhos e pelo aperfeiçoamento
moral dos maridos. ” E accrescentou : “Ser
mãe de familia, desempenhando cabalmen-
te todas as suas delicada* funcções é muito
mais digno, muito mais nobre e de mui-
to mais benefica e effectiva influencia

social do que quantos titulos profissio-

naes, scientificos ou eleitoraes caibam
aos homens.”
Outra declaração de voto contraria á

emenda foi a do Sr. Almeida Nogueira,
para ser coherente com o seu discurso,

no qual sustentara estar na lei, impli-

citamente, o direito do voto ás mulheres.

Na segunda discussão do projecto de
Constituição, o Sr. Saldanha Marinho re-

novou a emenda, dando desta vez direito

de voto também ás mulheres que exer-

cessem cargos públicos. O Sr. Serze-

dello Corrêa, que, num aparte ao Sr.

Zama, parecia ter-se declarado favorá-
vel a idéa, falou contra pelo simples mo-
tl
y°v. r

a
,

“ conservação da familia a da
estabilidade social”, não querendo jogar
a mulher no meio das paixões políticas e
das lutas da industria, para não tirar-lhe
essa santidade que é a sua força, essa
delicadeza que é a sua graça, esse recato
que é o seu segredo”.
Deante do receio, constantemente mani-

festado, de; desorganisar a familia, os
deputados Srs. Zama e Sá Andrade pro-
puzeram que as “mulhere s casadas” fos-
sem privadas do voto. E foi então que
surgiu na tribuna da Constituinte a fi-
gura do velho deputado mineiro Costa Ma-
chado, que se tornou, dahi por deante,
o principal defensor do voto feminino.
Pronunciou elle uni longo discurso no
sentido das suas idéas, combatidas pouco
depois pelo deputado Pedro Américo, o
pintor parahybano, que se revoltou contra
o - intuito de “arrastar para o turbilhão
das paixões políticas a parte serena e
angélica do genero humano, pois que a
missão da mulher é mais domestica do
que publica, é mais moral do que polí-
tica.

”

O Sr. Zama resolveu então apresentar
emenda dando também direito de voto ás
casadas, mas só ás casadas que dirigis-
sem estabelecimentos commerciaes, agrí-

colas ou industriaes, que exercessem o
magistério e cargos públicos e que ti-

vessem titulo literário ou scientifico por
qualquer dos estabelecimentos de instru-
cção publica da União ou dos Estados
No seu novo discurso de defesa do voto
feminino, o deputado bahiano tornou a
frisar que era velho e que não pretendia
fàzer ruido em torno do seu nome para
agradar ás mulheres: estava convencido
de que a desorganisação da familia não
se daria e mantinha o seu voto.

E as emendas foram todas regeitadas,

sem uma votação nominal que deixasse

aos curiosos dos documentos archivados

uma lembrança do numero de deputados
e senadores constituintes partidários do
voto feminino.

Resta á mulher a interpretação dada
pelo Sr. Almeida Nogueira á Constitui-

ção e ás leis eleitoraes — a de que quan-

do falam em “eleitores”, sem accrescen-

tar “do sexo masculino”, não excluem
a mulher. Póde ser feifa a experiencia,

requerendo uma senhora a inscripçã-) do

seu nome no alistamento e recorrendo

ao judiciário no caso de ser-lhe negada
essa inscripção. Ou isso... ou uma ma-
nifestação qualquer á moda Pankhurst,

com a “greve da fome” e outras conse-

quências . .

.

Agenor de Roure.
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nc6 COMTCÓ QUE MW QU12£0An eBtàcelV*!
/- iMEx^CTID-flb FEniNiN* ^

I

Bochs recebeu, honrem. de »UI mu-
lher em viUegutura em Dteppc ha

mai» de qutnrc dia* — • *»peiii leW-

“Chegarei jatuaAJ. Gere d»
Soeu iM hra flei/oa.

Boche, boie almoçou a c» »T* Cano
bom mando que d. maetigado o ulnmo
pedacinho de queijo. e«-o que ac •»€»
ata paru ir ao eocoeira de Mme Bochá

E uma hora mrnoa naco. quando eUe

deace do carro em freme à “g»re“ do

Norte Déetge-ee para a piau forma a 7.

onde doe nr aUnharee demru em bre-

ve. o enprenoo de Dieppe. F. cooacfcn-

ctoeaaaeoie. começa a paaonar de largo

Uma hora meooa quairo Uma hora

mono» irra Uma hora aeaoa dou*

Uma hora monoe um Uau hora Si

o trem checa *a tahella. dem entrar aa

Uma hera • um Uau hora e trea. .

.

Uau hora a dare O exprcu*o de Oéep-

pe ainda aio checou’
Uam hora e otto Uau hora e dei

Uau hoee r qumrr Uau bera a efn-

ie E • eiprcvao de Dieppe aem che-

W'
Uma hora « «me cinco Sobtiamen-

te Boche iauaoh ' •» *e Eatala oa dedoa
coai deeperto Cruaa oa braçoe. Bale

ruidoMmeme coen oa tacAca no aaphalto.

TWbot de mulherta! — grita cUe —
Mulherea de demomo! Faia Joaaaa ba
de aer Maprt a nuaaa toda a rida'

Náo ha ateio dc checar á hora a qual-

quer parta! Que ratar* feirado, pergua-

IO ao. para ainda nèo ter checado! Que
ratará fasendo?...

II

A SOPA PARA OS PORCOS
Jehan Fardoi e eu acabdmoe de ur-

minar o pnmetro acro do nooao grande

drama tegional. do réi da ferra. Come*
oAmoa a indicar a tur-it-arfa# do ee-

cundo aclo

Loco ao começo do aecuado ac*o oa

copecudorea reráo a maeni Laboureu*.

a rendeira preparar a eòpa para oa aeua

porem Importara indicar. ao maau-
acnpta. oa ingrediente* que cila precipi-

una. eucccaaèraauaM. aa caotella coito-

cada na tua frente

- E* rerdade murmurou Fardot. lu

coahecea a receita para preparar uma
adpa para porooa ? Que diabo ac poderá

imptnctr numa eApa deaae genero?
Durante aígune mieutoe. caforçAmo-

aoa. MhMb, para ruavirar rmntai*

•cenciat campennaa Con»untamente de-

moço» ioterrogaremoa Marta, a eoaaa co-

fiaheira. A boa rapariga noa informará

Ha um Inetaate. quando Maria levan-

tava oa pratoa da meti e Acava um com
cenoura* ao molho dc ferrugem. Fardot

perguntou -lhe. talvei um pouco bruaca-

DQe U. oh! Mana. como ee pre-

para a eApa para o* porooa 7

Maria corou Depoée. entpallidocea E.

flnalmentc. muito perturbada, deitou cair

rata» palavra»
— Pote bem. eu confcaeo . Doirei

agua ao molho daa cenouras, porque et-

'r am pegando ao fundo da caçarola . .

.

Oa aonhore* podiam rangar-oc . Mae.
aperar Mano. ereto que náo devem eetar

aaahn tio ruin» . . .

Ma« e Aiu PttcMU.

a REHABILITAÇAO DAS SOORA8 ..NA CHINA

A «ogra. na China. á. wm ironia, o anjo
do lar. r O Jovrn que «* ra«a e»ti certo
de que nio encontrará melhor amigo nem
melhor amiga que a mie de «oa ripou.
porque ella vigia «na filha, ensina-a e

alá a obriga, mediante eoergieo» rorre-

ctivoa corporoe». e cuidar hem da enaa.

a aer rcon.imica, ordeira. fiel. reapeltadom
r obediente a aea mando
De cada cem m*a% ciacornta de*crtam

do lae «onjngal. dieendo para te de«mi-
par : — Que quer vorá? K»n tenho «ogra.

Palre Mh, o marido faa o contrario e
dia que «d voltará á *ua rata quando a
•ogra náo tomar a pAr mai» o» pá» ali Aa
queiia» conjogec», *A a» conhecem o» que
«e cavam cor* >>eea» chinelai <>rphi« A»
•ogra* > hineaa» rtila tão convencida» de
que o marido deve »er o dono cm »ua
cava. que >udu«trtam • genro a «e fnaer
obedrerr



Mas, cansado afinal daquelle goso,
Do alto de um serro azul, como de um throno,
Manda-lhe um beijo quente e luminoso,
Que rompe a bruma da manhã de outono.

Eil-a desperta. . . Um zéphiro arrebata
0 amplo lençol de gaze que a envolvia
E, a rir, desnastra o seu cabello louro. .

Em vão com a espuma a bella se recata,
E o céo, que a espelha, vendo-a nua e fria.
Cobre-a de um manto azul borlado de ouro.m AO MEIO DIA
Emmoldurado em serros verde-escuro,
Cortados de nervuras de granito.
De Guanabara arqueja o seio puro
A’ crua luz que desce do infinito.

A cidade, a fumar como um monturo,
Emitte um surdo £ interminável grito;
O Pão-de-Assucar, carunchoso e duro,
E’ como o altar de um fabuloso rito.

Sondando a lampejante tremulina,
Movem lentas as rémiges cortantes
Aj tristonhas e esguias procellarias

.

E manchando a amplidão esmeraldina.
Negras ilhas hirsutas e distantes
Dormem na paz das coisas solitárias.

A’ TARDE
No regaço da linda Guanabara
A tarde cáe, divinamente bella;
Todo o Levante é de faiança clara;
Do poente acaba em franja de ouro a téla.

E’ de saphira escura a lympha amara
Por onde um barco enfurna á brisa a véla,
E eu, todo entregue a uma lembrança cara,

Vou seguindo-o com os olhos, da janella.

E pouco a pouco, sem que eu saiba conto,
Funda tristeza o coração me invade;
Nas mãos a fronte scismadora tomo. .

.

Como é serena e pura a immensidade!
Brilha uma estrella no celeste domo...
Molha-me a face o orvalho da Saudade.

Antonio Salles.(Desenho de Vasco)
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'ipurrijofr * fiiSroRis?

-

_ /Pf^RLOAErifa' o fíIBRiCO

At Grtt$ /swxikíhTêS
Eu* Iib «14o «m dti uli lcrrtr»|i

arma* <k fwm na raall*|ra(l« eur n pda

,

Kot no dia 13 d» «bnl 4m Itli qua «•
allemãc m |in(*rtn pela primeira «ei.

do lado do tprr*. !*»< ' a»pht»iaole* <j»«

mnw(uiram, durante ia loiiiol*. obrigar

a» tropa» allladat a recuar Eli ram
allr* piundrraa fiara protocar a nptedo
dnw« tapore» «offoraalaa

:

l
,nmctramcaU. rirataram a corta da 30

arlrm aat taai Irtmbolraa da pimlra
linha, baraço* do pcqnaaat dimcatár*. que
muniram d* labo* meUllko* O* gaar*
qoc dabl uhiaa lana locaodiado*, pro-
* ocaado cbaaama> encarnada*, qaa ao # la-

iaram corra de doao melro*, prodoatado
um fumo dento, da edr amarelia aaiar*
daada Kua rbaaiaiat daproma *a mul-
tiplicaram. nama rtlraUa da Iro* kilo-

metro» O f«aa aialla a*patao, teroaata
ao tolo. onda íoamaia uma cornada da
corra da qainro ateirt» do aliara, rapa-
Mundo, ao a*a*a>o lampo, ia (orla rhal-

ro da dlbar «alfuriro a da cblora. A al-

motpbera. a btolulamante irre»p( ratai,

•eterminou. ao* pobre t toldado* q*a aAo
«o decidiram a recuar immedialameoW.
ama allo(a<ia ruplda «agalda da iqAf-
Eia completa
O* allemãc » pm)eetaraa agoatmeola

bomba* qae rebrataiam penda* lado a

Vc*ta ocratiáo. *am parecer «arem ia-

priot allemãc» atra«c**aram e**e forno,

podaado rom toda a facilidade coaqala-
lar a* ptimelrai trincheira» do* adterva-
Ho* A *oa ata «obra podia ter proeorado
um dc«atire ao* al liado*. »! um ta rfra-
to franca*, qaa rorrra tanto qaanto pooda.
nlo ti«<«*a ativado a tempo at Impa* da
rotrrea. a* qoac*. formando- «a rom nata
notocia rapider. podaram «a- lar o atango
do* aliam »c». que tentai am J4 apoderar-
w da* trincheira» de w (tunda linha No
dia «cgulnlr m allladoa ronarguiram
retomar ama parle do terreno perdido

•H allemãc». depot* de««c prtawira ata-
|*c. aio eeturam da empregar o* gata*
•mlaatr* ma* boja o retaliado é
anilo, detido ao* alllado* lerem tomado
a* «na* prrraucoe* <>»m rffcita. o* tol-

dado*. amido» da eiteira* avpeclar*.
pòdam agora combater *em medo dc
atnbgtla.
O* gare* otili*ad«» paio* allemãc* pa-

rece terem dc caria» r«parla*' chioro.
tiporr» de (nraãl, «apore» allrotot.
«nhidrtdo «ulforovo « ootro* ga*c* que
aU agora ainda não puderam *rr deter-
minado .

Para Impallil-o* o* allrmãr* emprega*
ram o* «egutnU* maio*

.

o» Fogo» ateado* daoalc da» trinchei-
ra* D* (nu dc «prendem- te. tendo laça-
do» ãt po*»çdc» Inimiga* pelo «calo.

h i Garrafãc* proJccUdo* na* trlacbet-
ra* á mau oo rom apparclbo* rtperiae*

.

et Tubo* cabalando ga*a*.

di Ubtlei eoulrndo ga«a» atphjrilan-
tua

.

(h áa*c* da qoa o* allemãc* ac tur-

vem faiem «ualir o* «cu» rffrilo* al*
a uma dttlaaeia dc Ire* kilometro*. i

Hcpoi* de lar atpirado c»*a* gare*, du
raute um miuulo m minuto a maio, oa
toldado- «omitam a evarram «angue. O*
olho» r at nwoM* irrtlam-*a Kllu* aio
attiogido* duma rtpurlu da rtlupôr. oua
dura Ire* ou qualru hora* a. á* «eaa*.

O* allemãc* pieparutam. ha multo
lampo, «• emprego de»*e pror+««o du com-
boia barbarn. pmbibldo pela* lul* da
guerra Havia alguma* «umana* que a
autoridade belga rtlata preranlda du Ul
proiecto Klla tabu. com rllrilo, qua r«-
parteaei*» rom obuaet a»ph> tiaiile»

tinham «ido fatia* «obra riu*, no terreno
de tiro da Houlhaalan. parto da lla»*cll

Nabia egualmenla qua Unham tido tranv
poetado» ao campo da batalha garruftW»
contando gaaa» d* laiario* e qua milharr»
da vttelra*. detlluadat a peeturear oa
attollaole* contra 6 affrlto da acu* pro-
pelot gare*. Unham *ido fabricada*.

l o* da* grande* fabrica* qoc abatle-
cem de gare* a»pht*lamt* o* aacrrlto*
allrmãr* i a mttalfada cm Yllvorde. na
Uelgiea. Irantformando a* ovina* lioctW.

F dc*** me «ma fabrica que tatm cgual-
mente o? liquido inflammatei* que o»
allemãc» Um Ungado com frrquaocU
«obra a» trincheira* fraucuta* • Ingleia».

Vinguem malhar do qoc um e -criptar

militar altamão poderia dar uma idaa
do rffeito do* projccti* a»i»b> «iaotet.

Kl* o qoa o çroeral »«>n IWrnhardi rtere-
teu ao «ao litro A garrra de hoje. re-

. rntrmentr publicado em Berlim

:

“O rffalto .rodo rido por tm prnjartil

~ depende, ao mr*m<> lampo, do fogo, do
'forno a do vopro do» gaga* peoduildot
“pala «ua enorme carga dc malrrta*
“rtplodra*. Na »ua ti*inhanga nada
“poda ficar tira; o fumo a*phjr«tanle
“» m guie* r n» c-trnado» tornarão ecrda-
“dcirsmante lmpo*«itrl guarnecer o pa-
" rqpctlo dc uma obra detrã» da qual uma
“dcaaa» lomba « lenha rebentado."
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PHASESDA LUA

Cheia
Ming.
Nova
Crescente

DIAS HORAS LIBRAÇÃO D,AS HORAS

16
18.58

9.33
Apogeu 5 11.09

23 1.05 Perigeu 21 6.02
30 7.36

3o MEZ
^3*1 DIAS

;

em Aries a 21 as 1 h. 37 m .

SEMANA

DIAS
Santos, feslns e feriados

PHENOMENOS DIVERSOS

Quinta

Sexta......

Sabbado ,,.

Domingo .

.

Segunda ...

Terça
Quarta
Quinta

Sexta

Sabbado...

Domingo..
Segunda...
Terça
Quarta

Quinta

Sexta

Domingo.
Segunda..,

Terça
Quarta
"'uinta

Sabbado...

Domingo..
Segunda...

Terça
Quarta

Quinta

Sabbado.,.

S. Adrião'M

variavel

Temp. A lan.e os çr.N. S.

Temp. S. Conegundes V.
(Rev.) S. Thomaz A
S. Theoplnlo
S. Olegario

. e

. quente

Calor

Stas. Perpetua e Fehcid.

S. João de Deus
0 Sag. Sudário de N. S..

S. Militão

S. Cândido
S. Gregorio (Dr.)

S. Rodrigo...

1’rans. de S. Boaventura.

S. Longuinhos

suffo-

cante As cinco chagas de N. S.

S. Patrício Ap
S. Gabriel Archanjo
S. José esp. de N. S.....

S. Martinho Dumiense....

Trovoa- S. Bento Ab
das e S. Ambrosio
chuvas 0 Precioss. Sang de N. S.

Instit. do SS. Sacramento
continua Paixão. Annun. de N. S..

0

tempo
S. Brauho B
S. Roberto

cálido S. Alexandre
S. Jonas e seus comp. M.

Chuvas As Dores de N. Senhora.
geraes St. Anselmo M

i conj.Mercúrio em i

Vénus noaphclii
Saturno em conj. com a lua 0' 47“ N
Neptuno em conj. com a tua 1" 3’ N

Mercúrio em conj. com C do Aqua. 0“ 1' N

Mercúrio na sua max. lat. lieliocent. S
Mercúrio em conj. com Venus 0“ 44’ S
Urano em conj. com a tua 3" 52’ S
Venus em conj. com a lua 6° 40’ S
Mercúrio em conj. com a lua 7“ 13’ S
Marte em conj. com a lua 6" 12’ S
Mercúrio em conj. com Marte 0" 56’ S
Júpiter em conj. com a lua 5“ 51’ S
Veniis em sua max. lat. hcliocen. S

Mercúrio em conj. sup. com o Sol
Venus em conj. com Marte 0“ 39’ S
Saturno em conj. com a lua 1" i’ N
Neptuno em conj. com a lua i” 15’ N

TEMPO PROVÁVEL

O céo no dia 15 de Março ás 20 h. 20 nr.

CALENDÁRIO AGRÍCOLA

Semeiam-se o trigo, a cevada, o centeio e

a aveia, podendo-se com vantagens prolougar

até meiados de Maio a época da semeia desses

cereaes.

Vários vegetaes de horta, cenoura, alfa-

ces, ervilhas o outros de curta vegetação.

Preparam-se nas hortas os canteiros que

tiverem de receber mudas transplantadas

dos viveiros.

Os repolhos devem todos ser mudados
este mez. Nas culturas permanentes como ca-

fesaçs, vinhedos e outras faz-se uma escarifi-

cação geral para que a terra possa absorver

e reter a agua das ultimas chuvas.

Em algumas hortas mineiras ainda se

colhem marmcllos, abacaxis e mangas.
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0§0L_,
O Sol tf (lobo in.tujrw««l* c i»

mea«o > ««Ha Ao qaai («ram • Terra
» • cortejo «lo bom« »J •!*«* planeta-

rU.
O ma rata tf Am 109 «M »<«• maio»

que o ata Terra, o me r« precata aa
campeiam ato Am *-fT IM kitomrtroa

Para materialitar am pooro a di.taa
ria rtpewalata por «« vi al(arl«mo. qae
por ai *4 tf am poaro ab.lroctn. dirraoi
que am comboio 4» camiaho Am torro.

aadaate M kilometro, mor hora. o qaa
ii « ama rscallcate telartdat*. • mar-
rkaad» coaliaaameatr mm parar aam
Am aolle aom Am tia, harta 4a pilir II
4ta. para 4ar a «alta ao maa4a; pot» a
me«m« romkoia, em ideatica. rirram-
«laaciav le.ana parlo Am t imm para
4ar a «olta ao Sol
Na* modiqdo. am qae p.ratmeato m

« ta)a. a rt4a 4a am noto» moeia I br-
ra.tr» aAo ara Mlfkwab para fator
ama «tapam â ro4a 4a kt.

A «aa dimeatio tf tal qaa aAo «abe
aatra a Terra a a laa; a «aa dlaatetra tf

qaa.i epaal a 4aa. «ear. a 4i.taaeia 4a
ama a oatra, aorta prarita aam raao.
mat. tampo pora an4ar A «olta 4o Sal
4o q«« para Ir 4a Trrra A I aa

A diMaacia a qa# ella aa ark* 4a aAt
tf am aetfla ISA Ml ktlaaaatraa; aatra
alpa rt.mo qaa. pela «aa prs»4eia. a tab

t’m raminho 4a farra 4a Trrra aa Sal.

aa4aa4« «emara aa. ma.ma. cirram.tao-
rta. qae ainda apora tl.emot, haria 4a
(ailir qaa.l W* aaaa* aa elaprm
O romboto qaa lima par1«4o a SS

He abril 4r IMO le.ando a aotteia 4a
4e*robrtmeato 4o HmUI a a corta 4a Ca-
minha. U torta rbcpado a X 4a maio 4a
I7M. am aaaa 4apot* 4a rrvalapio fraa-
rata lUMl.
0 trem qae Haqal partl»«« a 7 de «r

tembrn He 1171 ao dia 4a Independeacta
4o Bra.tl. nlana a e««a hora «tajaada r

«omente IA ehrparta daqal a IM aaaoa.
alada, no 41a • Am «etembro 4o aaao 4a
proca 4c XI IX
Kra elaprm para qaatr. (cro<óe.; «I

raabanra««raa <•» pare. rhrpruai «rlhi

abo* n% biiarto«. na manerbo. o. to-

Imorto.
1 am bola Am artilharia, qae na or>

caUAo rm qar ur 4a paqa Irm a «elo l-

dadr 4c SOO metro, po- «cpando. paUa-
ria 10 anno. ante. qar ct«epa*«c a faarr
a «aa brecha na «aperfior miar. tUo 4.

na «aprrfine idtfal. porqic matcrialmeii-
lr em 4r lodo ltnpo««i»el a rralldaJe
de"» fonjertam.

t« duianria» U4rmr« «Ao lAo roo.i
que •« maior», «clorldadr. de

qar temo. roaheelmento na Term aAa
no* pAdem «allUarrr para dar ama Idea
delia., e rontfiietn-no. a alparitmot lAa
elr.ado., qae deitam de rrprrtrnlar ma-
ta alpama no «tpirllo.

Poe Ittn. delaemo. ot raminho. 4a fer-

ra, a. bala* 4» artilharia e .loano-tM
4a «eloetdadr 4a laa. que tf 4r 300 m.l
kilometro, por trpnndo

PA4e-*r dlerr afoilamenlr qne no. II-

rnitrt 4a Term a laa c in.taataaaa;
quando «r ditpom am lira a carta di»
landa 4r ada. «amo. >opa o ria rio, mat
td pa.tado. alpaat inUaalr. tf qar oa-
«l*<» O r.trondo, a meAo tf Umplrt: a
«aloridadr 4a laa tf lai qar tr admiti»
qaa a ciaria 4 atola aa mc.ma in.lante
am qaa • tiro tf 4 i «parado, rmqaaato qaa
o mm raminha roa mailo mal» «apar.

Pola, apeaar 4a celorldadr «arllpinota
Am 300 mil kilometro, por «epaado. a

lae paUa I mlaoto* para rbrpar 4o Sal
A Terra
O r» .aliado ,t.-4a««4o 4a. obtamacia»

4o. plaaata» 4» am paratatr 4a V*M7
ti «toaria. qaa JA ramqa a »«.«•-

tar a Imaptaaçôo, nio tf aada comparada
At dltlanrla. da. rutraltaa; t attat me»
mo tio in.tpaiDraatr* aa ptf 4a. dlttaa-

ria. qar ao. «aparam da« nebalota*.

Pam farermo. om Joiro de.ta dt.tan-

eia infinda, ha «ta rrfenrmou qae. «o-

(antfo llerwhell. a lae da Vla-Lactaa
Erra IA mil anao. a atmer.ml-a e «tfie

(ar A ao.ua modal ride ; ma. apom ca-

laam* »m prr*en<a 4o lofinilo r 4o lm-
pondem.el. qar «A a ínlellipcorla So-
prem» phd» eompeabrndrr O Katr Dl-

riao talboa rom pmndee. a. pniporçõc.
4a 1‘alrrrm infinito r o homem «entir-

«r ia aallo deaal» da Immen.idade qae o
cerra » qae o de.lambm, tl aio fo.tr o
«alor 4a «aa intelliprne a. qaa lhe prr-

mltte. aAo comprehradrr. ma. pelo me-
ão. conceber r««a Imn*en«l4a4*. v J
ui» moral qar 4A conhecimento da nr-
tadr c o ele. a para o Grvador

(I Cirande r o l
,rqaco« «A., apena* rr-

lalivat; pò4#-*e coarrbrr am ('alrrrm
eajot atomo. «ejam coaUilaldat pelo.

mando. 4o ao.m l'nl*»ruo r ot bo-
men*. m mandov o* ») «lema. plane'a-

lio. 4r.tr aoeo r «aUo 1'alerrto. ainda
«e achariam lAo lonpe ramo »*. 4a lm-
mrn«Mad« ahmlata ; 4o me«mo modo, o
prAo d» poeira rormlra qae vemo. on-
dalar nama reUea Ar Sol. póde cantar

em «1 am prqacno 1'ale» ruo. com »--a«



ALMANAK DA “A NOITE” PARA 1917
83

sóes, seus planetas, seus homens, sua
vegetação.
Um e outro Universos, o primeiro apt-

zar da sua grandeza incornprehensivel ; j

segundo apezar de sua grandeza incom-
mensuravelmente pequena, si nos fòr
permittida esta arrojada, mas significa-
tiva expressão, são possíveis, fáceis mes-
mo, á Omnipotência Suprema do Crea-
dor e dominador de tudo.
A figura seguinte representa a posição

da Terra na eclyptica: o Sol pccupa o cen-
tro; em volta do Sol representamos a ^
Terra nas doze posições que occupa no eiro no meridiano,~ o Sol anda na con
primeiro dia de cada mez; o circulo que stellação dos Gemeos
passa por essas differentes posições da
Terra é a eclyptica e a flecha indica o
sentido do movimento, sentido inverso aos
das agulhas de um relogio.
Em volta da eclyptica distribuímos as

12 constellações zodiacaes, que nos pódem
servir de referencia para achar as outras;
também marcámos, exteriormente a estas
constellações, as horas de ascenção recta, lação

Procuremos a posição

De 1 de abril a 1 de maio a Terra
adeantou-se na eclyptica 30 grãos proxi-
mamente. A’ meia-noite de 1 de maio já

xTc'
0
j
Servat^or a Espiga um pouco a

JNE do que via um mez antes; parece-lhe
portanto, que a estrella (assim como toda
a abobada celest-i) andou 30° de léste
para oeste no espaço de um mez.

Ao meio-dia deveriamos ver o Sol na
constellação do Carneiro à 2 h. e 30 m.
de ascenção recta.
Um mez depois (1 de junho) Antares

esta um pouco a SE ás 21 horas e o Bo-

Em

da Terra em 1 de abril
na parte inferior da fi-

gura: quem da Terra
olhasse para o Sol, havia
de vel-o na constellação
dos Peixes, como se de-
prehende logo da figura,
levando uma linha da
posição da Terra em abril
até o Sol e prolongando
até o circulo exterior, on-
de está escripta a pala-
vra Peixes.
A* meia-noite o obser-

vador está voltado para o
lado opposto ao Sol em
consequência da rotação
diurna do Globo; tem no
meridiano a constellação da Virgem, aJés-
te o Scorpião e a estrella Antares, e a nor-
déste Regulo, (Alpha do Leão), e mais
longe, no horizonte, os Gemeos, Castor e
Pollux.

Si nos referirmos á linha recta que do
Sol conduzimos até o circulo exterior, ve-
remos que o astro luminoso está no dia
1 de abril a um pouco mais de 30 minu-
tos de ascenção recta.

Lancemos a vista sobre o planispherio
a léste e procuremos a posição do Sol
em 1 de abril; vamos achal-o na constella-
ção dos Peixes e a pouco mais de 30 mi-
nutos de ascenção recta, exactamente co-
mo devíamos vel-o da posição da terra no
dia referido.

Em 1 de agosto Altair acha-se á meia-
noite a NE e o Sol no Câncer.
Em 1 de setembro o Sol entrou na cons-

tellação do Leão, Altair descamba no fir-
mamento, o Scorpião e sua estrella princi-
pal, Antares, somem-se abaixo do hori-
zonte. '

de outubro o Sol está na constel-
da Virgem; já apparecem no

oriente o Peixe Voador,
Eridano, Phenix e Dou-
rado e a NW a Aguia
com Altair, a Lyra e o
Cysne.
Em 1 de novembro o

Sol entra na constellação
da Balança.
Em 1 de dezembro, Al-

debaram, o Cocheiro, Ori-
onte, com as suas estrel-
las principaes, Rigel e

Betelgueze e Bellatriz

;

scintillam Mira Coeli no
meridiano e no horizon-
te Sirius e o Cruzeiro; a
NE as constellações de
Perseo, Cocheiro e o Car-
neiro ; a SW o índio, o

Pavão, o Sagittario e o Peixe Austral e

uma multidão de estrellas que enchem o
firmamento do coro luminoso em que ce-

lebram a grandeza da Creação e o Nasci-
mento jubiloso do Creador.
Os mesmos Céos cantam a gloria de

Deus. E’ neste mez que o Sol passa pelo
Scorpião.
Em 1 de janeiro o Sol está proximo

a sair do Sagittario. No quadrante NE
os Gemeos hão de elevar-se no céo e mais
o Touro, o Cão Menor, o Carangueijo, o

Cocheiro, Orionte e Perseo.
Em 1 de fevereiro ainda reinam no céo

Sirius e a SE Orionte e suas companhei-
ras. O Sol está a sair do Capricórnio
para entrar no Aquário.

. . , . A 1 de março Sirius e Orionte a NW
d° ?Í

esmo dla ’ e 0 merí' começam a despedir-se de nós e pouco se
diano das 12 h. e 30 m. que passa pelo demoram no firmamento depois do occaso
meridiano do observador; a estrella An- do SoL Está no meridiano Argos e a
tares, a . Espiga e o Leao Menor ja se ap- Oitante, e a NE nos apparece a Cabelleira
proximam do meridiano e Orionte e os de Berenice e a Espiga da Virgem, vindo
Gemeos vêem-se no occidente. do oriente que lhe deu o berço e dirige-
Comprehendido o que acabamos de se para nós acenando com a sua brilhante

expor, também ficam comprehendidas as espiga para nos annunciar o começo do
outras 11 posições do Sol na eclyptica, que Outomno e a próxima semeia dos cereaes
se vêem no planispherio. em maio.



DE

N»o «te Vembra afora ai

* Aaf«ato ComK ou Vai*
r Scott qoe dtaac “A
•ancu pòdc obrar oura-
lha*. poda vir • doouoar

e a descobrir

da nom a 4«
•feate» dr anguro*
O* mNn nctn aemprc

•id P'o'ria* Falta lhe* ia

Alfuo* ha que aio da dc-
plora««] miopia ourai « m*
Wiloctual U Vtmcr dr«
cobria Neptuno ara tele*-

copio, oua aio ora capa*

para que segurasse aeua

operaria*. respondeu aocs*

Segurar operaria* ’

Qual. nada! Seguro oa aa-

daimeei 4 muito melhor.,

.

Keapoata rstoevel; aio
lhea parece ? Pata aio ba*.

Hf. Ti de rtforçal-a

para ao vér

Naace um mraao

|i 4 o
Aaa aeta aorreia aa ofuaâo
dc aaoguc. quebrando coto

podradaa a cabeça doa com*
panboèroa Ao* quinte che-

ca ao ca oivete Ahyaaaa
«hyaaaaa imrotat. Da ar-

a boceta de rap4. a doua palmo* d-,

oanr Curte via aa rmanaçAas do
radmm. maa aio eniorgoo o oarro
qoc o eamagou. Quem no* dl* qtae a co*
perada reforma da Cooatitulçio aio aaa*

prinrr* oa agentea de aeguro?
Si • flHT 4dwi O fMK —i — |p

oef.oo muno ou

A dvffcreaca que ba Mira o agente dc
aeguro e o cokra morboa 4 apeaaa qoe

ve* Maa nio ac peaae qoe oa agentes
de aeguro aio a praga
dade Ma coui

Uma delaa procurou um general mee
conhecido, reformado, homem dc aeten-

u ano*, e armou-lhe o cerco.

O acobor faça um aoguro na minha
eorapantu*.
— Nào quero’
— Pense aa aua família— Nio tenho'
- Escute . . . O homem derc aer pre-

cavido O aenhor eeli velho . O so-

car 4 arma de fogo e nen
pado vai resvalando. até que aoa triota

aanoa eeti agente de seguro. Diversoe
preventivos tém sido Inculcados comra a

praga dos agente* Tudo puro abaria*

toniamo. Eu que conheço aa vunugen*
de orerideacu segurei-me em tree com*
paniaa e. apeiar de trater aa apólices no

ondeam tio prodàapoato aoa ate*

m agente* conto qualqocr outra
vaccanada Meu amigo Abreu eeti

oipavimentando um Invento no qual depo-
sita muita esperança ~fet -ac agente de

eeés companhias. Quando 4 agredido, sua
defaaa 4 a seguinte Apenas o agente dia-

pie a* batrnaa. elle dit

:

— Nio 4 nactaurio ta*o Rendo-me
Paço um aeguro com o aenhor. Nio ha
duvida Tenho até prasor. Só exijo uma

que o aenhor ae aegurc em

Apeiar

homem .0 senhor 4 um tnvaüdo. . .

— Quer que lhe prove o contrario?

A agente evadiu-se.
Outro homem imprevidente, um cono-

trvrtor. procurado um dia. em meio de
uma obra. por um agente que matava

que elle. Abreu, nio eati aeguro ra com-
panhia nenhuma Ftt ranhei-lhe lavo uma
ve*, e elle me reapondeu;

— O aeguro contra a falta dc traba-

lho 4 recomendarei ; contra aa enfermi-

dades 6 optimo. mea o aeguro de vida.

nio Meu principio 4 eaie : o homem deva

ooodutír aua vida dc modo tal. que quan-
do vier a falecer até o* parentes lho

sintam a morte.

ff. Mamo.
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Fantasia satyrica em 2 actos, de JULIÃO MACHADO
(Cedida gentilmente ao «Almanak da A NOITE»)

PERSONAGENS
DR. BETTMANN DA SILVA
LIBORIO D’OLIVEIRA
LOPES
O HOMEM DO FUTURO
DR. NECROPHILO
DR. COVAS

LEONIDAS
BALTHAZAR DE SOUSA
REPÓRTER DO INSTANTÂNEO
D. CARLOTA
D. JUSTINA
ALICE

Salão de espera, no consultorio doDr. Bettmann da Silva. Janellas ao
fundo. A’ direita e á esquerda portas. A da EA dá para o gabinete do labo-
ratorio do Dr. Bettmann; a da DA para a escada que communica com
a rua. Sofás, poltronas, consolos, etc. Entre as portas da D um movei com
gavetas. Sobre um outro movei, perto da porta DA, um despertador vul-
gar, nickelado. Ao pé do movei degavetas, uma pequena mala-mostrua

-

rio, com correia para ser posta a tiracolo. Pelas paredes mappas anato-
micos, etc. •

ACTO I

'

SCENA I clientes, de ambos og sexos, que vão
saindo, durante o dialogo da I a scena.

Leonidas, Baithazar, Lopes, Liborio, Ao levantar o panno as senhoras con-
D. Justina, D. Carlota, Alice e outros versam, sentadas, em grupos. Algumas
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crifiquem. com am poneo da paclen D JTSTINA — E dapoi»? drpoi*.

cia. ao bem geral do humanidade! V* K«low eo» amo mriooldada t. .

.

hoje lhe pó»® folar a**im! H Al.TU A/. Alt — Rtpor-lha a minha
LOFBS — Ao bem gerol da humo- tilongAo a •

flfTfrt* »o«*e. fo»*c
•ppi.quel lhe que me *ol-

mm® fo**e ! Arhou «ollo



ALMANAK DA “A NOITE” PARA 1917
87

Até me arrepio

graça ao caso, fez-me sentar em fren-
te d’um apparelho com o feitio d’um
binoculo, chegou-m’o bem aos olhos;
ligou-me a uma poltrona complicada,
com umas correias muito grossas que
afivelou com toda a força e, de repen-
te. . . zás

!

D. CARLOTA
(Num grito ) — Cru-

zes ! . . .

D . JUSTINA
toda!
ALICE — E depois?
BALTHAZAR — Dahi a meia hora,

quando voltei a mim, o doutor apre-
sentou-me um espelho... Pois, senho-
res, talvez não -acreditem, mas dou-
lhes a minha palavra d’honra que é
verdade: eu tinha os olhos tão negros,
tão negros, que, ao principio, nem os
vil...

D. CAR-
iLOTA — Até
parece bru-
xaria ! . .

.

LIBORIO—E’ a sci-

encia alle-

mã! Ah! E’
o primeiro
povo do
mundo ! O
resto, canti-
gas e inve-
jas!... E’
por isso que
sou e hei de
ser sempre
germanophi-
lo, digam o
que disse-
rem !

( Todos tos-
sem discreta-
mente para
disfarçar o
effeito da af-
firmação)

.

Pódem tos-
sir á vontade! Não sou mal agradeci-
do !

LOPES ( Meio vexado ) — Quando
se trata da saude não se póde olhar
a políticas ! . .

.

BALTHAZAR — Demais, a sciencia
é como a arte, não tem patria

!

LIBORIO — Isso dizia-se da scien-
cia antiga ! A sciencia moderna tem-
n’a ! E’ a patria do professor Ostwald
e do Dr. Bettmann, que fez, em mim,
o que ainda nenhum outro sabio fez
em ninguém!
LEONIDAS — Mas, também, a cora-

gem de V. S. foi extraordinária!
LIBORIO — Joguei a vida n’uma

cartada! Ou sim, ou sôpas ! Todos
me diziam que não escapava!... Sou

assim ! Ou vae ou racha ! .

.

. Mas te-
nho a satisfação de poder dizer que
concorri para a maior, a mais retum-
bante operação d^ Dr. Bettmann!

,.P„:
.JUSTINA — A operação mais

anticil do doutor não foi a trepanação
n um maluquinho, que, depois, che-
gou a ser ministro d’Estado?
LIBORIO — Não, senhora! O meu

caso é mais extraordinário! (Pausa.
Attençao geral) Quando eu vim con-
sultar o doutor, tinha apenas uma
vigésima parte do pulmão esquerdo
em estado razoavel. Agora, feliz-
mente. .

.

D. JUSTINA — Tem ambos curados?
LIBORIO — Não, senhora ! Não te-

nho nenhum

!

TODOS — Nenhum?!...
LIBORIO — Nenhum

!

ALICE—

O

sennor não
tem pul-
mões? !

LIBORIO—
Não uso !

D e s f iz-me
dessas futili-

dades ! . . .

D. JUSTI-
NA (Assom-
brada )—Ora
essa!... Fu-
tilidades? !..

.

LIBORIO—
Aqui, onde
me vêem(íia-
tendo no pei-
to tres pan-
cadas, que o
bombo a\ccen
lua com for-
ça) tenho a
caixa thora-
xica complc-
tamente va-
zia de miu-
dezas !

D. CARLOTA (Maravilhada) — E
por fóra, ninguém o dirá!...

D. JUSTINA (estarrecida)—Mas...
o coração?
LIBORIO — Também não uso!

Quando me abriram sobre a mesa das
operações, o Dr. Bettmann achou que
eu tinha um coração enorme, immen-
so, e, para me tornar forte do corpo
e da alma, evacuou-me a caixa thora-
xica completamente!
ALICE — E dá-se bem assim?
LIBORIO — Esplendidamente !

D. CARLOTA — Não sente nada?
LIBORIO — Nada, a não ser uma

certa alegria, confesso, quando os te-

legrammas annunciam o torpedeamen-
to d’um vapor de passageiros, a mu-
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lilaçAo ,r»«Dfiutn

„u o .lurndto de mIi oni aldeia da

B
*ír*JunII STISA
i rr.

.

Al-ICB — Ou» borrorl
LOPES — Sln». «bor! P»mu

‘“rXltmazah — Oeba»
t.lHOHIO - Ma» aalr» awia do «ac

a ctupida w#li»f»Ul.d*4« d* qae
d‘aale« «oflrla!
AIJIX — Ohl O «enhor era »eall-

mUIT
MBONIO PlAga»! I » %erda.

deIro lamécha. mm lodo» o. latiam I

Tu I.» me enternece ! Tm mendiga »
aleijado, ama rreança doe ale. aa »tm-

plr« calem», emftm. lada» ea»a» c®*-

u> a <|ur m íoo»encloaoa «bamar
-de*araça»" e qae não do mal» do

meam da
me lâo

i. a» la-

Ml... SI

rim diaaer qae am dia rbarei. rbarei
e«lupidaa»cotr, mor «de morrer. e«ma-
gado. debal\ da bonde. am râo qae
ea rol ima» a malta 1 i jtfade i QmMB
mc lembro do qae Já ll«e *ml«ade a

am (lo am In.ignifWaote cachorrinho
d*0»te lamanho *

.

D iJtllIliTt .«aaombradai — B
agora »oalo-«o feita?

I.IHORIO — KelWU.tmo! fíetde qae
fal operado madel radlealmoato! Daa-
le». linha mallo» amiga» : — emproa*
tarni <1labeiro a torto o a direito! llajo

náo leabo acabam : — 4 rmprc.to
a jarot!

ALICE — r «a*ado*
I.IHORIO lá a era aalo» da ope-

raçã. o raallaao. . lias agora, ea e

miaba malbor damo- ao* admirarei-
Btentr' K* am réa aberto!

JfSTISA Abl. .

.

I.IIMIHIO \ntigamcole. ea *I«U
n‘am laferaa! «>di>les autemmel*.
baile», rbá» do* dar*, laalaroa. tbea-

tn»v tango. Kra lado qaaalo lhe

«laba A cabeça ! Pal am e*era*a t Halo
A olla qaem roaloba. quem Iara lada
a roupa da ra*a. qaem eafrega a»
quarto» tdaa» tere» por waasai o

alada Irm trmpo de ro*er para 14a.
para ** *e»lir

D (IA IILOTA 1'obre «enhora!
I.IHORIO — KalA muito caga nada!

Sanea fal lAa feltrl K* rlla aeim»
qae u ctmfc»*»! (x»m a operaçio qae
•offn. madAmo». ambo». adlalort-
Ir!

lí. CARUCA i ritnrrcctJa i — K o
•rubor Jorrar bem? Nk wffr* da coi-

%a nenhuma?
LIBORIO — Nenhuma ! Reaplr» co-

mo r»lAo «codo! i Htêplra com forço

. .faa hu.li /orea, »u<f-ar • ruldu d*am
enorme folie em orçda)

.

II i AHIAITA — C-redo! Vuc era-

D. CARLOTA — laalat
l> Jt STISA — SAo w constipa?
I.IIMIHIO SAo «enhora! Tenho

ama »aadc de ferro r aada me apo-
quenta I

IjUPES — V: admirarei I

UU.THAZAR V »A» r lodlacra-

(k. o doutor leroa-lbe mallo caro
|x>r ia« pru««ianl»ac4o?

I.IHORIO — I ma ninharia I .. Pre-
co d* propaganda r a pre.taçAc»! To-
da» a* fa.it idade» da -penetraiAo pa-

rifica"!

I» Jt STISA — Ma» »l lem Unia
•ande. devulpr-mr a rarlo»idade. por
qae «em c.m.allar o doolor?

I.IIMIHIO — SAo «eaho con«ull*lo.
Venho «aber noileta* da guerra. O
loulur e»IA perfr itameale informado.
Sabe lado qaaalo IA «e pa»«a. dia a

dlatl
II CARlAíTA — r por algum le-

legratbo «em fia». A?
I.IIMIHIO SAo «enhora K* pela

dclacçAo e pela logiea ! Pela mlrarala-
u logiea irutaaiea!

KXVA II

O» meamoa e reporlec

RKPORTKR (Oeareada da KA ea-
ihuii-iamo.fi* iima. depoir de ter fr-

rbado cmt.Moêomemle o parlai K* ea-
traoedtnarlo! . . Aaaombrmol . Ra-

I

a

peada! . .

I KilMDAS SuAlndo — Prompto?
RKPOHTER - Ou«l ! PalU «A cor-

lar lhe o rabelln. qae e*IA mallo ram-
peida! Voa A redacção lerar e*le»

ponlamealo* ! (Jar fatal— One farol—

I.KOKIDAS • Ma. eeja IA como
roala a» roa**» ! SAo me compromet-
ia! Ai o doutor «oaber! Ila «ele ao
no, qae trabalha na maior «egredo!

RRPORTEH líe«caoce ! Vocd co-

nhece me perfellamenle ! Soa lacapar

de comproatettrr. «eja qaem for! Saa-
ra dei com a liagoa no» dente»!..

.

Saara rommrtti índi«creçAe«! Se-

-rta até uma IngralidAol SAo r*quece-

rel que fal graça» a t«f qae #*«i«t'.

nceafla por um rrpo*leiro. durante
tre. hora» t quarenta minuto*, ao»

uliim<-, toque» da obra irata marati
lho,» da homem. d.*de qae o mando
* mando!..

ilifMIS menor Isontdan — (jae

A? One é? .

Hl.ltlHTHH iram araafdodri — Se-

gredo pr--f i »»ional ! Ma» comprem “O
ln*tantaneo~. qae dentro de dei mi-
nuto» r.palharé a grande, a «enu.no-
oalletima noticia! . Vòo A redação!



ALMANAK DA “A NOITE” PARA 1917 89

Leonidas, tem ahi um phosphoro?
(Accende o cigarro que traz entre os
dedos) Obrigado! (A todos) Dentro
de dez minutos, “o Instantâneo” des-
vendará o mysterio! Que furo!... Que
successol... (Dando uma palmadinha
no hombro de Leonidas) Obrigado,
Leonidas! Até logo!... (sae apressa-
damente) .

SCENA III

Os mesmos, menos I o repórter

D. JUSTINA (a Leonidas) — Que
é? Que é?
D. CARLOTA — Diga, Sr. Leoni-

das!
D. JUSTINA — O senhor revelou o

segredo a um repórter, que é a cousa
mais linguaruda deste mundo e faz
mysterio comnosco ! . . .

ALICE — Si daqui a dez minutos
o jornal conta tudo, não sei para que
servem tantos segredos !

LEONIDAS — Um pouco de paciên-
cia! (Sobe a espreitar pela porta do
gabinete que entreabre cautelosamen-
te) Oh!... Oh!... E’ assombroso!...
Ninguém acredita!... (Fechando a
porta e fazendo descer as figuras, que
subiram, cheias de curiosidade pelo
seu espanto) Admirável!... Maravi-
lhoso ! . . .

TODOS — Que é? Diga lá! Que é?
LEONIDAS (Passando a mão pelos

olhos) — Parece um sonho!...
BALTHAZAR — Homem acalme-se!

Você viu o diabo ! . . .

LEONIDAS — E é que parece, mes-
mo, obra do demonio ! Esperava tudo,
menos uma cousa assim, tão per-
feita!. .

.

LOPES — Que é?
LIBORIO — O doutor falou-me, uma

vez, num sôro que torna qualquer
pessoa invisível...

LEONIDAS — Já o descobriu ha
muito tempo! Mandou-o ao kronprinz

!

Era uma bagatela, comparado com o
que elle agora conseguiu ! Trata-se de
cousa muito superior! Muito mais im-
portante.
D. JUSTINA -— Ainda mais impor-

tante do que tornar uma pessoa invi-
sível? ! . .

.

LEONIDAS (em confidencia) — O
Dr. Bettmann, neste momento... Mas
vejam lá, não me comprometiam!...
E’ verdade que daqui a pouco todos
o saberão ! . .

.

D. CARLOTA — Ande, homem, fi-

que descansado !. . .

LEONIDAS — O doutor está fazen-
do. . . ( toque de campainha do tele-
phone)

.

Com licença! Um momen-
to!... (corre ao apparelho) .

ALICE — Estúpido telephone ! . .

.

LOPES —
- Só funcciona bem nes-

tas occasiões!
LEONIDAS (Ao apparelho) — Allô,

alio... PromptolA.
. Consultorio do

Dr. Bettmann da Silva. Ah! é o Sr
Dr. Necrophilo?. . . Perfeitamente I O
Sr. Dr. Covas também recebeu avi-
so. Vêm juntos? Immediatamentc?
Muito bem! O Sr. Dr. Bettmann es-
pera por VV. EEx. com impaciência.
Ate ja, senhor doutor. (Colloca o
phone e vae subir).

D. JUSTINA
( segurando-o

)

— Di-
ga lá, depressa !. . .

LEONIDAS — Vou avisar o doutor
da vinda dos dous collegas a quem
quer communicar, já, a maravilhosa
descoberta

.

D. CARLOTA, ALICE, BALTHAZAR
e LOPES — Que é? Que é?
LEONIDAS — O doutor está reali-

sando a maior maravilha da sciencia

!

A maior ambição de toda a sua vi-
da!... A cousa mais inacreditável de
todos os séculos passados e futuros!...

D. JUSTINA — O’ homem, desem-
buche, que já me estou sentindo ago-
niada!, . .

LEONIDAS — Está concluindo. .

.

um homem! (Momento de assombro
geral)

.

ALICE — Um quê?
LEONIDAS — Um homem!
TODOS — Um homem?!...
LEONIDAS — Sim, minhas senho-

ras e meus senhores ! . . . Um homem !

Um ho-mem!... Um cidadão!... Um
mortal ! . .

.

D. JULIETA — Vivo?
LEONIDAS — Perfeitamente!
D. CARLOTA — De carne e osso?
LEONIDAS — Como qualquer de

nós! (silencio geral de pasmo).
LOPES — Bom, amigo Leonidas!

Para gracinha já basta ! Diga lá, a
.serio, de que é que se trata?
LEONIDAS — Não é graça, Sr. Lo-

pes! Estou falando muito a serio!
Dou-lhes a minha palavra d’honra ! . . .

(momento de silencio geral)

.

ALICE — Um homem que anda pelo
seu pé?
LEONIDAS — Si andasse pelos pés

dos outros, não valeria a pena tanto
trabalho

!

BALTHAZAR — Um homem capaz
de trabalhar e de pensar?
LIBORIO — E de pagar 36 °|° de

juro, ao anno?
LEONIDAS — Capaz até de não pa-

gar cousa nenhuma, como o senhor e

eu ! . . . (Pequeno silencio)

.

LOPES — Que progresso!
D. JUSTINA — Que commodida-

de!... Podemos ter os filhos já cre-
scidos, sem amolações!...
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I.IUONIO iprm«ei — r «Ma «ran
dl»«im. * aniagem para o* propriei.
no» ' Arato-*c nua a (retocada. q«<
*ò fai detwiai • rtU«|a lM*!

li JfSTIN A <• Uon.da. — K «d-

dc-«* ler o marido A «orna loitM*?
U.ua»rixlil <i a «mm «««lo?
LEUKIDAS happoabo que mm

U doo I nr «d «A* faa o q«e »*« «Mf!
LIHOHIO — R* a «ri* «cia allemi! .

Grande» Mentalidade*? A «lona do
|riwr« humano

!

D IAHUITA — AU parve* pre-
eado

'

D J1OTNA aa«tad«i — Aà. aio
ate *1 *am IMO. pelo a«toe de !>•««?

AU firo eM ••<>«»» frio*. d de provar
ae*«e milagre ' Cm marido feito de
eacomateada ?. . (aa lodo* <»» rodai-
•Ho* m aderam | foi. wMprt. a «al-
ia atpiragio da Miake «ida! ( Toqoe
de reaiMitàe mm RA) .

I.àllMDAi — Panee qoe cie lado
peoMpào ' tom lirraca! .aobe
«pretaodoaaeaàe t

.

I» t ANtilTA — VA. «. deprraaat
(Lr Mtadaa ade )

.

•CENA IV

oAro-oa • . Traho-oa demorado muito,
ma». Irliiaeal*. . ho)c retal» l un.
t-mbirma q«e comere i ha aete •»«« .-

t> JISTINA — Ha aele anaot!
1'uàtre doutor! (J»e tr«acidada?
IUI.THAZAH — O» mrai cumpri-

atento* K «a Irtampho enorme

!

UBOMO- Colottalf
UH MKTTM ASX — Uau «abem?
LIBOUIO De«e ter Ue«r ter

cotoatal? t m problema que o dou-
tor .oaqoe a rr*ol»er ha tele annot.
e*ta rlaro que de»e ter formlda*el. de
primeiríveima ordeM? .

LOPKS — Man «m beneficio para
a h«ma aIdade !

UN IIKITMASN Wr.to de aaamr
rrMyaet*. A humanidade t tem
pee IAo è«J««tal. . . à-omprebende tio
d<(fi. ilotenlr o beM q«e *e lhe faa!...

UH'KS <• perle » — A Bélgica, por
riempio?...
UN BKTTMANX Concorri ape-

«a* com «ma m.iguíficeoie contribui
cio para a *<icoria .

O JUSTUU a D t AHIAITA —
Sempre lio delicado, tio Modruto!

MT.M V

Oa Me.moa. ncaat Leonidna. depota
lie Hetlataaa

D. J» ST1XA — JA daqui «Ao «ato
•em o »er I

U t àNUlT» Nem e»!
ALJGR —Mo dootor o motlrur!
LOPES — Ma. te«borat lhe pedi.

"u TTsTMfA — Ab! peto. peqo! ..

B U.TMAZ UI — Par» «do perder o
dia. lambem quero »er

!

AUCE Como *erA o fllbo do doo-
tor?
uim — àiibo??
l.lHtmil) — O dootor oio 4 o paa?
lAlPKS A palavra «io d a qw

mai* contem «e«U rato " Pae “ re-
primiu tempre a poleraidade «ata-
ra I. tem “cbimicat*. ao alcance de
lodo* ot cerrbro*. «rum oa mal*
kfWM

!

D JISTINA — Imo d » rrd.de* Ma*
para e«ta. qac t toda iatelleeiaaL toda
•edratifteot. .

.

LIHOHIO O doutor I. .

.

UH BETTMANN fieare pr/a RA. /#-
(fcemiii e porle ealdodooome ale t em
Mlia/eiliaaàmo lf«ilo rtaoabo, malte
roaodo e malle louro Urmlmrn Borba
em boieiro Cobeffo d earoeuabo
Emtrr m U f m U Fo/e nm maile
«Moàdodr. queti rom timUr: Rtfrr-
«a e« meoe rom feallddo. beoU/ica-
tnrnlr /igeiro wleqir I [letcalpem .

detmlpem Minha* trahorat
mea* «cnhorr* A perlo, de rndo.

Ou mmmau e a* Ura. Xorrwpbtlo e
Coeaa

UN XKlJIOPIIIlAJ /le por/e.
Ua ill«»lrr rollego?
UN BITTTMlNN .Soblodo. ram

p/«mralador Oh? dar/er Necrophl-
la doe lo/ Coroai. .

.

UR BKTTM AXN Aperto, de mdai
— Rtperata o* rom malta Inparicn-

rla I

UN NWJUIPHILO — " Careha “?

I1N BKTTM iNN — Creio qae tàm?
UN XtUJtOPHILO Completo*

Perfeito?
UH. BETTMANN — Keltrmeni.

Vae «ar?. .

UN NElJiOPMILO — O no*to col-

le«a lo*»» nbo perrrhea bem
UN BETTMANN /le «rendo com oe

do/. rW/rpo*. emqaaalo a. outra» ft-

•ora. a a/aa/am diarrr/amra/e i~4T
mait .««imo «impie*

!

UH NKiJttiPHILO — MalllMimo
«impie* ? JA lhe rspjtqaei. ma* «m

‘“Tm’ bÊtTM ANN O pnncipal era
obter o aro- protopta tata. lato d. reme
«air qae a cri lula. por .1 d, coatü-
t«i*«e ure oruiitaa completo. f««-
(danando i udependentemente

.

UH COVAS — Comprebendo! E* a

independência crllnlar !

DM KKTTM %XN * Contcauido I*-

W, lur parecia um abvardo. foi (arii-

limo obter o oco antbropo*. qnr oio
tem nrreo*. nem artéria*, nem «eia»,

nem e*loma«o. rtrm cérebro, nem na-

o‘
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da, tendo, aliás, tudo isso em myria-
des, porque tem tudo em cada cel-

lula

!

DR. NECROPHILO — Simplíssi-
mo 1

DR. COVAS . (enthusiasmado) —
Simplicerrimo ! . . . Simplicerrimo ! . . .

DR. BETTMANN — Acabaram-se,
portanto, os estados morbidos, fataes
ao indivíduo total ! A tuberculose, o
typho, a neurasthenia, etc., etc., etc.,

perderam a violência despótica, por-
que a sua força disseminar-se-á por
cada cellula, que é, como já lhes dis-
se, um organismo completo e indepen-
dente. Uma. cellula ladoece? Ou é,

curada e permanece, ou morre e é re-
tirada e substituída

!

DR. GOVAS — Bravo!
DR. NECROPHILO — Não lhe dis-

se? E’ o ovo de Colombo!. . .

DR. COVAS — Inteirinho !. . .

LEONIDAS
(descendo da
EA, ao Dr.
Bettmann )

—
Está tudo
prompto

!

DR. BETT-
MANN («
Leonidas, vi-

vamente) —
Falou? Disse
alguma cou-
sa?
LEONIDAS— Pediu

(champagne !.

DR. BETT-
MANN ( visi-

velmente sa-
tisfeito) —
E os movi-
mentos?
LEONIDAS
—Move mui-
to as mãos. Abre-as e fecha-as con-

stantemente, como si quizesse apos-

sar-se d’alguma cousa .. . .

DR. BETTMANN—

(

vendo o relogio)

— Só daqui a dez minutos começara

o funccionamento completo! (Aos col-

legas) Si querem dar-se ao incommo-
do . . .

DR NECROPHILO — Com o maior

prazer! (
Vendo o relogio) Embora so

possamos dispor d’alguns minutos...

DR. COVAS — Estou cheio de curio-

sidade! (sobem conversando, acompa-

nhados de Leonidas)

.

SCENA VI

Os mesmos, menos os tres sábios e

Leonidas, que fecha a porta por dentro.

D. JUSTINA (
Agitação de curiosi-

dade) — Só vendo!... Só vendo com
estes olhos!...
ALICE (que subiu, suppondo que

Leonidas deixaria a porta entreaber-
ta) — Como será? Louro? Moreno?
Estou com uma curiosidade!...

D. JUSTINA — Louro!... Louri-
nho e de bigode qgpado ! . .

.

LIBORIO — Lá’ fazer a figura, o
corpo, francamente, não acho grande
maravilha! Os esculptores não vivem
d’outra cousa !

LOPES — Nem as amas de leite!..,

LIBORIO — Mas o sopro! Dar-lhe
o sopro! Só a grande sciencia!

D. JUSTINA — Ah! o sopro é que
deve ser difficil ! . .

.

LIBORIO — E’ um quináo formidá-
vel na Biblia ! . . .

D. CARLOTA — Por que?
LIBORIO — A Biblia affirma que

o homem foi feito de barro. Ora, o
doutor arruma-lhe com um, logo fei-

to de carne e osso, muito mais aper-
feiçoado! E ainda ha quem negue a

superiorida-
de da scien-

cia allemã

!

LOPES —
^ Agora, real-

mente, seria

preciso estar

de muito
má fé ! .

.

.

SCENA VII

Os mesmos,
Dr. Bett-
mann, D r.

Necrophilo e
Dr. Covas

DR. * NE-
CROPHILO
( abraçando
ao Dr. Bett-
mann)—Fe-
licito-o, meu

caro Bettmann, com toda a minha ad-

miração! E’ um triumpho que vae as-

sombrar o mundo!
DR. COVAS — Estou maravilha-

do!... Não contava com um resulta-

do tão completo! E’ estupendo!...

DR. NECROPHILO — O século XX
marcará na historia universal a con-

quista mais assombrosa do homem
sobre a natureza! (Dr. Bettmann agra-

dece sorrindo sempre. Os seus olhos

são agora mais vivos. Apertos de mão,

abraços e os dous sábios saem, suc-

cumbidos de admiração )

.

LIBORIO — Victoria completa! Pa-

rabéns doutor! (Abraça-o).
DR. BETTMANN — Foi um exame

rápido... Não tiveram tempo. . . O
funccionamento geral só se normali-

sará ao fim d’algum tempo...
BALTHAZAR — Mas vão enthusias-

madissimos! (Da EA ouvem-se ber-

ros) .
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.
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O HOMEM DO FUTURO — Posso
fazer uma pergunta?
DR. RETTMANN — Quantas qu>-

zer.

O HOMEM DO FUTURO — A que
horas se come, cá em casa?
DR. BETTMANN — Tem razão

{Duma caixinha de pilulas tira uma,
que dá ao H. do F.

)

O HOMEM DO FUTURO — QUe é
isto?

DR. BETTMANN — Um comprimi-
do do pão KK.
O HOMEM DO FUTURO — Com

manteiga?
DR. BETTMANN — Sem mantei-

ga. Como alimento, a manteiga é uma-
substancia exageradamente. . . aleató-
ria ! E’ bom não contar com ella

!

D. CARLOTA (ao doutor

)

— Dá-me
licença? (Indica o H. do F .)
D R . BETT-

MANN—Que dese-
ja, minha senho-
ra?

D. CARLOTA—
Dá-me licença que
o apalpe?

D. JUSTINA —
Ia pedir isso mes-
mo ! Estou com
uma curiosida-
de!. .

.

D R . BETT-
MANN—Pois não!

D. JUSTINA —
(apalpando o bra-
ço do H. do F.)—Que braço ! Que
musculos ! . . . E’
aço puro ! . .

.

D. CARLOTA—
(apalpando o ou-
tro braço ) — Nin-
guém dirá que veiu hoje ao mundo!
D. JUSTINA — Parece um sonho!...

Quando estiver mais desenvolvido...
vae ser um gigante ! . . . Nem o proprio
Samsão

!

DR. BETTMANN (Ao H. do F.) —
Bem ( Sente-se ! Agora, levante-se

!

Torne a sentar-se. Torne a levantar-
se!

O HOMEM DO FUTURO (Sem se
erguer mais e de máo humor )

— Isso,

agora já é abusar! Creio que o senhor
não vae exigir de mim a passividade
de um manequim, d’um titere, um
fantoche!... (Attitude de revolta in-

solente) .

BALTHAZAR — Cebo! Tem máo
genio!. .

.

LOPES — O mocinho não é para
graças ! . .

.

DR. BETTMANN (Esfregando as
mãos de contente) — A desobediên-

cia!... A rebeldia!... A qualidade
mais instinctiva do homem feito de
barro pelo Creador, á sua imagem e
semelhança!... A imitação saiu-me
muito mais perfeita do que eu espe-
rava! Vou já cural-o disso, porque,
meu caro amiguinho, a desobediencia
e a rebeldia são a origem das peo-
res desventuras do homem! O rebelde
é sempre um doente. Soffre da ma-
nia da liberdade ! E’ muito perigoso
numa sociedade bem constituída! Mas
isso cura-se facilmente!

( Doutra cai-
xa tirou uma pilula que lhe dá).
LIBORIO — Si não é indiscreção,

doutor, que é isso?
DR. BETTMANN — E’ um concen-

trado da Kultura, com K, do general
Von Bernhardi. Contém noventa e
cinco por cento de princípios discipli-
nares.
0 HOMEM DO FUTURO (Um mo-

mento depois de
tomada a pilula,
ergue-se humiide,
e, com vigor, mas
sem enthusiasmo,
como disciplinar-
mente) — Uber
alies l Uber alies!
Uber alies! (O
doutor dá signaes
de satisfação)

.

D. JUSTINA —
Que disse elle?
LIBORIO-Ufcer

alies, minha se-
nhora ! Quer di-
zer: acima de tu-
do!

D. CARLOTA—
Ah! E isso que
significa?
D R . BETT-

MANN (Ao H. do
F .) — Vamos, explique a estes se-
nhores. .

.

O HOMEM DO FUTURO (Como di-
zendo a lição) — Uber alies ! acima de
tudo ! — é a expressão modelar do or-
gulho patriótico da raça eleita de Deus

!

E’ o grito dominador do patriotismo
fanatico, que todos os povos do uni-
verso adoptarão sem escrúpulos, num
futuro breve, porque todos se julga-
rão com o direito de affirmar que são
elles os únicos eleitos de Deus!...
Cada patriota applical-o-á exclusiva-
mente ao seu paiz. 0 ehinez dirá:

—

A China acima' de tudo ! 0 sueco —
A Suécia acima de tudo ! O russo —
A Rússia acima de tudo!, etc., etc.

E como as nações são constituídas por
indivíduo, cada indivíduo dirá: — Eu,
acima de tudo!.

.

.

ALICE — E as mulheres, também?
0 HOMEM DO FUTURO — Tam-

o-
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donha, comprehende, necessito dalgu-
ma cousa em que occupe a attenção. . .

Si me curo da neurasthenia, fico sem
ter mais nada em que pensar!. . . Mas
o doutor arranja-me uma creaturinha
dessas e palavra de honra que me
curo

!

D. CARLOTA (a D. Justina) — Si
elle fizesse generos de encommenda,
pedia-lhe um

!

ALICE — Ah! não, mamã! Não
pense nisso! Deixe ver, primeiro, os
que elle vae por em cir-

culação !

DR. BETTMANN (A Lo-
pes

)

—Perfeitamente! Tra-
ga-me todas as indicações.
LOPES — Que indica-

ções?
DR. BETTMANN — De

;
como a quer. Loura ou
morena? Alta ou baixa?
Magra ou reforçada? Ale-
gre ou sentimental? Por-
que resolvi applicar ao ou-
tro sexo um pouco de sen-
timento, de poesia... Não
muita, apenas para o con-
traste. .

.

LOPES—Admirável, ad-
mirável!... Vou pensar
nisso esta noite!... Uma
figurinha graciosa, affa-
vel, de trazer por casa,
suave e pacatinha, um pou-
co “genero mãe de famí-
lia”... Não me agradam
as imponências classicas das Venus,
nem das Junos, que dão muito na vis-
ta !.. . O meio termo... 0 typo da
Ema Pola, por exemplo!... Hãn?...
Que diz?... Será facil?...
DR. BETTMANN — Vou fazer o pos-

sível !

LOPES — Mas veja lá, doutor, lem-
bre-se da minha neurasthenia. Pelo
amor de Deus, não se engane com a ou-
tra !

DR. BETTMANN — Que outra?
LOPES — A de Sousa ! . . .

DR. BETTMANN — Ah! Socegue!
(Subindo ao H . do F . ) Então, que sen-
te, agora?
O HOMEM DO FUTURO — 0 peso

da admiração dos meus contemporâ-
neos !

LIBORIO — E ainda não annexou,
nem invadiu cousa nenhuma!...
DR. BETTMANN (Ao H. do F.) —

Ora, preste bem attenção ao que lhe
vou dizer. (Pausa) 0 meu amigo dif-

fere profundamente do Pre-homem nu-
ma infinidade de cousas, mas principal-
mente nisto: — o Pre-homem foi con-
demnado a comer o pão amassado por
elle proprio, com o suor do seu ros-
to; o meu amigo terá a inestimável
faculdade de fazer amassar o seu, me-

canicamente, com o sangue alheio!...
Será um alimento muito mais substan-
cial !

LOPES — Mesmo quando for feito
de farinha de bAata ou de simples
serragem?
DR. BETTMANN

—

Perfeitamente...
0 pão de farinha de trigo não era
mais do que um preconceito religioso,
uma tradição symbolica, que a scien-
cia hoje destruiu... (Pausa e dirigin-
do-se ao H. do F .) 0 seu destino é,

portanto, mais commodo,
mas é também, muitíssi-
mo mais elevado ! A sua
missão é arrazar tudo e
construir, sobre a vastidão
das ruinas, um mundo no-
vinho em folha, exclusiva-
mente seu e incomparavel-
mente melhor!
0 HOMEM DO FUTURO

( contentíssimo )
— Uber

alies!... Uber alies l...
Uber alies!...

DR. BETTMANN —
Muito bem! (Pausa) Para
ventura da humanidade fu-
tura, é preciso extinguir
a lenda lamurienta e mi-
lenar, que apresenta a
terra como um eterno val-
le de lagrimas!... Não!
as lagrimas são simples
secreções da Fraqueza, que
s e c c a rão completamente
quando a terra só perten-

cer aos fortes! “Só a Força tem direito
á vida”

!

D. JUSTINA (revoltada) — Credo,
doutor! Não ensine essas cousas ao mo-
cinho! Bem bastam já tantos que por
ahi andam ! . . .

LOPES — E que não foram produzi-
dos pela sciencia!...
DR. BETTMANN—Não é com senti-

mentalidades, meus senhores, que se
conquista a felicidade! Vinte séculos
de “dorme que eu velo” deram o que
se está vendo ! 0 mundo aspira a uma
geração logicamente cruel e crudelis-
simamente lógica, que o regenere duma
vez para sempre

!

. LIBORIO — Apoiado!... Nada de
lamúrias ! . . . Nada de cantigas ! . . . Isto
agora vae ser outra musica ! . .

.

DR. BETTMANN — Diz muito bem,
Sr. Liborio, outra musica! Notem,
meus senhores, que até a musica evo-
luiu ! A melodiasinha sentimental, que
tanto enterneceu as gerações passadas,
foi completamente, ou quasi, arrazada
pela gigantesca harmonia disciplinada
da escola athletica de Wagner!. . .

D. CARLOTA ( ingenuamente

)

—
Pois olhe, doutor, eu ainda prefiro a
“Somnambula” e a “Traviata”! (O
Homem do Futuro ergue-se num im-

.o
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do o Homem 4o K«Un> prodoeta

dn wtrartt, «r* logico 4M. ramo Mi-

arr» 1, um*«m aratado ! Mo» «ara

garm «»!•«! Foi •»»«•
g, tio “demoottrallro I Ornar-

mr 1-0 ! 4(ora * cordelriabai
D JCSTINA — Abl ala, doalor! .

Nio! Si «Ao to4o» tuia, deaeml-

I» mi ta«peado a rnioha em»«’
4a! Dra* mr ll«re!. .

«ími» •
torrgu' Ora, «4a! S«a 4a gr»-

fal. .

.

ALICE talada anoatloda < — B a

•ai la Ordir Ibr |Mf*l
D CARcOTA — Hrm pomo r*«p»-

rar! Owdol. (Jaem baria 4r dl-

•ar! (la iaa> maaelrae tio maa-
ui. lio delirada»! Pararia qu* aio
quebrara ia prelo! *••»•

"Inkwlõi"»)
r d. Prata

a

erguido* > l»»marude!_
Kaatara4a

!

DR BETTM 4NN - Prrdin. ira

D «lartoia . lomeato o ioridratr Ma*
de» o obtrrrar Iba qae toi abeolata-

aaral# logirat
LOPES — Ukafl...
URORIO -Deela mr >o«tro. por

panta o» ma Ir», é » qma aapaala o». .

.

«unnlcil . .

li (J4RLOTA 1 l'aamada ) — Ea aio
tabie nada ditaol. Ma» aio tmagl-

mai que of fettdeoar ! .. I ma rouae a«-

tia. wa ningurm riprrar I . . . Doara I-

to. doalor, ea rrllro-mr 1

ÜR. BKTTMANN — Nio tenho re-

ceio ! Agora aio ba o menor perigo!

K»li 4e«armado! Deatai». mm « *«•-

br aah. pelo menos nio pdde talca-

lar a pontaria I . .

.

D CARUJTA — Na4at latleiro que

faa um mio. lu ia realo ! E mrwao
wa -taabe". pò4e acertar Ji tam

a l«-BALTHAZAR — <>bo para
gira!
DR BKTTMANN , apontando a H

do tutoro . — KUe abodrroa i »aa
ml»tio: 1 farrodo tam a méo rapai-

moda • prelo da ralfmr ' arrogar la4o
qaaalo rmbarara a aiarrba 4o pta-
frrtto e 4a Kaltsra humana

'

I) CARUJTA >r,torrando» - Ea
embaraço a marvha 4o pnqmwf!
DR BKTTMANN — Com a» »aa»

prtlfrrarlai pela “ Somaambala" •

pela "Tra»lala reriamealr I

TOOOS Ah! .

DR BKTTMANN — Keee trlba mu-
«ira era a >ipm4o mal» pirgat e

etleril 4ema raça qae nio progredia,
porque o« g»«ta»e o Irmpo a carpi r-

ae 4a 1 4e«iealera» 4a »or1«. og »e

amodorraia em lama ria • meiodua»
qae matt Ibe amoleeiam a rararier!
D JUSTINA — Vmprt oaei 4i*er

qae quem ranta oa aea» male» ra-

paala !

DR. BKTTMANN - Foi c»«e o
Baior rrro da» grraçôe» pautada»! A
masita a til e fecunda aio i a qae ra-

li JISriNA tftrroffada) — Bem
me qaeria parara r qma uma rreatara

feéta a**lm. aem a graça de Dca». aio
nudta t#r 4e roafiança I . Ileo» mr
íirre! (Jorro • mea aoregol

I.OPKS — Si a» morlaha» aio 4o
me«mo grnr ro. 4r*i.lo 4o mea proje-

rtol .

.

BALTÜAZAR — Tenho penal Pan-
tera em «nrommrndar ama roolobei-

ra 4e (orno e fogio I

l.lROR IO Indipmada) — O «enbor
imafioa qw «« Ihcrti áo («taro,

falia» «rtealiflremeate. bio 4r ac-

"CoPLi
4
* ThTaio? Kalio aio ralo

a pena 4e amdifirar o geaem bame-
ão I

D JKSTÍNA — Adeat. doalor Dea-

rolpr e lio u «aagar, ata» eetaa

malta nrrrooa!.
D CARUJTA — Também ra! Adro»

Sr doalor! lienralpe

I

AI.K Jt riado. — 4 dea». doalor

<4# Pomrm do fmlmrmi Malta gaMa
rm » roobrear . a Irmpo!
O HOMEM DO FI TI RO (4 Atira.

aaato gmpphta mripmímtma) — Ra-

marade I . .

.

D. I-ARI.oTA itmPtodoJariom) «—

lo lo

IjÒPES (4o doalor » - FoUrilm*
tinreraatrnle. ama. »oa rrílrrllr .

.

Talrra teja preferirei rarar me pri-

HAt-THAZAR — Nio detaaime. Dr
Het imana! Rala» cooto t naoca «aem
prrfcilat logo da priateira »eg!....

(4* parta} — Do qma ea trnbo mal»
aaedo 4 do» gaae» a«phj aianlrt ! . . (O
doalor arrrtla oa rumprtmentoa a oa

aparto, da méo a oa o* partir tom o ar

denotado de «ara oeba imaltt auotqaer
ra/orça m /«" romprrhendar)

s< I N I

1. O Hornem 4o Fataro,

DR BKTTMANN iDtpoU da tittn-
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cio )
— Como a humanidade é injus-

ta e ingrata ! .

.

.

LIBORIO — Não percebem nada

!

Não vale a pena sacrificar-lhe um
minuto de attenção

!

O HOMEM DO FUTURO — Fiz fi-

asco?
DR. BETTMANN (Desalentado )

—
Parece que sim ! (Animando-se ) Mas
não está tudo perdido ! A sua missão
continuará a ser sublime ! Cada vez
mais sublime ! . . .

O HOMEM DO FUTURO — E que
destino me vae dar?
DR. BETTMANN — Si não fosse o

bloqueio, o meu amigo partiria imme-
diatamente para Verdun ! . .

O HOMEM DO FUTURO — Gott
straft England! . . .

DR . BETTMANN — Calma ! . . . Cal-
ma!... Mas a sua missão está traça-
da!... ( Vae ao movei da direita, tira

duma gaveta duas ou tres cabelleiras
e outrtís tantas barbas postiças e dou-
tra uma machina photographica. Le-
vanta do chão a pequena valise-mos-
truario, que abre. Indicando os fras-
quinhos de varias côres) — Anilinas
e productos pharmaceuticos ! .

.

. Com
isto vae-se ao fim do mundo!. .

.
(Fa-

la-lhe baixo

.

O HOMEM DO FUTURO ( Depois de
ouvir com

algibeira . A’ porta, volta-se e,

fazendo nova continência

)

Uber al-
ies!... (sae) .

scenaS ultima

Os mesmos, menos o Homem do Futuro

LIBORIO ( depois de silencio) —
Mas, doutor, a imprensa está informa-
da da sua descoberta ! Que vae dizer
aos jornalistas, quando vierem entre-
vistal-o?
DR. BETTMANN — Que tudo fa-

lhou !

LIBORIO — Mas isso não é ver-
dade !

DR. BETTMANN (sorrindo e enco-
lhendo os hombros )

— A verdade,
meu caro, é apenas uma aspiração
sentimental e sempre angustiosa dos
fracos! Para que precisa a Força da
Verdade ?

LIBORIO — Tem razão!
LEONIDAS (Depois de silencio )

—
Elle voltará, Sr. doutor?
DR . BETTMANN — Quem sabe

onde o conduzirá o seu destino? A’
Rússia? A’ Escócia? A Santa Cathari-
na?... (Pausa) Mas por que faz essa
pergunta?
LEONIDAS — E’ que me “abafou”

o desperta-
dor que eu
tencionava-

levar, logo,
ao relojoeiro,
para concer-
tar. .

.

DR. BETT-
MANN—Re|-'

signe-se Leo-
nidas! (Pau-
sa) Vae con-
vertel-o em
balas, para
regenerar o
mundo !. .

.

(Panno)

(Direitos de autor reservados)
Julião Machado.

o-
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I A DOUTRINA DE MONROE

v ultra -ccIcbrc iouinn» 4c Moeroc. m- mo* qualquer tunuMva 4c *«u parte para

kreu 4a* Mliini que r*»c grande c*l*- c*tender o acn 4omínto a qualquer por-

UM incluiu* na mmma- ç~ 4o* homi^heno como penfo*. â

tc-i 4irtc*4a ao Co«trc»*o a 2 Jc derem- ****** paa * á no»** *cfurança. Naa cn-

U, dc mi» Corno ac verá. a* paia- W»ma. ou dcporUcnca» 14 ca.atenua 4a

a- Monrac era» clamaimne. tu» petcnciaa curapda» nao ictno» intervindo

•Ctn nor i**o c*c*p*ram áa merpm» nem (Menrtremoa . Ma» para com o» *o-

.. . r,u de f4r- vrrno* que docterarsm a aaa
v

ladrpeodcncta e a maruim.
a fi

nao paaaa 4c M pria-

Eu o trecho 4a ucnaa-

tem 4c Monroc. qw
noa m Cátodos Lmdoa, ra-

mo ac *aOe 4e ISI1 a IRJ&

“Na*

qoac* elW .

aou-ac proprta a odcaaião

para *ffirmar, coma u»

ela c loatoa pctneip*©*. n*o

trnatno* qualquer mtonren-

çèo oocn o intuito 4c oppri-

mil o* ou 4c eatrcer prus-

4eatÍBoa, por

parte 4e qualquer potencis

curando. *àn4a corno uma
manifestação 4c diopoatçdc*

aèo amitarei* para com w*

•lanir* Monrtr E* factf araltar a rmpor-

isacia que para o Braail tece

lolcnux Joalinçio.

UuMoa c*tao rovotadoa qua ta tan- táatfo om tato dapoia 4a puctamoçèo
iloroua amencaaoa. peta* conlrçde* 4* 4* noor miepondcncia A *ua Ufluen-

4*4e c itaScpcndenç» que aninci- «a. caereUMo. *c U* acottr ootro nda

c mantem, não deverão «cr 4c ora em mar* mtcnaamcnu tu proclamação 4a

par* Republica. colo* (un4a4orc* rcpooaaram

còo* por parte 4c oc- i aocnbra 4o monrotamo para alaatar o

curopé* Uovemoa. por- pente 4c alfuma tentar «* 4c lalerren-H reiaçde» çlo corapda Maa aqui não ba espaço

o* c c*- para 4»*ct*nr tio importante ponto 4c
,

b.ataria ratra
Ui

nmi»»»«»in
. AS SURPREZAS DA CELEBRIDADE l,ll,>l,M^

A ilaraUtrio Aofftroao. «ar laolo incem-
BKxIa o* nervo* 4o* oo*«oa mtieea pta-
fi%«inn«r «. acabava 4c ur lançada 4* pla-

14a* italiana*, obtredo. como » »abi4o o
mai* rrlnmhantc *errr*ae A primeira re-

presentação l»*oo • «e* aolor, o oinlr»
Matracai, rolio «iea*i 4#*co«bccido na
maior parir 4a Uaita. a uma 4a* prln-

ripar* cidade* Italiana*. oa4r annea es-

tivera.
Na ve*pera 4a premiérr. o marvlra no-

tou pela manhã qar ata realejo .W »hu
•ado |4 — jãl — mota a (toou t<4-

liamm na praça cm qnr •* achata »tsado
a hotel cm qnc ** bovptdara . tuaiH* •
incommoduu «rrtamrnte. A* *alda para o
cotai» CrraU Matcaftnl não *r ronlm;
approalmon-ar 4o fero* palricio r pr4‘a-

Ihr "qo* ao mcao* loca»*r auia . *. to-

mando 4# maaitella 4o realejo. *11» n»v
mo mowa a machia* infernal . . O ho-

mem ecoformoo- «e com a lição c agra-

Vr.lla Matraem 4o thoatro
ra(4*i

c nota aa

praça am f«cmi4**rl ajuntamento. One te-

ria acontecido? t .orioto. atrair»*00 a *<•

Ciomeração compacta que *e formara. Ao
centra r*ta»a o homem 4o rraleio. moenda
4e novo am trecho 4a Conofírrfo. Hem
*0 alto 4n ir «tro mento, porém, havia «tf
cingrlo letreiro, que rra a canta 4a a«-

Clomrração:

feteo dltr.pulo do Uarêtrm

O fompotitnr aio ponde deitar de *or-

rir r . rrtír»a-*e
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MONOLOGO
iiiiiimiiimmiimmiumiiimiimiiimiMiiiiiim

A maledicência humana,
á Moral fazendo roda,
ataca, reduz, profana
a pobresinha da Moda!

Entretanto (eu não invento
e o contrario é hypocrisia)

a Moda, neste momento,
faz somente economia

!

Impondo a “robe collante”

ou mesmo as saias modernas
a sua idéa constante

nunca foi mostrar. . . as pernas!

Nunca! E si alguém a censura,

essa censura suspenda

:

o que ella, ha muito, procura

é poupar. .
.

poupar fazenda!

Depois, encurtando os pannos— vejam só quanta virtude!
encurta de muitos annos
os annos da juventude!

0 “entravê” — quem diria?! —
a “jupe fendue” tão chic!

dictou-os a economia;
quem quizer que o verifique!

Uma senhora mettida

nesta saia peregrina,

quando passa na Avenida...
tem uns ares de menina!

Aquelle corte na frente

(quem corta poupa — é sabido!)

foi usado unicamente
para encurtar o vestido!

Não; não maldigam a Moda!
0 que ella faz hoje em dia

não é por causa da roda...
é sd por economia!

Que faz o Governo agora
para livrar-nos da crise ? . .

.

Corta! Corta, muito embora,
toda gente escandalise!

A saia curta obedece
aos mesmos moldes isagrados:

é larga, mas, quem conhece,

vê logo: não tem babados!

E a prova é que emquanto aperta
E faz da saia um saiote,

todo o mundo desconcerta
com o augmento do decote!

Nestas questões de fazenda,

de rendas e até de corte,

o Bulhões, por mais que entenda,

não é melhor nem mais forte!

Além disto a saia curta

tem um mérito patente:

a hygiene nunca se furta

de indical-a a toda a gente!

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiuiiiiiim

Domingos Magarínos.
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O INVENTOR DAS METRALHADORAS
J

O autor da* wartlbri* arma* de
guerra ima o* fraarrwt denum I na 1*1, nAo
m abt bem por que. "moinho. de raH*
e o. ingleec* chamam *lmple»aaeate “ma-
ila*'

publico*

Miram Maiim 4
o m engenheiro
americano Kitrroa
na* iMrnjín»
iiaando era ainda
mnito erranga. ron-
•traindo ama ra-
toeira «|o» permlt-
tla a captara de
vario» ralo* ao
mctmu tempo.

T á o pro«ello*0
Ineenlo nlo lhe u-

•egaroa o falar.. Ma um. rurioao. d#*ejo*o
de *aher e atirado a aventara», empee-
beoden maito ceda longa* e complicada»
viagrn*. darante a* quae* de*empenhoa
o* mal* variado* mt.ierr*

Foi criado da café. operário nama fa-
brica d* tecido», aprendia em ra*a dnm
borrar, qar o dupentoo dteenda lhe;

• - tom a taa cabeça enorme * o* Ira*
olho» r .bugalha.). >>. narrar» aonbar qaan-
do le pretende» dedicar à grande arte.
1‘roenra outro offlciol.

Matim teguiu o ron *elho do "doalor
em marro» : con*agn>a-*e i atearia a
foi mal* tarde cngr nhelro-cbefe dama
vociedade de íllum . naçio electrira. noa
K*lado* 1'aido»

Km IMI. o engenheiro Miram Maalm
vUiloo loadrvt e abl. tendo intentado
prime iramente rtplngardat e ranbde* au-
tomático*. rootlrnln. por fim. a metra-
lhadora. «toe o de* ia tornar celebre. Kn-
Ire o* elogio* qar lhe valeram r**a
in.ragi» cila-** o da imneralria da Al-
tc manha, qar dUU: "Ki* a arma do
fnlnro!" I.i llung « hang. o miai tro chi-
ner. apreciava malta e*ve "brinquedo",
mos oo .abe r o ruvlo de rada tiro, do-
rlaroa a arma "rapida de maia para a
China*.

Ooanlo ao «hab da fervia. r**e rn-
lha. la.moo -ve de lai fdrma pela metra-
lhadora. que etigiu ama Immrdiatamcntr.
Maalm. ramo bom americano, que 4.

arquieweu. pofdm pedia o pagamento à
vl»«a. .

O* l»ll.<»TtlS lib \\l\t\U
ta •»». OuuM II ru » uitia» iiuruticâ. oi ontRiotMiiUMI
c w o»n o< mtiviu o» M6u»tumotot iMimooi

PAIZKB
i li i H

Allrmjnhj . . 6H«» . . .968
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icma
'5

ciência

para 05

casos de on

O que se deve fazer emquanto se es-

pera o medico

I

(PARTE GERAL)

Em todos os envenenamentos ou into-

xicações, de modo geral, é preciso fazer

-tres cousas: I
o
,

livrar a victima da sub-
stancia ique lhe produziu o envenenamen-
to, provocando-lhe o vomito; 2o

,
dar-lhe

um contra-veneno, apropriado ao caso
(parte reservada ao medico)

;
3o prestar

á pessoa que foi victima do envenena-
mento os soccorros que reclama o seu
estado de fraqueza ou de excitação. Em-
quanto se espera pelo medico, chamado
com urgência, as pessoas presentes po-

dem acfeantar muito, preparando já, o

terreno para a obra de salvação que a

sciencia irá prestar. Quantas vezes, o

facultativo pouco ou cousa nenhuma tem
a fazer á sua chegada porque acha já

a victima fóra de perigo, graças a uma
opportuna intervenção do bom senso po-
pular?

Quando o caso de envenenamento se

deu ha mais de tres quartos de hora,

então tentar o vomito é inútil; deve-se
esperar mais da acção do contra-vene-
no e da do purgante. Em logares onde
não ha médicos, as pessoas que se en-
contram a prestar soccorros a quem foi

victima de um envenenamento, não- de-

vem limitar esses soccorros á expulsão
da substancia toxica.

E’ preciso ainda considerar o estado de
abatimento em que fica o paciente. Mui-
tas vezes, já fóra de perigo quanto ao

envenenamento, póde morrer, ainda, pe-
las consequências deste. Por isso -deve-
se evitar o resfriamento do corpo da vi-

ctima, dando-lhe a beber poções quen-
tes e excitantes, agazalhando-o bem e ap-
p-li-cando-lh-e botijas cheias de agua quen-
te ás extremidades e, principalmente, aos
pés. As fricções com espirito, a posição
horizontal com a cabeça baixa e as rou-
pas desabotoadas, facilitam a circulação
do sangue e a respiração.
Uma recommendação necessária é a de

se evitar agglomeração de gente em tor-

no da victima. Esta precisa de ar e de
socego, cousas que lhe são roubadas pe-
las pessoas que inutilmente se juntam no
local onde se dá um incidente dessa na-
tureza.

II

PARTE ESPECIAL

a) Intoxicação aguda pelo vinho (Eno-
lismo ou Ethylismo agudo — Em-

briaguez

Deitar o doente em logar onde esteja

em segurança, e onde não receba exci-

tações de luz ou de calor.

Por isso nem sempre é indicado o d-eital-

o na cama. E’ preferível sobre um col-

chão ou simplesmente sobre roupas es-

tendidas no chão. O vestuário deve ser

aberto, desabotoado, o mais possível, afim

de facilitar a circulação do sangue. Deve
estar tanto quanto possível em uma sala

bem arejada, mas longe da cosinha è

sem luz acoes-a, si de noite, e luz -di-

recta do sol, si de dia, pois que o oalor

e a luz são muito excitantes para o pa-

ciente.

Nos casos menos graves basta dar-

lhe algumas chicaras de café bem forte

e sem assucar ou de chá, mas bem quen-

tes. Nos casos graves provocar o vomito.

O ammonifico, remedio clássico -contra a

embriaguez, é -apontado como sendo de

pouca im-portancia, por Lamceraux.
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b) lotoikacAo alimentar f) IntoxicaçAo pki roblimado

Provocar « vomito. eoUmular a» força»

por meio Jc tooicoa: ciW bebida» akoo-

tècaa; »rp)*«r «mpiroo húmida» quen-

te» *obrc o ventre.

c) InfotkaçAo peto» cofiando»

Eavatlar o r»iom»|o pelo vonilo (to-

cando a muta com Joio* ou com ama
peona) A .woxicnçio pelo» cofofl*c»oa

é caroada peta meacaruu cujo anòdotv

é a atropina

Si na caaa onde k der o» e«» coroa-

Cromava ia «alfaio Jc atropttu. nio Jc-

aanJo porém Jc dceUrar ao mad.ee á

tua checada que ié ac deu toa# reme-

dio ao pactcolc

Primeiro: provocar o voouro Sogun-

do quobcar 2. 3, 4. 5 (até !0> ovo.

c pòr « rrspoctlva» clara» cm om luro

de agua c obrigar o paciente a Ingeril-

aa Depot» de cinco mimito* de a» ter

bebtdo é predro provocar no» amante o

Dé-ae-lòc

depot». a

Faia of

*c cuida a beber maia
de ovoa tatua albuml-

. ainda, cinco minutoa

ir novameota o vomito

deve ter repetida varia»

Imtc. ou iacitcinioa froacoo com o» quaot

I» deve proceder de modo anatoco. talo é.

provocar o vomito doco minutoa doooè»

de ter ingerido eaaea attmaoioa.

h) Intovkasio pelo lyrol

d) IntoxkaçAo aguda pelo tomo
cedo poaoirol o n

fiar a tomar á vlcoma de um enve-

namcaio acudo polo fumo ropetvdno chi-

cara» de cbá ou de café matto forte Caf<

deve-tc dar mromo ai houver oa occa-

() Inlotkasio pelo petroleo

Idom c dar catimulnMca ao envenenado,

l) I ntoiic.*,Ao pelo aroenko

c) IntotkeçAo pela cocaína

Em primetro iogar tentar, pelo vomito,

tucr capeiUr o veneno

Depo.» deitar o pocwntc em poakAo

bom horrortal c bater- lhe eo ro*io ( fia

peltaçòe» • com uma toalha eoibcMda em
a«u» fria; ftierlhe frteçhe» racvtante*

com álcool; dar-lbe n chorar «m poocr

de vioacre o» ether tai houver».

Imenvamcntc rtvkaroa de café bem forte

f) IntovkasAo pela morpkku

Vomitiro immedtaio e. ai boover magne-

•ta cm caaa. admuuatror loco 30 ou 40

piomu (alé AO gramma»» dada de»

Honrtia hydraiada. 40 gr . ; A*ua. 400

gramma*
Tomar em doaa veaca com pequeno m-

teria lio SAo também muito uteta a c*»e

rcnpcUc o arede doce e a acua da cal:

KtttU doce e agua de cal 4Ó0 gramma»
de cada om . tomar ao» cálice» com
iotenralioa de croCO miootaa.

Applacor botria» dc agua quanie aobre

a» ratrenadadea

Provocar o vomto. Manter a victima

dc pé. dc modo a impedir- lhe o lamnn .

empregar paro taro todo* o» tneioa: cha-

mando- « pelo nome cm ror alta. baten

do-lhe no rooto com uma toalha molhada,

be 11tacai- a fortemeote; e me»mo pical-a

com um alfinete.

Intentamcntc café forte c bem quen-

te. Si na caaa houver pc«*oaa que uaem
permnngaruto de pota»»». devc-*e-lhe dar

alguma» gotta» (5—6» dc uma aoluçic

a 1:4010 dato é. uma gramma para qu»
tro litro» de aguai a beber ao envene-

nado. em meio copo de agua

k) Intoxknçân pela belladona

Provocar o vomito, dar a tomar vinho

e café foct» á pcaaoa envenenada Ap
placar-lhe afnaptamo» na» bamga» dat

1) Intovkasio pelo phmpboro

Provocar o voouto. Si houver perman-

ganato dc potaaaio em caaa dar a tomar:

Permanganato de potaaaio. meia gram-

nu; Agua. 3 litro».
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Dar-lhe uma colher, dás de sopa, em
cada hora.

m) Intoxicação pela strychnina

Deante de um intoxicado pela strychni-
na, as pessoas do povo só podem é pro-
vocar o vomito, e, isso deve ser feito
com a maior brevidade. O mais cabe ao
medico.

III

Os casos de accidentes

O que se deve fazer emquanto se espera
pelo medico

.

I
o Victimas de quéda ou de rodas de vehi-

culos com ferimentos e perda de sentidos

:

Deitar o doente com a cabeça baixa e
desabotoar-lhe as rou-
pas, libertai-o do col-

larinho

.

(Havendo hemorrha-
gi-as, procurar, immedia-
tamente de onde sáe o
sangue. Si este fôr de
cor muito viva (sangue
arterial) deve-se atar

com um lenço o braço
ou perna 'ferida, um
pouco “acima” e não
“em cima” da ferida-

Por exemplo, si esta ''|||

fôr no ante-braço, de-

ve-se atar o braço aci-

ma,do cotovello. Si fôr

na perna, ata-se a co-

xa. E isto porque o

sangue das artérias, ao
joontrario do que suc-
cede com o das veias, caminha do cora-

ção para a superficie do corpo, ao passo
que o sangue venoso volta dahi para o

coração

.

Essa atadura, muito provisória, deve fi-

car só até á chegada do medico.
2o O ferido não perdeu os sentidos:

Evitar o ajuntamento. Este tem um
grande effeito moral depressivo sobre o

ferido, que chega a desesperar de seu
estado, o que tem importância sobre o

tratamento consecutivo . Depois de amar-
rado o braço ou a perna feridos (e si

fôr em logar onde não se possa amar-
rar um lenço, deve-se fazer uma com-
pressão com a ponta dos dedos, até á

chegada do medico), deitar o doente com
a cabeça baixa e procurar despir a parte

ferida

.

Si a ferida fôr na cabeça e houver

uma pessoa hábil em manejar a nava-
lha, deve, depois de cortado o cabello a
tesoura, raspal-o a navalha.
E necèssario, afim de evitar infecções

e, principalmente tétano, de não só la-
var a ferida com agua fervida, como tam-
bém lavar bem as mãos com agua, sa-
bão e espirito a pessoa que presta o pri-
meiro soccorro; pois no abaixar-se para
soccorrer o ferido, é provável que tenha
sujado as mãos com terra, logar onde
mais se encontra o mi-crobio tetânico.
Além disso muitas outras infecções po-
deriam ir das mãos dessa pessoa para
a ferida.

Um cuidado especial que é eommum a
todas as victimas de qu-édas, é, tanto quan-
to possivel, não removel-os do logar do
desastre, antes que -chegue o medico, pois

é possivel que haja alguma fractura de
osso.

30 Queimaduras:
Si as queimaduras fo-

rem muito extensas, os
gritos dos queimados são
lancinantes.

E’ preciso muito san-
gue -frio para prestar
soocorro ás victimas des-
ses accidentes.

O melhor meio de au-
xilial-os emquanto não
chega o medico é des-
pil-os e metítel-o-s em
uma banheira. Não sem
do possivel isso, envol-
ver em gaze com va-

selina a parte do corpo
queimada. Evitar as cor-
rentes de ar, que provo-
cam dores terríveis.

4o Feridos por arma de fogo:
O soccorro a prestar a um ferido por

arma de fogo é todo elle symptomatieo
para o profano, isto é, varia com os

phenomenos que a victima apresenta: Si

houver hemorrhagias é necessário pres-
tar-lhe os mesmos cuidados de que aci-

ma falamos para as victimas das qué-
das.

Pôde, ainda, haver bemorrhagia e não
se manifestar exteriormente. Nesse caso
a medicina popular nada pôde fazer, si-

não despir a parte -do corpo que suppõe
a-ttingida pelo projeotil e procurar -con-

fortar moralmenite -o ferido, tranquilli-

sal-o tanto quanto possivel sobre o seu
estado

.

Corpo extranho

a) Nos olhos: Primeiro, com as mãos
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bera lirKlu puaa-ae par* baixo a pálpe-

bra mfenor c olha-se para se ver #4 o
corpo ritranbo è visnrel; al o fér. com
uma ponta de lenço bem limpa montada
cm um palito tira-se facilmente; m n*o

fór «.slvel deve-se revirar pera orna a

palpebra tupenor e proceder do meam-»

modo. SI o corpo vairaoho comer im-

plantado na corada o profano nada de-

vcid farer E' nocooaano a interven-

ção do ocufcsta

»t Ao marit: Intecta-ac acua morna
na narina oppoota c cm agua refluía-

do para trar. obriga o corpo eatruh.
a aatr

Mão ao deve fator uao dc ferroa.

r ) Xo* Mriiei : Immobüiaar bera a ca-

beça do Baclooia. Depot» com uma ae-

nuga (e jdmaia com ferroe ou espetos')

<*>ma dc acua morna mtecta-ae ea»c lí-

«4 uido F.Hc «ae rioochctcar de encontro

â parede do tympaoo. empurrando o cor-

po extranho para fóra Nio o conse-

guindo nio ao devo ladrtf.

om NiCOL.AU CIANCIO

I— OS MAIORES TÚNEIS DO MUNDO |

N6a temo# na Eatrada de Ferro Cen-
tral do Brasil ura moei a 40c chamamoa
o Túnel Grande Nio ba passageiro çur

deaac tonei, mormenta de dia. Pole «
noaeo famoao Túnel Grande é tio pta
dc que aio tem a honra de figurar entre

oe snatorra luneO do mondo, cuta Mata

Htg Boad - que drena a Faifher River.

na Califórnia, duaa tralhas. aberto am

Hnor Root (montanha*) — çoe vae

de Mootana a Idaho. noa Estado* Ua‘-
doa. com D.IOO pés de comprido;

Blacàoell — eob o Temfeaa. togiete'-

ra. com om# c mrta milhaa. furado am
IW7;
Ceacade - que atraveaea a» monta-

cerca de ciacoenta mil oontoa de noaaa

Motor Robem — de Gastinceu Chan-
nct a Juneau. no territotio de Alaaka:

.Monte d‘Ouro entre a França e a

Smaaa perfurado em I9IJ. ire. milhes
* trea quartas;

.Monte Cotda — entre a Iteláa e a Fran-

ca. rnnatruIJe am 1871, oito milhae;
Ne» Croton pelo qual ac fai 0

aupprimonio de agua a Nova York. con-

1na«do em 1088;

Otín era Nova Zctandèa. ciam mi-

lhae;

Koger Ps*s — eoh a» montanha» Sei-

klrfc. oe Colotnbia Briiaatdca. cinco mi-

lha* 1 • cooairucçáo deve ler acabado em
1016; entretanto, nio «'imo* nenhuma no-

Beta a eaae respeito >

;

Rotschonberg — na Saaonia. com trin-

ta e uma milha* « maia. aberto am 1077.

S Gothardo através o* Alpea. li-

gando Goochenen com A irolo. aa Suiaa»

lha»;

Connaeotal Divide -- entre Denver r

Saii Ukc. no» Eaiadoa Unidos, com sets

milhas «em oooatrucçio 1 ;

Cmnbcrtand — sob aa montanha* da
Cumberland. umbem no» Estado* UtBdos.
«to mil pés dc comprimento;

Dceroit — *ob o rio Drtroir. ídera. mm
tre* milha* e pouco;
Gunntson — no Cotorado. Idem. aeia

milha*, aberto cm 1900;
Hooaac — que atravessa a* montanha*

ée**e nome (eati claro; atoda noa F.a-

tadoa Unido» 1
. quatro tralha* e trea quar-

tos. aberto cm 1873;
Khotak Paaa-lnda — entre Qoctta e

Kandahar. na África, com dua* - lha*

Lnetachberg — através oa Alpes, era

Chc.*!x.*rd. Suiaaa. nove milha» c ura

quarto, aberto em 19 !?. lendo custado

Serem - entre Moomooltiehire e Glou-

cratefature, na Ingi*terra quatro e meia
milha*, aberto em 1880;

Suaplon — através os Alpea. dote c

meta milhas, aberto em IW;
Straubcrry — através aa montanha*

Sutro —tu Nevada. Estados Unidos,

quatro c meia tralhas, aberto em 1879;

Tranaandtno Raileay — que liga »

Artemim ao Chita, cinco milhas de coe-
primctMo dore mtl pés seiras do nível do
mar. oonstrucçâo terminada em 1910;

Vasserfluh - aos Alpea. Suiaaa. aber-

to em I0H0. duaa milhas;

Yoodhoad entre Mtnchcstcr e Shef-

fleld. na Inglaterra, trea milhas.

E t tudo quanto se contém na estatís-

tica de que extrahimoe estas informa-

çéea.
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ATTITUDES OPPOSTAS

XV RA N I A (Desenho de Setli)
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iiiiimimiiniiiiii OS SPORTS UTEIS 1111111111111111111111

NaK’ U» lrmp<>i (HtloMH da velha e |l«-

nova tirwlâ, do* tempo* em que a» verde*

folha* do tymboltco loureiro cingiam a*

fronte* do* poeta* r do» alhlrta*. que tc

marea a primeira Infanda do* »po«1»

A «cntriK* do grande philo*opho
mena atino In ewrpofe aono era cutão a

div iva que encaminhava o* jovrn» grego»

ao fortalm mento do rorpo, tem o qual

o evpirilo iiáo »e poderia evpandlr na» ge-

niae* manifevtaçOe* que. mal» tarde, mar-
raram orna rpota

1'indaru, num de «eu» hjmno* heroico»,

deitou que vua Ijrra tmmortal ennobrrre*- Jal-a»
m • athle-

Ingl aterra, por drmatlado «abido
i,.Miar »e la de*neee»*urio lembrar aqui, a
rduração nhj »iea fai pari# Integral e
prinetpal da rducaçAo geral que nella *e

adminlvlru Sàa etcmplo* di»*o a» unl-
vrrvidade» de Otford r (ambridgu. *em
)é falar no »port preparatório e obrtgato-
rio etigldo na» primeira* eteola* paru a
infanda .

No* f.vlado* 1'nido* a perfeição »por-

liva. a educação phvvica . hrgaram a um
tamanho de*entolelmenlu. que o* pro
prli»» ioglree* tiverem * onlade de tmi-

i ummiidr* uff ielae» iugleaa >

atravrvva-

rtglr o* pri-
meiro* pa*-
•o* do* ho-
m e n * na
vida
O «impte*

•templo da . .

Orneia antl-
'

ga Uavlar.j I’ morim*ola
para provar fie Aruço*

T0U*V
a I c am e ate fN f*e Aruçoi -
devem *er t tt* roa/o* |»'

o» mal* lo-

Ullretnae*
A iirreia a*- *» *»*•

3» moo menta IV H* atilho

flruçudu. r#f A‘ indiano -

tlll I inditinno —1* marémemlo
Ifrrgw/h»*

mundo, na* letra* r na* eonquitla*.
•xactamrnlc qnando mai* ruldava da bei-

lera pla*liea. pelo rtenrlein, e da força,
navular, pelo tporl l>» jogo* olímpi-
co* foram a prata ditao

.

Ma» não fioarrm»* por ahl; a pratiea
do* ereulo* poderia ter anniqullado a pra-
liea urrga r Irr evIdeUriadu que a força
dc um povo, em ronjuneto. advém de fa-
clore» outro* que nán do «igor phyviro
de «eu» homerçv, innouiUado pelo eter-
ciclo c pelo* «portt Vamo». avtlm. Imo-
«portar-no» 4 artualidadr. afim de apre-
ciar. no ponto de viata rm qur rvlamov
o que m penva a rr*peito em algun» pui-
te* liou* drlle». pt.r d *6». a Inglaterra

f 'lado* 1'ntdov bavtariam pura con-
firmar ptcnamriilr a bou orientação grrga.

*a «irueur ph»»iquc e*l un moveu tré*

•nr d‘acquértr la «Igurur moral# -

Uuando por «cravi&n de «ubir t pre-

vidência da llrpublira. foi dito. como uma
recommendaçio do* prvdieadn* dc U'i I ton,

qur rlle tinha como »por1» prvdilecto» o
remo. a bicicleta e o “golph".

Angelo Na»ao. no *en |tvrn “l-r* cter-

eicr* phvviqurt et !• de»eloppement In-

trtlreturl e*ere»ru que “o* americano*
ptv««niam a arte. a «ciência de formar
um povo r que era a e**a «ciência que
deviam «ua gra odeia".

E, com e*te« dou* paire», innuroerov ou-

t ro> romprehendem lambem a obrigato-

riedade do eterricio phytlco. não *ó *ob
o ponto de vUla da hyglene. comt- **d»

o moral. A França, a Suécia, a Sui»*a,
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a Italia e a Allemamha, com Frederico E’ claro e evidente que, si na therapeu-
>em. e t ld ‘camm

l
os ha

<I ut; levam' á vida

«"^.«àSStSdS y« íssTwT;
s

e™p%l,,“
b
n
n
V

s

e

„t
nt',• ' *"“• »°d™

poem

no Brasil, officialmente, no tocante „
este tão magno problema, e como res-
posta obtemos apenas uma triste inter-
rogação .

Não resta a menor duvida que entre
nós, pela iniciativa particular, algo se
tem modificado das antigas praxes. As
creanças ja não se encapotam no fundo
das salas fechadas e já procuram a vida
ao ar livre, os jogos athleticos e os exer-
cícios aquaticos, como constituidores de
sua robustez e

Muito commummente os que combatem
os exercícios athleticos apontam os visí-
veis perigos que advêm a jovens quepassam dias inteiros, sob as agruras do
sol, entregues ao “football”, ao remo ou
a outros sports. Não têm razão nas criti-
cas, porque os abusos não pódem servir
de base a argumentos contra cousas uteis
Nos pregamos o exercício athletico me-de sua saude. Os paes, thodisado, obediente á hygiene Néabandonando os processos de antanho, já remos que se faça entre

8
nossos°fove

U
ns

swís viss
s

1 — Desenvolvimento do tronco, dos
biceps e peitoraes; II — desenvolvi-
mento do tronco e dos musculos ab-
dominaes ; III — desenvolvimento
dos omoplatas, tronco e abdominaes

;

IV — desenvolvimento dos biceps e
dos ante-braços; V — desenvolvimen-
to dos musculos peitoraes e dos

braços.

nas aperfeiçoadas escolas dos Estados
Unidos, da Inglaterra ou da Suécia, isto
e, que os jovens só sejam entregues
aquelles exercidos que, por indicação me-
dica e após rigoroso exame, lhes conve-
nha ao corpo. E’ evidente que o menino
que soffra de uma qualquer insufficien-
cia cardiaca, ou aquelle depauperado em
consequência de qualquer outra lesão que
tenha ou que tivesse tido, não póde sup-
portar a mesma intensidade de movimen-
tos e o mesmo vigor athletico do que
tenha o seu organismo perfeito e em nor-
mal funcção e desenvolvimento. Assim,
cada typo physico que se apresentar deve
ter o seu remedio, deve ter o sport que
lhe convenha.

Diz Weber que “o corpo humano é a
mais maravilhosa das machinas e, como
toda a machina, não se estraga mais
rapidamente no trabalho do que na in-
acção”. E é a pura verdade. Todo orga-
nismo que, por qualquer meio, ficar pri-
vado de seus movimentos, soffrerá os
mesmos effeitos da ferrugem que entorpe-
ce e quebra, por fim, as mais fortes pe-
ças de uma locomotiva, como os mais
rigidos musculos de um ente perfeito.

E’, pois, ao movimento ordenado, ao ar
dos campos e á hygiene dos mares que
devem recorrer os jovens. Lutem nos
sports. que elles fortificam, lutem nos
sports, que elles, além de formar homens
sadios, também os formam cheios de co-
ragem .

O joven que se habitua a defender a
bandeira do seu partido, nos torneios
sportivos, será, mais tarde, o soldado pa-
triota que correrá em defesa da patria.
Temos presentemente um bello e edifi-

cante exemplo do valor dos sports no
páteo.s das acanhadas escolas, com appa-
relhos antiquados, e substituem o que o
officialismo atrazado apresenta pelo que soldado inglez. Emquanto o automato al-
de util offerecem as sociedades parti- lemão, nas tremendas refregas da guerra,
culares. O pouco que temos só a estas se move inconsciente e sob o peso de um
devemos. mando superior, que elle julga omnipo-

* tente e quasi divino, o soldado inglez

I
* * triumpha, consciente de seus direitos, e

Quando nos inscrevemos no rói dos de- compenetrado de seus deveres, com
fensores intransigentes dos exercícios phy- aquella mesma disciplina sem subservien-
sicos, não o fazemos sem uma orienta- cias que elle aprendeu nos campos de
ção. Queremos o sport praticado debaixo sport. São, assim, perfeitamente verda-
de regras e methodos e não com desor- deiras estas bellas palavras escriptas pelo
dens, que só pódem produzir graves competente Louis Dedet, muito antes da
inconvenientes. guerra: “Affronter les risques de jeu
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c'est *"». . "ulDmrr à HM* d* U *ouf-
francr. Kl loaffrlr tini, noa mi paar
•oi, mau poar lea autrr*. pour IVqulpc.—— - i(i#« r'rtl fm t rv mrim Am irrlu

Pari idario« rilrrmiiliii que wbm do*
ipurtv Jn<* «M nalbodlujot, Mollain
rmMrt(oia .i,ff uM»4e ta indicar o*
que mau roaitai á infanoa

1'rnuiniu. entretanto, — e 4iaw •
nmu opiatio cm regra — qva ao* qaa
oatejam ra período c na edade da dea-
Mtoli i mento, mau ateu do a g» mnaittra
•acra, rom a» modiflroe&e* nclla inlia
diitdai paio (iloqailo prufe»*or bratl-
lairo Kncat i ampeUo, a a uatagio
Faga-w a (imnailira aorea da quarta

onde lodo* <>« miviloi entrara cm arti-

vtdnda a prarart w, cm aeguida. a hr* ie-

ne da* agua*. na natacAo. que lambam
• trila o* maaruio*. d* (Arma completa a
admirável

.

E* ainda Weber quem nem*, tratando
da natagAo: “K um caamrio etcrllent#
wb todoa oa pontoa do vWta. a* altitu-
de* do boa», o* m«u iitirni.il rtirnco» a
umetrieo* ritgrm de rada membro um
trabalho cm nlaftu rom a *ua forra
mu «ralar, aa contrar\«c « niu*rularr» »Ao
nr partida* «obra a totalidade d<* rorpo,
a mpirugio é muito artira. a agu lim-
pa a peita a Ctrlla a reargAo por »ua tem-
pcralara menor do qur a do rorpo. K*
um carrririo que ido deforma"

P‘>u bem. o Brasil, beijado pela* aguai
e ebalo de iniermln»* rampot, e um paig
fadado a ter fllboa rubuUo* A »oa raça
d Ao è frangiria, ma* aprna* c»tarionana
pelo Mimno rrimi 110*0 doa mentora* • di-
rigente*

i omprebenda-« a MTS**idade do* et-
eio» pb>»»ro* a oa braiilairo* *erio far-
da rorpo e apto* para a* grande* roa»

quUtas do espirito.

«erro machado .

QUE DEVEMOS COMER?
A inflotncü do regímen vegeliriioo sobre o ccrebro

U dirrrlnr do Jornal Medie* da Nora York
da vario* trabalbadoaa* rerabrar*. paia daarobrtr
vegrtartano Knrotilrou diverso* •»•• rtparimei
abandonaram, ma* uAo abou ocnbom que bua

Banjamiu franblln. que durante um aaoo

andou r «menlbando a* biograpbia*
um qua lt*a*aa «ido r t< !u*u amaula
taram o regímen vegrlariaao a n
•ema nallr parva «arado
OO mal* per*l*tia na rraoloçAo

nAo rumar nenhum alimento
animal, achata que tirar a «Ida
de am animal para o fim
rume l-o t "uma raparia da a*-
vatdnalo *em pro«ocaçAo" Ma*
quando viu prqurno* pai ta* ao
r«tornago do» malore*, ruriori-
noa: "si «oréa eomrm uni aos
outro*. nAo vejo por qur mo-
tivo nAo poMamot romel-o*".
Por l*so deu paro ingerir ha
ralhAo rom disposiçAo, a W
de quando em quando voltara
temporariamente A dieta n
tartaaa

.

Ifrrbart Speurer, depoi* da
•ei» maga» da vegeiariMuo,
tou qua a»lava deeabindo a vol-
tou ao u*o de alimento* ani-
mar» Klic ditia: "Tias da ra-
rravar da novo o qur eu havia
e*rrtpto durante o tempo

r ara vegetariano. tAo falta
vigor era o meu trabalhi

V ToUloi qur. ao* cinroeala a
•ata anuo*, adoplnu o vrgrtan»-
mo t nellr la»i*tiu durante os
ultimo* viola a ri nro anno*
«aa vida. completou a* »uas
maiorrt obra* ante* de entrar
nr««a diata. Seu» amigo* r*ta-
vam mu vencido* dr qua o

intellortual enfraquecem
novo regimau.
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Cfaa ./Jllucirwae ÇftarauilhAD
A VOZ HUMANA, ^TRANSWIITTJDA DE

UM CERTO PONTO, FAZ A VOLTA

DO GLOBO E CHEGA AO PONTO

QUE FOI EMITTIDA

Uma das mais notáveis des-
cobertas da humanidade, no ter-

reno dos conhecimentos scienti-

ficos, é o da transmissão do pen-
samento á distancia, que, dos pro-

cessos rudimentares adoptados
nas primeiras edades do mundo,
evoluiu ao telegrapho, ao telepho-

ne, ao telegrapho sem fio, ao te-

lephone sem fio, á telepathia.

Preoccupar-nos - emos nesta
nota, de dar aos leitores uma
narração verdadeiramente impres-

sionante de que foram as experiencias que se realisaram o anno
proximo passado nos Estados Unidos, que se pódem denominar,
sem exaggero, HS a patria da electricidade — sobre a telephonia
sem fio.

Como se sabe, cabe a prioridade de investigações e da desco-
berta da transmissão da voz á distancia pelo telephone sem fio a

um brasileiro, o conego Dr. Landell de Moura, que, partindo da
observação de costumes dos indígenas nacionaes que mantinham
communicações «pelo sólo», com os rumores da terra, conseguiu
descobrir uma das mais maravilhosas creações dos últimos tempos.

Ferteis temos sido em engenhos perquiridores que vão contri-

buindo para augmentar o numero dos grandes servidores da civi-

lização : o balão1 e a sua dirigibilidade, a machina de escrever, um
sem numero de descobertas no terreno das sciencias medicas e em
todos os campos dos conhecimentos humanos, ligam os nomes de

compatrícios nossos á evolução progressiva do universo no de-

correr dos tempos, tendente ao maior conforto do animal-homem.

O telegrapho e, posteriormente, os jornaes, em narrações suc-

cintas, já deram informações sobre o que foi o extraordinário acon-

tecimento da transmissão da voz humana da America á Europa,

o anno passado. Agora, porém, registam os scientistas os detalhes

desta jornada magnifica.

Foi a 29 de setembro do anno passado que o Sr. Theodor N.

Vail, presidente da «American Telephone and Telegraph Company»,

pegou no phone de um apparelho de transmissão de voz, sem
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o seu escriptorio, cm Nova York, para lalar com o Sr.

I I T( irlv, rngenhciro-chcíe daquclla cmprc/a, e, talvcr, o maior

k espccIÁista no assumpto Mransmissio dc vo*», cm todo o mundo,

que encontrava do outro lado' do» Estado» Unidos, cm ^lo

^IVorno sc sabe dista Nova York, no Atlântico, dc Slo Fran-

no Facilito, 2.500 milhas, cm linha recta. Foi, pois.

TlSltaiHia que »c entabolou a communicaçio entre aqucllc» dou*

personagens ^ £. ^ qUc
.m fala. E«ti a ouvir-me ?

A resposta a esta interpellaçlo, esperada entra a ancia c a

duvida. nJo se fez esperar , 1
Sim estou a ouvil-o! Como isto e magnifico, como isfo

é maras ilhoso' - Esta lo, a e>clamaçio do ««WClBl^ «l
<

*c acha\ a na torre do telegrapho sem lio de Mare island, (.alifor-

nia, r.a hahia de Slo Francisco. • , .. D
o exito é completo! exclamou, jubilo»o, o ar. Vail. Ke-

ce^m t.Klo* os senhores ahi presente» e quantos concorreram para

esta allucinante maravilha as minha» mais sinceras felicitações.

Obr.gadissimo, replicou o Sr. Carty. E accresccntou : - Que

se seguirá a isto? Quem pódc prever o que vae occorrer daqui

por dcanlc ? .. . w
Era a primeira prosa official do telephone sem íio transconti-

nental A» palavra* dos conversadores paesaram - tdnSe.\tü

de sua boca para um fio que a conduziu ao alto da torre da ts*

taçio Radiographica Nasal em Arlington. na Virgínia com 650

pes dc altura, e dahi foi levada pelo cthcr al* o alto da Estaçfto

Radiographica Naval de Mare Istand. a 350 pés .obre o mar; a

respost.1 foi dada por um telephone commum. com fio, por nJo

ha\cr um transmissor adequado, sem fio, em M1".J”*
nelo mesmo traiecto da pergunta Si houvesse em Noxa York uma

torre radiogrnpnica sulficientemente alta, a communicaçio ter-se-ia

leito d 'recta c inteiramente pelo ar.

para se certificar de que nlo havia nenhum engano, o Sr. Vail,

depor de falar pelo telephone sem fio, communicou-se com o Sr.

Cart\ pelo telephone commum, pelo qual foram confirmadas as pa-

lav ras troeadas pelos dou» personagens. A tonalidade, a limpidez

da voz nlo foram melhor transmittida» pelo com íio do que pelo

sem fio.

A cxpencncia, á vista deste extraordinário successo. prpKguiu.

Sr. Vau pronunciou innumeras phrases, com varias tonalidades dc

voz c t-xias cilas foram ouvida» pelo Sr. Carty. assim como por

vinte pessoas, que sc achavam munidas de receptores c haviam

sido espcnalmcntc convidadas para assistir ao surrrehendente es-

pectáculo ...

F.sta prova foi considerada «suíficicntemente maravilhosa». INO

dia seguinte porem, causou um -boquiabertismo- geral um tek-

oramma dc Honululu, cuja estação radiographica. bem distautc de

Arlmgtcn - » .600 milhas dc distancia - transm.Mia toda a con-
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versação feita na vespera, ali distinctamente ouvida e apanhada
Este despacho era assignado pelo Sr. Lloyd Espenschied, que ali
se achava, ha um anno, desde quando se iniciaram os preparati-
vos para esta prova triumphal, por ordem do: âr. Vail, a fim de
se verificar a extensão da transmissibilidade da voz pelo ar.

Comquanto tivesse apenas um apparelho receptor, o Sr. Espen-
schied conseguiu, então, falar com Mare Island, asseverando ao

• Sr. Carty que o «milagre havia se realisado». E, ouvindo uma voz'
1

differente da do Sr. Vail o Sr. Espenschied reconheceu, immedia-
; tamente, a do Sr. R. A. Heising, engenheiro da «Western Electric

MGpmpany>\, que, de facto, falara de Arlington, nàquelle momento,

j

Depois do Sr. Espenschied o contFalmirante ‘Roiisch, o com-
mándante Furor, e o tenente Lande, todos da armada norte-ame-

í

.
^ricana, confabularam com Arlington, manifestando um enthusias-

;

mo justamente delirante, sem limites.

A distancia que ha entre Hawai e Nova York - Honululu
! e Arlington — é maior do que a que vae de Nova York a Lon-

dres, ou a Paris, ou' a Roma, ou a Berlim, ou a Viennai.

Tres semanas depois foram ouvidas em Paris, na Torre Eiffel,
1 as conversações que se faziam entre Arlington, Mare Island e

|
Honululu, isto é, transmittia-se a voz a 8.600 milhas, a que aseen-
dc a distancia entre os pontos extremos daquella série de postos

í radiographicos, reconhecendo-se claramente a voz dos que a

.
emittiam

!

Foi quando o Sr. Carty deu, a respeito, informações precisas

: aos jornalistas novayorkinos, declarando-lhes que enviara engenhei-

!
ros a Paris, Panamá, São Diego (Califórnia) e Hawai, munidos
de receptores, afim de se fazerem as experiencias com tanto exito

j

realisadas. Deveu-se á gentileza do governo francez a cessão da
Torre Eiffel para as experieneias, que só não foram mais demo-,
radas pelas necessidades militares deste posto radiographico, no
qual vários officiaes do exercito francez verificaram o successo da

telephonia sem fio.

Os maiores embaraços para a transmissão da voz foram, segundo
I Carty, a poderosa intervenção das estações de grande potência e

!
as perturbações estaticas.

A transmissão inicial em Arlington foi feita como já referi-

- mos, sendo a recepção preparada em antenas especiacc, construi-

j

das pelos engenheiros da companhia de que o Sr. Vail é presidente

j

e adaptadas ás estações radiographicas com autorisação especial

do Departamento da Marinha Norte-Americana e do governo

lj francez.

O segredo das combinações mecânicas que permittem a con-

versação de viva-voz transcontinental e transoceanica não será

|

divulgado, por ter sido incorporado á defesa nacional dos Esta-

I
dos Unidos.

Como escrevemos, duraram mais de um anno os trabalhos

|

para as sensacionaes provas que tiveram começo em 20 de se-

í tembro. Quando surgia a primavera de 1915 conseguiu-se falar
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dc Montank Point, cm Statcn IsUnd. para Washington, no Dc-

lawarc — 2M> milhas, Em seguida, falou-se cm Montank Point

para Saint Snnon’s Island. na Oeorgia — 1000 milhas. Com a

collaboraçio, dahi por deante, do Departamento da Marinha, pro-

seguiram o» estudos para communicaçôes transconbnentaes c trans-

occanicas.

Dado o surprchcndrntissimo cffcito causado pelas experien-

cias, dc setembro, (oram iniciados os trabalhos de construcçio

dc grandes estações de conversa cm Mare Island e Tear! Harbor,

por onde se pretende la/er Washington (alar com as Philippi-

nas e o Japio commumcar com a Europa através da America!
Com o (im de ncutralisar a intervenção cstatica o professor

Miguei I. Pupin, da Universidade de Columhia, a quem se deve
o «carretel-inductor» que pcrmittfv a transmissão da voi a longas

distancias, declarou ter encontrado uma solução que permittirá

a transmissão da voi a distancias illimitadas, dc modo a la/cr

a volta do globo.

Xò% vsnprr fnmm um po«o orígl.
A* trata» poUnria* Um (unalS*
nwlloi porque |>(((iuin prifdir •«

I MiiMfBun iiMluUrut • aeu «rcodr
as-rrio. rtr XAi, porém. pnoiMWt
u» bum nrrrilo que no* garanta um

iMr •atofliovrl # Un?
— I'pa! O meu ,r OMtilu

E o “Viuva Alegra
*
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PHASES DA LUA D,AS HORAS LIBRAÇAO DIAS HORAS

A" MEZ
^30 DIAS

0 Sól em Taurus a 20 ás 13 h. 17 m

© Cheia
*

Ç Ming.

@ Nova

3 Crescente

d4

2d

29

d0.49
17.d2

dd.01

2.22

Apogeu-
,

Perigcu
Apogeu

18

4.02

0.02

.
23.02

9 SEMANA 0 Sol PHENOMENOS DIVERSOS
H Predicção ban tos, testas e feriados

Q DIAS Nas. Occ. Datas Horas

d Claro Ramos S. IVlacario 6.02 17.52

2 Segunda.. c Santa S Frar c. de Paula 02 51

3 Terça muito Santa S. Ricardo 02 50
4 Quarta.... trevas S. Izidoro 0H 49
5 Quinta .... quente Endoenças S Yic. Fcrrer 03 48 5 2 Mercúrio no nodo ascendente
6 Sexta Paixão S. M rccllino 03 47
7 Sabbado .

.

Chuvas Alleluia S. Epifanm...... 04 46
8 Domingo

.

Paschoa da RcsurreicãoJ 04 45
9 Segunda.. intermi- S. Denielrio. 04 44 9 16 Mercúrio no perihelio

d0 Terça tentes S. Ezequiel Proph 05 43
dd Quarta.... S. Leào Papa 05 43 12 7 Neptuno estacionário
d2 Quinta .... b. viclor 05 42 13 22 Saturno em quadrat. com o Sól

'

d3 Sexta Nublado S. Hermericgildo M 06 41

14 Sabbado .. e S. Tiburcio i3 Valeriano. 06 40 16 4 Mercúrio cm conj. com Júpiter 3“0'N
d5 Domingo

.

S. Luçio f. S.Anastacia M 07 39 16 8 Urano em conj. coma lua 4“H'S
d6 Segunda.. S. Engracia Vni 07 38 19 23 ' Mercúrio em sua max. lat. heliocen. N
d7 Terça quente S. Aniceto S . Elias mon 07 37 20 7 Marte em conj. com a lua 6°5’S
d8 Quarta .... S. Caldiuo M 08 36 21 1 Venus cm conj. com a lua 6"14’S
d9 Quinta .... S. Hermogenio M 08 36 22 1 Júpiter cm conj. com a lua 5"22’S.
20 Sexta Chuvas S. Ignez 08 35 22 5 Neptuno em quadratura com o Sól
2d Sabbado .

.

ACom. dos prec. da I. N 09 34 22 13 Mercúrio em conj. com a lua 1"16’S
22 Domingo

.

parciaes Misor. Dom. S. Sotér.... 09 33

23 Segunda.. S. Jorge M.. 10 32

24 Terça S. Fidclis.... 10 32 24 4 Mercúrio na sua max. long 20M1'E.
25 Quarta .... Fresco Ladainhas mag. S. Marro 10 31 25 18 Venus cm conj. suf. com o Sól
26 Quinta .... e S. Ciclo 11 30

27 Sexta agrada-. S. Turibio Asc. de l.ima dd 29 27 11 Saturno em conj. com alua 1'24'N
28 Sabbado .. vel S_ Paulo da Cruz., 12 29

29 Domingo

.

0 Palrorinio de S. José. 12 28 28 3 Neptuno em conj. com a lua 1’32'N

30 Segunda .. S. Catharina de Senna vd. 12 27

TEMPO PROVÁVEL

De a 10 De ld a 20

CALENDÁRIO AGRÍCOLA

Colherii-se milho, arroz, fumo, balalas e

algodão. Continua o trabalho da preparação

das terras para as plantas de inverno e da pri-

mavera, semeia-se alfafa, cevada, aveia, aze-

vem e ervilhaça como no mez anterior. Se-

meiam-se as mesmas hortaliças e legumes.

E’ o melhor tempo de semeiar o cebo-

linho.

Plantam-se em canteiros as hortaliças se-

meadas nos mezes anteriores.

Transplantam-se os morangos,

Termina a vindima, aproveitando-se o

resto das uvas que não amadureceram bem
para fazer vinagre ou destillar.
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um ra«allo á ca

Pam tudo» r»»
In»* dc «turmidi diaru t

nó. qw Irm mm* lamdaár* e Mia» i»

gni
Na marinha a arta da dar nd* * oh-

>rclo de uma aprendiaagrm eapmUl Ma*
nnn* na * «la <1*11 *

ssv

K iKdo * fartl lU.la tomar um pe-

daço de barhanle e Ir eaeeutaudo o» MM
ã medida da» «pllOK**»

A fl( I representa o nd de rurtlha,

•toe t empregado para dlmlnnlr im ror

K* aanito C»<

pe*o a retiro w fartl-

• a corda ou barhanle
taneamenlr K* lAo «ii»

/

O

u

12

b-rb-nlr «u linha Sesta gm«ura ella i

r« |»r *e fitado fmua» A flg 1 o mn««ru
apertado K*le aU « «W deee urr u»ad«»

de preferencia quando »e qnar farer um
embrulho <-u paeole por MT mullo rr-

• ttlrnlr e faril da desalar Ouand- uma
pe««oa ineapertrnlr «ae dar e»le nd d» t«rt «a engana a 4d o

***
Tini rtlTww"attTi lo difflrtl da detalar. a toma. depol* da apartado, o atpeelo
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da íig S. * por Um muito ir*adn na rmhallagem
Taro que o nd direito ta torne mu facilmente dataia* rl. batia qua «* d* uma

laçada com uma da* ponta* do barbante I fia I) i

A resUIrnci» do nd continua a morna, e batia mear a p*»nU poro desatai o
intrimmenlr A ftg 7 repmtcnla «» nunano ni

nhjerto»

mente a eatll

*e dlslende e*

pie» e»le ud. e a (ntturu o empiira Ido

rUmmenl* que dltpeum uautore» eap'»-

direito ou ud de rtaaa * u ludt-

rodo na f!( 1 K* « mai* commodo que
*a t-wu farer quando ta lem

paur a ponta paro dnrtrla i

dua» laçada»; chama m cntdtf
;

A flg d motim o nd corredio, de uto corrente na prulica diarta Paru esaeutar

um nd que não corra, fae-*e ceno indica a figura • t apertado tom o a«parto da

flg 10 Eata laço porém nd» i muito resUbrnle. a earta» prttoo» lhe prrfer— •
nd de agulha, ftg II, que drpntt de apertado tom a apparrttrta da flg. 11

O nd corredio tulgar .flg *> lem uno* lne«n»eniente». um do« quaa» * Ma
ser facilmente desalatrl Pam rrmrdur r«a drttanlagem. bmla pa»«ar a pouta Imu
do nd. de nuxto a formar um laço. (flg 13). A»um, puaando uma ralremidads,

laço te desata m»tantancamrntr SI *e quer que ndo detale
laço. fig li r o nd mal»liu. nu— 1» a ponta «itrc no iaço. iig. i» r. o no mn usado pam alar anil

a um potlr O nd tem cm «ana» nrcum»tancta» uma importância capital Haja *I*U

o mai* Importante dc todo* m nd» — o do mal
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AO “PARAHYBA”

Quando te vejo o deslisar das aguas
Claras, serenas como os bons momentos
De amor que correm plácidos e lentos,
Vão rolando comtigo as minhas maguas,

Porém, si as vejo em torvelins violentos,
Torvas e turvas a raivar nas fraguas,
Extingo as chammas da alegria, apago-as:
Rolam comtigo os meus contentamentos.

E’ que sobre mim mesmo não exerço
Força contraria á tua, a mim ligada
Qual se liga a aurea rinva^ a um verso terso.

E essa força, que é tudo, vem de um nada:
A’s tuas margens balouçou-se o berço
Da creatura eternamente amada!...

EMÍLIO DE MENEZES

TOUT PASSE. . .

Eu fiz do nosso amor um sonho perfumado,
Tão tranquillo, tão bom, tão casto e tão profundo,
Que cheguei a esquecer a maldade do mundo
Sem ver que eras mulher, e qüe eu estava a teu lado.

E de tal sorte foi que te perdi. No fundo
Teve a sorte razão castigando o culpado.

Não fosse eu, como fui, tão crente e descuidado,

Não fosse o mal, como é, tão fero e tão fecundo.

Não deplores, entanto, o mal que me causaste,

A dor que me ficou, num tétrico contraste

Desse tempo feliz que já ficou atraz. .

.

O peor já passou. Voltam dias serenos.

Em meus olhos, sómente, ha lagrimas de menos
E eu guardo no meu peito um desengano a mais.

LUIZ EDMUNDO
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Rumama. 939.3; Srrrio. 930.1

Dr 31 grandr* r tdadr» do mundo «
Rio dr Jaoalra rdá collorado no 19*

loqar . f nU a ll*ta, lai qoa *r

roroolra na rltada pobllca<Ao oíft-

ciai i

Viraao. I99A: Pori*. I9M; MilAo.

IMJ; Bola 2W.3; PbilodrJpbU,
2SM: WaUMncton. 333.4; Uitcofo.
MUi Grnora, 317J; No». Yorfc. 397.9;
Roa*. 399.1; Madrid. 304.9; Batam
Airr*. 341.7; Moolrridda. 344.7. S.

I'< trt «burgo, 373J; ValparalMt, 393.4;
Sonllafo, 139,9; Mamo. 439J; Uf
boa. 440.3; Rio dr Jaamro. 491.0. Na-
puirs 499 3; Porta. 99«>

Kl* por qor rrrman «cr r»la a racão

A proporção doo qno sabem lér em todos oo Estados do Brasil
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DANTE EM 1

PARIS
«Cest vers le Moyen-Age, enorme et délicat...»

VERLAINE.

Paris, esse «archivo de pedra», como lha chamou Victor Hugo,
tem justamente dentro das antigas divisões medievas — La Cité e

L’Université — as mais eloquentes, as mais vivas paginas de documen-
tação architectonica a folhear,

muito mais interessantes mesmo
do que o chamado Velho Mont-

nartre, mais recente, de resto, do

que o Bairro Latino e onde, por

exemplo, a escadaria carcomida da

Passagem Cottin era, não ha mui-

to, imperturbavelmente illuminada

a azeite, como ha cem annos.

Em cada bequinho de dous

metros de largura, em cada viella

que tem antes o aspecto angus-

tiado de uma azinhaga, em cada

canto da margem esquerda vê a

gente surgir, ora uma torre oc-

culta, como na impasse Hautefe-

uille, por onde se esgueiraram as

sombras do sinistro Dom Claudius

Frollo ou do perseguido cançone-

tista-frondeur Angelo Pitou; ora

os dizeres quasi illegiveis de um
marco escondido ou a grade car-

comida de uma construcção go-

thico-terciaria em ruinas . . . São a

emocionante evocação de toda a

historia de um povo que não póde

morrer nunca . .

.

Não

=

„ . Estatua de Dante, magnifico bron-
e, de facto, possível ze ^e Aubêt

collocado em frente ao
mergulhar nesse dédalo de ruel- Collège de France

las estreitíssimas, tortuosas, abahu-

ladas, cheia de fachadas negras e decrépitas; nesse vetusto labyrintho

de Ibeccos, «impasses», «passagens», ghettos e «culs-de-sac», mascarados

de um lado pelo moderno boulevard Saint-Michel, com as lojas, taver-

=

iiiiiiiiiiiiiiiiiimimiimiiiiiimmiiimim imiiinm I
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tgaiiM dura. c, do outro lado, pela linha doa eira que *ac do

= cie* Síint Miebei ao cie* Saint Bernard — nio é possível penetrar =

E nrMc chãos (que se exteode ainda para o aul até oa boulcvard» da E

§ Pnrt-Royal e SaintMarcei) tem, incoluntana, urcooaoenlcnirnte. por um =

= dease* cfftito* da imagioaçio. julgar-se a gente transplantado para a E

E plena Edade Média

Aqui, a rua Saint-Jacque*. roa o mesmíssimo tragado do* tem- :

E poa romanos, quando Cuostanoo Chloro começou a construcçio do pa- i

i tacio de que ho»e restam as Tberma*, a dou* passo* quasi das Arenas =

| do imperador Juliano, o Apóstata, de sncnlega memória, ali a torre de =

E Cio»», no mesmo Mito da montanha em que Santa Gcaovcva 'flava E

i pelos parisienses a quem assegurou que A tília (o do V século . .) nio =

= almoçaria também em Luteoa *->

Muitas dessas rutilas, que o bario Mausamann poupou, guardam E

§ até hoje. nio ao a mesma deliciosa phvtiouomia. como até o* mesmis- =

E mos nomes por que loram conhecidas nos séculos morto* Aqui uma. que E
r se chama ainda, como ha setecentos annos, rue de I* Parchemloerl*. pa- E

| rece ter tcivido de Ktainn a um daquelles -panncaux» que IV Wrert»
|

pintou para a Sorboonc Outra* tèm

os nome* lambem evocaMio* de «la

Húeherte ou de la Muchette ou de

£ ;Jf Puits -de -PErmite. religtosamente con-

f
j ^ servadoa pelo bom senso da Mu-

Ora. I«h Justamcntr neste Bai-

ro latino (com a ilha de La Cité o
ma» antigo, o núcleo inicial da lu-

leoa) por onde. ha seis séculos,

I Xante, «peregrino, quasi mcndicando-

(Convhrio I — J) perambulou sua po-

bresa. seus sotfrtmcnto*, suas amar-

ga* privações de proscnpto. (oi

ati oode maa uma vei rlle expe-

rimentou «como sabe a sal o pio

Etrmdarím J* rmwagtm < ottim, dos outros e que horrível caminho ~
lUamuaadm s «in/r c suNr e descer escada alheia

Lo Kcnderc e'l salir l allrul scalc-

(Paradiso XVII)

Eflectiv amente, uma da» raras etapas vcrdadeiramentc inconte»- =

E ta»e» do seu exílio é a sua estada em Parts de IXH a (ms de 1109.

ãlltiliiiHiiiiimmiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiii iiniiniitinniiiiiiniininiininiiiniiii»n»iH>wji
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Obrigado, por força do Decreto de 10 de março de 1302, a aban- =
= donar em Florença tudo quanto lhe era caro,

Tu lascierai ogni cosa diletta, -V

(Paradiso XVII)

andou elle a vaguear, primeiro pelos domínios da Italia onde o não

alcançasse o odio da «malvaggia compagnia», encontrando o «primo E
rifugio e primo ostello» em casa do «gran lombardo» Bartholomeu =
delia Scala, na côrte veroneza.

São estas e a sua embaixada de pacificação junto ao bispo =

de Luni (a 6 de outubro de 1306) as tres únicas etapas incontroversas do =
seu exilio.

Além disto, fala-sc hypotheticamente em Bolonha, entre 1304 e =

1306, onde frequentou a Universidade. Depois, talvez em Padua, onde =
talvez (sempre «talvez»

.

.
. )

se tivesse realisado seu encontro com Gio- E
to . .

.

Depois (ainda antes de 1307) na casa dos condes Malaspina, de

quem obteve os generosos favores que relembra (Purgatório VIII). S
Dahi a 1308 as conjecturas são insubsistentes . .

.

Presume-se até que nesse lapso tenha elle atravessado toda a =

bacia Occidental do Mediterrâneo e aportado á Catalunha, a cuja ava- E
renta pobresa fez referencia:

«L’avara povertà di Catalogna»

(Paradiso VIII)

Gladstone. que foi dos mais apaixonados dantólatras inglezes, E

defendia com
ardcrr a pos-

sibilidade de

ter ido Dan-

te á Ingla-

terra, cujo
dominio na

França me-

dieva se es-

tendeu até o •

P o i t o u, a

Aquitania e

o Maine.

O que se

tem como
certo, porém,

é que, sedu-

zido pela no-

meada de

Paris, centro

de cultura (e Vista da ábside da Egrejinha de Saint-luüen-le-Pauvre

iimiimmmmmmmiiiimmimimimiHiiiiiiiMiiiiiiiiiiiHiiiiiniiiimiimiiiiiiuiiiiiiin
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>u|i popuUtio excedia dfulc o «rculo XII a 2U0.000 habitante») Pi<

ni. aonde, como hoje, um ler c»tud»ntr» de Ioda* aa parte* do mundo, =

jttrahido pela «doce língua d‘oit*, alem do maia «língua oUmal na maior E
parle da» còrtra euiopéa» Inglaterra, Allcmanha Occidental, lt alia *ep* -

tcnlnonal — até na imperial côrtc lalma de Buanno* (como lembra o i

enthuaiatmo in»u«|>eito do allcmlu Karl Federa) Dantc *e dirigiu final'

mente é Cidade Lur

Muito protatrlmcule detete-*e em caminho na Proteaça, onde £
a» producçôc» tio Ijrnrat c amorota» doa trovadorr» de nma nca, que

reprr«entaiam, ainda na época de l>aate. a poeaia man bella e talvcr =

a man perfeita da Europa, ha muito o cnlrtavam.

Ellc deterá ter pataado pela Protcnça na prtmatera de IlOt

Ante» mramc> de Mittral. o pketa da «Mireto», ter contratado £

que era «o aol que o fana cantar* — «lou iouMii mi fa canta* — |i E
kui antrpa»*ad>>», oa tio» adore», o* mrtlrr* da «alegre actcncu» (como =

chamatam i Poetu) «entiam-ae inconanente, inelurtavelmentr letadon £
a cantar a pnmatrra, de um encanto na realidade magico debaixo daqurllc =
cfo anil

Um delir» Beraartj de Vrutadora. roufeaaa dr»lurabradn

la abril quan tet terde) ar

to» pratr tertr v'ta terrier» florir,

i: tet Ir* nigua» caciarclr.

El aug lo» atuei» alegrar:

lodor de lerba floria.

ET dou» chan que l aurel* cria

Ml fan moa |o) reuotellnr.*

Outro. Bertram de Born (de quem f ricdrtch lhe/ fala com eu- E

thuMiimu e que Karl Federa dir »er *o maia nco de aeutimento por- §
tico») cornear a»alm uma caaçio em loutor doa feito* de um bario:

Bem piatf lo gal» temp» de paacor

Que tal folha» et flora trnir.

Del» aurcl» que fan retrntir

Eor chan pef lo boachatge.

F. piai# mi quan tri per lo* praU

Tenda» e pabalho» lormatr.

E ai granf akgralge. efe.

O ptedilcclo de Danfe, porém, fo Arnautr Danick.

«II miglior labbro dei parlar materno.*

(Purg. XXV)

c, além do mar», autor do pengoto romance «Laacelot*. que perdeu a =

iiuiiiiiiiiitMintimiiiiitiiiiiiiminiiiiiiiHmmiiiiiiitiiiiiiiiiiitMiliiMiiiiiiimiiiiiiiiiimrt
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• Arnaldo Daniello,
Paolo e Francesca e induziu Petrarca( a acclamal-o:
gran maestro d’Amore>:

E, como estes Peire d’AIvernhe, Rambautz ^de Vaqueiras, e
ate soberanos como Guilherme IX, duque de Aquitania, Ricardo d’In-
glaterra, Afíonso II de Aragão poetaram na harmoniosa lingua d’oc.

Da Provença dirigiu-se Dante para Paris: transpuzera não havia
muito o «mezzo dei camin», isto é, contava já quarenta' e tres annos.

Dumas disse com razão que a literatura histórica tem com as
anquinhas a analogia de, no fun-

do, existir tanto numa como na
outra, alguma cousa de ver-

dadeiro.

Ora, Balzac, em uma no-

vella em que a fantasia do ro-

mancista não podia deixar de

dar a mão ás pesquizas do his-

toriador, quer que, ao chegar a

Paris, Dante tenha ido habitar

na ilha de La Cité uma casinha

atrás da egreja da Notre-Dame.
na extremidade da rua Port-Saint-

Landry, propriedade do sargen-

to Joseph Tirechaire. Tinha, pois.

que atravessar todos os dias o

estreito braço do Sena (como
quer Balzac) em uma pequena

embarcação, saltar na já mui-

to afamada Margem Esquerda,

sede da Universidade, e dirigir-

se á rua fronteira que vem des-

embocar no cáes, rua de que,

até hoje, a municipalidade intel-

Iigente de Paris conserva o mes-

mo nome — rue du Fouarre —
por que Dante a conheceu nes-

A Port
D
a da Weia de

.

Saint-Julien-le-

, Pauvre na rue du Fouarre
sa epoca e designa no «Paradiso»

(Canto X) — vico degli Strami (becco da Palha).

A nomeada dessa rua espalhara-se por toda a Europa por causá

das suas. escolas afamadas.

Logo á direita corre, ainda hoje com o mesmíssimo aspecto, 3

pequena e estreitíssima viella — rue Saint Julien-le-Pauvre com o velhís-

simo templo da mesma invocação, templo construído no VII século e

que, pilhado e incendiado pelos normandos, foi reconstruído no século XII.

ãiiiifiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimmmiiiimimiiiimimi
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SnM templo o poria proacnpto ac ajoelhou r orou muilaa \c ttt.

Maa cotrr u eaeolaa da rua du I ouarre, a de Stgicn (como lhe

= chama Dante. italianiraado lhe o aomri a do <a<avaiit doclrur Stgicr -

E de Brabanl >, era denominada, arruado Bat/ac, «Fcole dea Quatre Na- E

E trona»

Situada em uma tala bana, ao m do chio de um prrdto da- =
E quella rua, oa algtdo» lagcdoa drala aala eram cobrrtoa de palha (louarre. E
E ao Iraacrr mcdtcco) onde oa ratudaalea apoucam o joelho requer- =

E do, cmquaalo. aobrr o direito, -cntrnographev am oa uaproviaoa do

: meetir com o auatbo de abrcvia<Ara. que aio hoje o draraprro doa E
= decilradorea • %

Stgier de Brabaat era (atada argundo HaIrac) «o mata famoao i

E doutor em Tbcolugia Mç atira da Uaieeraadade de Pana.»

( Altroa o di/em prufemor de I ogcca r de Thrologta Moral. §
lo» aeaai rua onde Uante conheceu Srfier. «que leroonaado no E

E becco da Palha, aichitcrtou em «>Uogaamo incc|acen c erdadea

Um t La lace eterna dl Slglrri

Chc kffendo nel tko defli Strami.

MlogUad imldioal ceei.

(Paradrao X)

_ l m «tmplea •irrrrtto» de Daate tmmodahaou o nome de St- E

5 gier de Brabaat

Nome aeai duvida dcaluaado a apagar ae na perapeclica doa aeculoa E

E que ac aio alaataado. como oa de tanto» ovtroa que com aa aubtilcraa E
da tua diirclica eaclarcctam (a aru modo ) aa aaaer^âea da Ucbolaati- §

E c*. prole »ajc am aa diaophnM do Trhrtn e do Qaadriiio naa cenerandaa E
cathedra» da l mccratdade de Parta, que. meamo antra de (Mate, já E

E ««Mea da nomeada de -la prrmitrr viHe du monde èa-aoe»cea 1% èa-arU, §
E èa indimtrcea ft ea-plataira>

Conaercando áquella rua o acu nome medievo, dando á <|uc E
E ae lhe ergue o nome de -rue Daatc», cotlocaado a eatatua do grande

5 poeta — um magnifico bron/e de Aobd — em Irente ao Colltgc de E
E F rance. Paria prratou a Oante a naa prata daa homenagea*. retribuiu- E

5 lhe a perpetua^ io do nome do erudito tbcologu Sigier que Oante col- E

E locou no Paraiao, no neano artk( e companhia de S. Tbomar de Aqutno. E

BANTOB MAIA.

BIBUOCRAPHIt Tntle I» oprrr di Dantr Vl.fhieri" iiu magnifica =
da “Oaford 1'mcereliv Pnt»‘. mida» pelo Dr h Moorr > Z.

Divina ( .«nmoti»' - , Kd Barferra — "The Troabadoare =
rrilertoea— Dantr -

= of Dantr'* I The prove porte qaotrt by Dantr > rd da Oafoed fale. Prre»
= — “Thr Forrmnicrr» of Dantr** — lOaford Caie l*re»» i — Karl t- extern EE~ — "Dai
i proaeriU

Êiiimmtiim

— 1‘rladan — **L» Do et riac dr (MC — “Lm r
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gente, dos seus quarenta annos de
edade, sisudo e respeitável.

Devo-lhe o não ter ficado anal-
phabeto, porque, a principio eu vo-
tava aos livros uma grande aver-
são, e um professor descuidado, que
pouco se interessasse pelos alumnos,
jámais teria conseguido que eu fos-

se além do A B C.

Graças, porém, á paciência, ao ze-

lo, á dedicação do mestre e, prin-

cipalmente, á ferula, que elle ma-
nejava a continuo e adextradamen-
te, ao cabo de algum tempo tomei

decidido gosto pelo estudo. E ao
fim de tres annos de escola era eu

o alumno mais distincto e mais ade-

antado de toda a aula.

Nessa época, lia o «Coração», o

adoravel livro de Amicis, estudava

grammatica e arithmetica e deco-

rava licções de geographia.

Considerava-me, então, um verda-

deiro sabio e esta minha presum-

pção tanto mais crescia quanto

maior era a consideração que o

mestre me dispensava, elogiando-me

á vista dos collegas, nomeando-me
decorião da escola, o que desperta-

va uma grande inveja aos outros

estudantes.

Havia na aula tres classes diffe-

rentes, em gráo de adeantamento: a

primeira, de que eu
fazia parte compu-
nha-se dos oito rapa-

zes mais adeantados
e de tres mocinhas,
que, quasi sempre, á
lição, saiam-se muito
bem, chorando copio-

samente á primeira
difficuldade; a segun-
da, maior no nume-
mero que a primei-

ra, constituída pelos «médios», que
liam o «Terceiro livro» de Felisberto
de Carvalho

;
e a terceira, maior

que a segunda, composta de todos
os principiantes, desde os que co-

meçavam a soletrar até os que liam
o «Segundo livro», do barão de Ma-
cahybas.

O mestre, ás vezes, quando ha-

via accumulo de serviço, mandava-
me dar lição á terceira classe e,

mais de uma vez, fez o mesmo em
relação á segunda.

Isso dava-me ares de grande im-

portância entre os meninos daquel-

las classes e mesmo entre os col-

legas da primeira eu gosava de uma
certa reputação, como grammatico,
mathematico e geographo. .

.

Quando algum tinha qualquer du-

vida, uma regra de syntaxe pou-

co clara; um problema de mais dif-

ficil solução, era a mim que recor-

ria, na ausência do professor, e eu

me saia sempre bem das arguições.

A’ hora da lição da primeira clas-

se, todos nós iamos nos postar em
pé, em frente ao mestre, que se

conservava sentado junto á sua mesa
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dr cedro, cm cima da qual havia o
lintnru. prnna», livro* r a palmató-

ria. cura o* acua naco olho* redon-

do* r fundo*, que parecia assobiar

quando era levantada no ar para

aa esludantr*. .

.

A* Uçlo. primeiro lumo* um ca-

pitulo do «Coração». depor» dínamo*
de edr o ponto de geographia c.

Iinalmente. analv*avam<« um trecho

de proaa e ouviamo* a cvphcaçio
do professor

Nr»va» occaMdc* o uleooo era ab-

soluto. na e*cota.

Todo* a* outro* estudantes, que

nio eram daquclla clame, ficavam

mudo*, a olhar ad-

mirado* para oa

grande*». invrp»MM

do *eu vaber c ade-

— Venha aqui. senhor Octavio.

Toda a sala teve um estremeci-

se ou fi/rmc baru-

lho áquella hora. fi-

nita de castigo

I n dia. estavamas
ouvindo a rspbcaçio
do mestre, mudo at

tento», quando um
pequeno, da terceira

poucos dia* para a

escola, por -se a ler alto. li no fundo
da «ala. a sua «Cartilha Nacional*.

O mestre, activo, perspicaz, mtel-

ligente. nada perdia do que *e pas-

sava em volta.

Com olhar astuto, ouvido atteato,

parreu ler. ouvir, e obaervar-noa a

todo* ao mesmo tempo.
No momento iiistamcnte em que

trrmmavamo* a analysc logtca de um
penado, rufo »u trilo, por signal. dera
muito que lazer, para *er encon-
trado. por causa da ordem inversa

da proposiçio, o mestre levantou

as ofhos do livro que tinha na mio
e. voltando-se para a terceira danar,
chamou:

Octavio era o menino que lia alto.

rniquanto o prolessor rv plica va i

primeira classe, e todo* n«W pensá-

mos que lanar, por isso, ser castigado.

Um pequeno louro, olho* a/ue*.

cabe lio* comprido*. levantou-se e

veiu até i mesa do mestre.

Este. austero, «em tirar o* olhos

da grammatka. di*se ao menino
-- Ha pouco, lendo a sua liçlo, o

«enhor proounoou uma palavra que
desconheço Quero que repila a

leitura para eu ouvil-a de novo.

Vamos, leia sua li-

çio...

O pequeno, com
vo/ tremula, por-se

a ler e todos oA*.

«uppondo que aquil-

k> Iomc a pena. ler

alto. na nossa íren-

te, em pé. tivemos

um sorriso de appro-

vaçio ao aclo do
professor .

.

Num certo ponto,

porta, quando o
alumno pronunciou

uma palavra, o mes-

tre interrompeu o
Como 7 Repita

essa palavra.

O menino repeliu

Ximrra . .

O mestre voltou-se para a ponta

do banco da terceira classe r man-
dou;

Senhor Raul. leia r*aa palavra.

O Raul soletrou e leu:

Ximcra
Adeanlr, disse o profe**or

Xintrra

Adeante.
Ximlra.

Adeante. .

Ximcra .

.

O mestre franziu o sobr*olho Per-

correu com o olhar toda a terceira

classe a passou i segunda.



I
- ' '

-

ALMANAK DA “A NOITE” PARA 1917

— Leia, senhor Jacintho. .

.

O Jacintho tomou a «Cartilha» em-
prestada a um alumno da terceira

classe, o que fizeram todos os seus

collegas e timido, surdamente, mur-
murou :

— Ximéra. . .

— Adeante. .

.

— Não é ximéra, não senhor. .

.

— Então, diga como é. .

.

— Xímera. .

.

— Adeante. .

.

— Xímera. .

.

— Adeante.
— Ximéra. .

.

— Adeante . . . e

percorreu toda a se-

gunda classe... Quan-
do não era ximéra
era xímera, quando
não era xímera, era

ximéra. .

.

O mestre teve um
sorriso exquisito, que
nós não comprehen-
demos, e falou pau-

sadamente:
•— Ne nhum alu-

mno da terceira

,

nem da segunda
classes, soube ler es-

ta palavra, tão fá-

cil. Não ha remedio:
passemos á primei-

ra. .

.

Todos nós deixá-

mos as grammaticas e tomamos aos

pequenos as suas «Cartilhas», e pre-

gámos o olhar na tal palavra. .

.

— Senhor Julio, leia. .

.

O Julio era um estudante intelli-

gente, que se colíocava sempre na
extremidade esquerda da classe, em-
quanto eu ficava á extrema direita,

uma pequena prova da nossa riva-

lidade que ia até ás pequenitas cou-

sas. . . Mas, neste instante, tive uma
enorme piedade por elle! Estava hor-

rivelmente pallido, visivelmente com-
movido,, seu labio superior tremia e,

mais de uma vez, tentou falar, sem
o conseguir. .

.

O professor insistiu:

— Senhor Julio, vamos. . .

O Julio sorrii^ desenxabido e arti-

culou a custo:

— E’ ximéra. . .

— Adeante. .

.

— Xímera. .

.

— Adeante. .

.

Ximéra. . .

E toda a primeira classe, numa
afflicção, poz-se a soletrar baixinho:
— C-h-i — xi — m-e — mé —

r-a — ra — ximéra. .

.

— Adeante. .

.

— E’ ximéra mes-
mo, senhor profes-

sor. . .

— E\ . . é, sim, se-

nhores. Ó que é é

uma vergonha. Mo-
ços que estudam
grammatica, que lêm
contos do «Coração»,

e os interpretam,

não saberem ler uma
palavra que vem na

Cartilha Nacional»!...

E’ para desanimar.
Adeante.

Silencio.

— Adeante, repe-

tiu o mestre.
— Xímera. .

.

— Adeante.
— Ximéra. .

.

—
• Adeante.
— Xi. ..

— Basta, interrompeu o professor.

Aquelle rapaz que apenas pronun-

ciara o «xi. . .» estava unido a mim

!

Suei frio e tive como um enebria-

mento. . . Só eu faltava. . . Só a minha

opinião não havia ainda sido pe-

dida, nem dada. .

.

Soletrei, li, reli, o terrivel vocá-

bulo, que parecia já um ponto negro,

deante da minha vista cançada, a

dansar, a pular, nuns saltos maca-

bros, que me entonteciam. . . C-h i
—

xi — m-e — me — r-a — ra —
ximéra ou xímera. . . E não podia
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vair daht: OU virar ra ou vimcra

Mm, o mratrc imm nlo queria. Vl

perdida a minha aacendencia *obre

u* outro*: *rnti prrKlitar o mru
prrvtig to, ruir a minha lama

Um »uor Ino corna-me prla tcata.

o coraçlo parecia querer lugir-MC

do peita . .

Soletrei ainda. . Dr Mibtto, um
ciarlo r ttranho illumiooume a » la-

ta . . Tive uma id4a, uma lembran-

ça. um dealumbramento . o quer

que lo**e que me latia quaai en-

louquecer de alegria .

.

Envuguri o «uor da teata. ealre-

guri o* olho*, rr*pirei lorte, *o#n

vtctonoao' . . Nlo era timera. nem
tim/ra era . . t uotivc-me

Li baitiaho. rardroto que me ou-

marra, repeti a leitura r achei tio

doce. tio *onoto o vocábulo, que

ate me pareceu nunca ter ouvido

outro de tamanha Miavidade

Calculei o «uccenao que eu ia al-

cançar'

E*tava garantida e agora I irraada a

minha tupenorédade «obre lodo* o*

rvtudantr» . . Na ramha opvnilo. tó

havia tre* maneira* de ler aquella

palavra: dua* catavam etcluidat. e

a terceira, a certa, a correcta, ul eu.

no meto de lodo* a* collcgm. tabia

qual cr*!..

Já me impacientava a demora do
mrvlre era perguntar-me temia que
outro rvludanie ainda antrt de mim.
d*»*e**e como era e. nlo podendo
dominar -me. fie ««gnar* aigmlicali-

voa ao prolraaor. ao* rollega* . *or-

n drw aneodo, dei patto* para a

frente, para Irar. lomi. cacarrei. lim-

pei a garganta, aanon-mc. lortemen-

tr. para chamar «obre mim a al-

tençlo geral.

o mevtre. alinal, voltou -*e para a

ctaaae c dtaae, num tom compun-
gido:

- • Entre quarenta e tre* rapatc*.

algum do* quae* eu «uppunha ade-

antado*. nlo houve um que *ou-

be«*e ler cata palavra. Ilo factl. que
r*tl no livro pnmeiro. . . E* conina-

lador! Nlo í porque eu deite de eo-

tmar e cuidar do* meu* deverea. nlo

éf... Eaforço-me, camo-mc, mato-

me. . . Ma* o* acnhorr* ligam maia

apreço ao* *eu* brinquedo* que 1

palavra do mevtre. I alta um umeo
alumno para ter interrogado e e*ti

claro que a elle nlo *e catrndr a

minha ernaura. Eme. potao alfirmar.

i ar rcvponder direito. l*or que? Por-

que previa atlrnclo ao que entioo

.

porque evtuda. Por que nlo la/ctn

o* acnhorr* o mono?
Tomem *entido no que elle vae di-

rer e aprendam com elle a *er hom
rvtudantr*. para que nunca maia lhe*

aconteça couaa *rmelhanlc a cata. . .

Vamoa. aenhor deconlo, enaine

a *eua collegM como é que *c U c
ve pronuncia rata palavra.

Alim um longo olhar em tomo:
Ioda a racola. em cttaai, me con-

templava embevecida

'

Nem *ei ono nlo morn de orgu-

lho e de aaltsfaçlo naquri ir mo-
mento verdadeiramente leltr da mi-

nha vida.

O mrvlre comprrhrndcu a minha
rmoçlo. e. num tom cannhoao e

de paternal afleelo, repetiu:

- - Leia. .

(Avultado hem a* ivllaha*. vagaro-

vamrntr. alto e mm rmphaae, para

que toda gente podeaac bem ouvir,

pronunciei, com area de quem dou-

trina e aabe bem o que dir:

— Ximerl* ... —

JOBg BtZMNANOO.
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Nessa alongada infanda, á luz serena
Do luar da prece em vago olor delida,
Florescia o jardim da minha vida,
Alvejante de lirio e de açucena.

Depois, na adolescência — manhã plena
De rubores e cantos — sem medida
Descerrando a corola apetecida,

'

A rosa do desejo o ar envenena.

Depois... volúpia, riso, amor, conforto. .

.

Desentranhou-se, ao sol da mocidade,
Em papoilas e cravos o meu horto. .

.

Emfim velhice!... Já com a sombra invade
O canteiro, onde jaz meu sonho morto
Floração de perpetua e de saudade...

J. M. GOULART DE ANDRADE.

Vejo-te de bem alto, o~ cidade querida!
Olho, cheio de uncção, para os teus quatro lados.
Tendo, abaixo de mim, telhados e telhados
Que abafam o rumor da tua nobre lida.

Ao longe, a serra, o mar. A agua do mar, polida.
E em todo o circulo amplo em que estão limi.ados
Teus dotes naturaes, os dramas ignorados
Rugem, campeia a farça, e ferve a tua vida.

No vago presentir do lugubre segredo,
Adivinhando em ti podridões e maldade.
Recuo, vendo em baixo as pedras do lagedo. .

.

Arrepio-me todo ante essa hostilidade
E, fugindo de ti, fecho os olhos de medo,
O’ imperfeita, cruel e divina cidade!...
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mx 4 HlM4M(U()f ?

Valia a pena o homem
olvtllaar-ae?

do campo. que o aol alegrava

• que ae raloa ultra- violetas des

infectavam, matando- lhes oa rai-

dcc qoc caac p
bem para o Hepara o Homem/ O ar li-

vre dilatou4hc oa pulnioc». a

chlorophyMa dat ar* orca oay-

genou-lhc o uncuc rinha cllc

voltado para o wo da aua an-

tiga família, para a auperflcle

4a terra onde o eol e et aguaa

UM* VICTIMA D* CIV1LI8AÇÀO *2
O ma** o Tatua». «v iiiaMMmaie, tfue

aprendera rur i<n á) « i*« a /efriv» em mm
(Hinhui dd aua! a* abara de laser um •trata -

menta de deuntamh »*•• Aatjutaf Sauf'
Anna. ,/uanda a pra/ Hrtamd * apretentam d
At aJerata de Medtetna de /'ler» ».

Melhorado o corpo, melhorou-

ac a alma. A Família deacnvol-

traa c a Cabana ac achou um dfa

transformada em Aldeia. Já bv-

Em ultima aastyae. pode-te redut r eia Soc.edaJc Logo veiu a ambigao de

todo o geacro humano a um homem to cada qual querer tobreaair em alguma

(o Homem», a um homem que goeava couta aot othoa dot outroa. e complica-

de perfeita taudr e que adoeceu petae ram a vida com vcetuarloe e coatumea

eairavaganctat; mat tendo dotado de cada vei meooa hygtemoot E como iaa^j

grande lateiltgcncta. conaeguiu. em par- tudo noceaaitava de anefacioa aurgiram

tc. pór um paradeiro a acua malea. ta- aa prlmciraa fabrica* induttrvtct Acudiu

tendo deacobcnat maravilhoaaa. quer ao gente de longe para ganhar o pèo ou
i para ter maiorca commojidedca. A Al-

a deta cresceu. tranaformou-te em ndade
roqa» molcttiat de que o A tgglotivertção dat caaat preiudicou

u detregramento o fer vteuma aa coodicdea hygiemctt de arotamento e

Eia toda a Htatona da Humanidade. de ineolacáo doa adifteioa. O homem

Do homem simples ao macaco morphi-

ao ou cocalnomaniaco. do carro de boia

ao aeroplano (que cenamente nào terá

o ultimo da tone ..) o Homem teve lu-

croa ou perdaa ncaae grande Progreaao?
Vejamo*. Viaitámoa ainda em abril dca-
te anno aa caverna» do Homem Primi-

tivo. a> grandes cidade* Troglodyiicaa

dat vitinhançaa de Maaafra De lá. da-

queilat grutas cacuraa e infectas, aaiu o
Homem para expandir tua alma ás bel-

leias da Luz! Trocou a babttaçáo subter-

rânea. sem ar e sem luz. pela MbN

imha voitado um pouco para aa cavernas.

AKm dfeao a respiração de tanta gente

tutua intoxicou o ar pelo oxydo dc carbo-

no. peias exhalaçòct de ioda a capecie

• porque onde está o homem ettá a su-

jidade». aa necessidades da »*dt fize-

ram cortar todas at arvores da vitmhan-

ça do habitado c o ar ficou pobre de

«ygsnio. Depois do ar, ficou pobre o
sangue Ponanio. a Anemia e Chtoroee

deviam ter sido oa primeiro* males da
Humanidade. Com o sangue fone ella

nunca teria anmgida. Eata gente enfra-

quecida c anctmea náo podia maia lutar
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com vantagem contra os microbios. Sur-

giram as primeiras moléstias irifeccio-

sas . A’ vida agglomerada facilitou a sua

propagação. Appareceram as primeiras

epidemias. E 0 peor era que os micro-

bios depois de habitarem um pouco o

sangue dessa gente fraca, exaltavam a sua

virulência e podiam vencer também a gen-

te forte, a gente sã dos campos-
F.icava a Humanidade toda á mercê

dos microbios!

_ Quando o Homem trocou a caverna

pela cabana fez bem; mas, quando tro-

cou esta pelas cidades, fez mal. Mas

ultra-hygienica Electricidade escapa á
regra de brigar com o hygienista quando,
depois de nos ter salvo da intoxicação
do gaz da i Iluminação, do oxydo de car-

bono na cozinha e de mil combustões in-

completas nas fabricas, e até nos auto-
móveis, ella produz faiseas longas e céga
e estraga os orgãos e o systema ner-
voso dos operários e dos engenheiros,
nas usinas, e dos doentes e dos médicos
nos gabinetes de raios X.
Entre as maravilhas da Sciencia estão

o telegrapho sem fio, a telephonia, o ci-

nematographo e o phonographo; entre os

AS ABERRAÇÕES DO PROGRESSO

A musica do futuro no “Club Cubista”, em Milão. Em 10 de dezembro

de 1913 o Sr. Russolo, conhecido pintor, á esquerda manobrando um

“ululador” (!) e á direita o Sr. Piatti “accionando” um “zumbidor!

o Progresso não parou: trouxe a Hygie-

ne! E que fez ella? Mandou recuar as

ruas, afastar as casas umas das outras,

arborisar praças e jardins. Ernfim, man-

dou fazer o caminho inverso do que ti-

nha feito o Progresso, da Cabana em

deante ...

Dir-se-ia que o Progresso fez as cida-

des no campo e que a Hygiene se esfor-

ça para fazer o campo nas cidades!

Si o progresso da hábitação trouxe as

epidemias, o da alimentação, da cozinha,

trouxe as intoxicações. De todas as des-

cobertas do Homem não ha uma que

seja innocente para a Saude. Nem a

melhores produotos da Arte está a Mu-

sica, o espectáculo theatral, etc. Pois

bem, tudo isso junto (sem falar das aber-

rações da Arte, como são a “Musica do

Futuro”, os “Cuibistas”, etc., concorre

para augmentar o numero daquellas ne-

vroses complicadas, cada vez mais impres-

sionantes nas populações das cidades, que

dão insomnias. E haverá cousa peor do

que não poder dormir? A falta de repou-

so é a base da concepção do Inferno.

Dahi o recurso á morphdna e á cocaína-

Para demonstrar quão generalisado está

este ultimo toxico, basta dizer > que ha

pouco o prof. Marcei Briand apresentou
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A Vcidemia de Modtcitu. de Pari». »W
uri) macaco cocalno-manlnco?

Enfio o progreaao foi um bem ou um
mal?
Que vem i ur un “bem" ^ Uma par-

eci la da leHcidadt. E • pregreaae ato
trouae felicidade ao Homem Tortvou -o

maia nonrnao. mala aoam*to. mato aof-

fredor Ma» o pro(mM é uma eaaea-

cia que embnag» e adormece cm um ao.
<nno dc peaadcloa, de que a Humanida-
de lamato acordará; c to perguuiardca a
ioda eaaa Humanidade embriagada pelo
Progrmao. ai eaae Progreaao t um bem
ou um mal. a tua reapoata náo poderá
«cr di ffcrome do que a do ébrio «migar
em relaçáo ao álcool

• Náo ba no mundo ceuaa melhor!

om NtcoLAu c/aarc/o

j
\ rxmvonmwHiA mqhksiia uk i>, pkiiuq ii|

De Pedro II o* falem* hidorladore-
Itere» da* pai «Ar* ooe alndr no» roolor-
bam náo poderán dlter molla mal Náo
•erá dlffWil dewobrtr-lhe defeito» Ro*to-
«o. para i*«v <j«« elle ltev»»e c»*rma
do Ma* lerio lambem de rrnnhmr
lhe r «traordlnarta» «Irlnde»

Kntrr e.la». a »oa evlrem* *impllelda
de. — a «ua ntortli» natural * da*
"»• mere.em maior 4e*la<iue Ntnaaem
d*r4. «rodn • raria aa Ioer»nha ma*e
i»'ax« ler em máo* e aqui reprõdortmo*
ooe ell» foi eteriHa onr em mona rrha em
lha» fa*tl«lo O pape. emoeeeads * de»
•a* folha* maltl**lmo o dinaru* e ram
meov ooe ao lemna pá. podiam ro.la*
mai» de rlnro rá»« O ro«et«poe I da
me-ma ínfima «.alidade NAn ha nem
em« «. nem em ootre um «Inete um re-
Hmhn ama marra ooe m.-«trame lerem
pa**ada por mio* Imperloe*

á raria foi. entretanto dli rida nnr em
rn.ioar. ha ao prturlpr impei >al da Alie.
manha r«mo a il na rrpei doeqio «jor
faeemoe

Kl» o «iae di« a raria:
í An r««a<o

rml rnenre d raei reeommaa Vr fr m-
PÍfaiar hmmrtt «a f pa rommonde dea rea.
"»«• riet Arupp pour VArm+t II m *'*

•**14 en Aarone rf o drríf aar Tor nomenf.
/‘eaadre e«r'ff roo* p/eire

Tefr» mutonr me rhmrpm de ml fe «mf-
IWi Poar roa* fona rí >e roa» prle de '«•
peíer d ma rWre roaaíne «ar aea írffrr*

aoaf íoa/oor» offendnea arer fnp *frare
f-r» aalrfi arfíafíqora le* rradro *í foa-
jmmn fníereaaeafee. fuofqne re *o/i fomí-W de Kr» dee entoei «ai en eef .e rírf-

Imblt prir

Aéltmf A Immlâl Aira de roa rnir» d
ro« exre/fenf» parrnti rl é roa rmfmmU,
tmrtuul d lm filUmU

Voírr couton rf ami — l*ua».
Aio. 33 trUmbtt 1891

Uno te e»lá veodo. itao too r uma
carta, ma» a photograpbia de uma alma
«imple» t boa O endereça, lao.ado lam-
bem pela máo do imperador, e.a v»lc:

A A 4.
maune

Lr Arfnee ImpArimlt 4'AIU

4 Pmlmdmm

I **o foi em III — ha M aon*-». Man»,
uuáma tempo*

!

6.

Y íif». o wdf • *»

»á—r m. d ^«-o..

e— «y
tot i*,.-A* •

-» *>
r* m * -vn

*m rt - - /"“ -

A*. e_ *- me* /*,

, '^'«bae 'í/?- to*.-*

b*A
"a-
rl/vfr/p -5^3'
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Eis como se póde
obter uma machina

de grande simplicidade para multi-
plicar, machina que não occupa logar,

que não custa nada e que acompanhará
sempre o seu possuidor, exçepção, c

claro, dos que forem á guerra e lá per-

derem as mãos... E’ um processo ve-

lho como a Sé de Braga, mas que pou
cos aperfeiçoaram até o ponto obtido
pelo descobridor desta maravilha.

Multiplicação de numeros de 6 a 10

Si se quer multiplicar entre si quaes-
quer dos numeros que vão de 6 a 10,

começa-se por dar
o valor de um - '

numero a cada
dedo de cada mão.
Assim, os polle-
gares ficarão va-
lendo 6, os Index
ou indicadores 7,

os médios 8, os
anulares 9, os au-
riculares 10. Sup-
ponhamos, por exemplo, que se deseja
o producto de 7 por 8. E’ precisos
I
o

,
approximar os dedos 7 e 8, isto é,

o indicador de uma mão e o medio da
outra

.

2o
, contar estes dous dedos e os que

ficarem aquem delles, isto é, do lado
do pollegar de cada mão. Acha-se 288
dedos juntos, um dedo aquem em uma
mão (o pollegar), dous dedos aquem
na outra mão (o pollegar e o indicador.

.

Total: cinco dedos. O producto pro-
curado encerrará cinco dezenas.

3o
,
contar, para cada mão, os nume-

ros de dedos que estão além dos de-

dos juntos, isto é, do lado do auricular.

Encontra-se : tres

dedos em uma
mão (medio, anu- li
lar e auricular)
dous dedos na ou
tra (anular e au
ricular) . Como se r

conhecem, por de- I
^

finição, os produ- > —-

—

ctos entre si dos
numeros de 1 a
5, não se encontra nenhuma difficul-

dade em enunciar immediatamente o

producto dos
dous numeros
achados.

Resultado :

3x2=6. O pro-
ducto procurado
conterá 6 uni-
dades. Tem-se,
pois, no caso
presente, cinco

6 unidades, isto é. o nu-dezenas
mero 56

E’ preciso, entretanto, tomar um caso
um pouco mais complexo, o em que,
na terceira phase da operação, se che-
ga, não a um producto parcial inferior
a 10 e por consequinte constituído por
um só algarismo, mas a um producto
parcial egual ou superior a 10, portan-
to constituído por dous algarismos.
Por exemplo: 3 X 4 = 12. Basta en-
tão juntar ás dezenas achadas prece-
dentemeute as dezenas do producto
parcial. E’ assim que, si se quer mul-
tiplicar 6 por 6, é necessário operar
do modo seguinte:

I
o—Dous polle-

gares approxima-
dos;

2" — Nenhum
dedo aquem dos
dedos juntos; as-
sim, o producto
conterá duas de-
zenas;

3o- Quatro de-
dos de cada mão

além dos dedos juntos (indicador, me-
dio, anular e auricular). Assim:
4X4= 16. O producto conterá 16

unidades.
Uma addição simples indica que

2 dezenas e 16 unidades equivalem a

3 dezenas e 6 unidades. Com effei-

to: 2 dezenas ou 20 unidades mais
16 unidades são 36 unidades. Tudo
isto nada tem de difficil. Effectuan-

do somente umas quinze operações
obedecendo a este methodo, não ha-

verá mais engano.

Multiplicação dos numeros de 11 a 15

Uma technica
também muito fa-

c i 1 permittirá
operar com os nu-
meros da serie se-
guinte, de 11 a
15. E’ necessário
apenas chamar ao
pollegar 11, ao in-

dicador 12, ao
medio 13, ao anular 14 e ao au-
ricular 15. Isto feito, vamos mui-
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lipli. ar. por eaemplo 13 por II. K*
prrrt«o:

1\ Juntar m <Mm rorruapundeule»
a rtlci doo» luimrrui i*a rncdm a

um tnaUn:
3*. operar ramo w l»i «Irli para

a* diimit Traio» dou» Mm junio*.

rlkra Mo« aqarm d«••Ir» ma l<4il tft

7 Mrn O p/odmrh» pro-
nrWo ro»/r/d 7 4r:rma.

S*. para aa amMaáHfcH
ronlir rin rada mia u de-
do rm ruolario c m dedo*
*<|wm <•»»•» d» lado do
polirgar . depoi. mullipli
rar ruir» ai o« doa. nume
r»« nMlrfm Ir mo. >m
oma mia, um drdo rm
raalKto r doa* Mot
aqarm drair. i*io *, irr«Ma»; aa oa-
Ira. mai M« rm routarto • Irr» drdo»
aqarm Ir. Ir oa *ejam quatro Mm
Hadailo I • I IX O mrmimrla pr».
rurmd» ramlrté IX unidmdra

Nalur atmrnlr. dr*4r qu« aa Iam da
malllplirar dom. aaawrm qmr ram*
Um. rada am. ama daaraa. • prada-
ria alo pada aar tiaAa aa ordem da*
rralana. Jialo w rnlio IUO ao r*.
«aliado te»»., pada : 1 raalraa. oa
10 derrua*, oa lo® umdtdr.. aula 7

drrrna. oa 7a anédadaa; maia IX mui-
dadr.. muui I l«X uutdadr*

Va/>tp/»rSCO» dr umaarroa áf II a.V
Cara o* asmama da aarW da II a

J“ • mar. Pa a arguir é analoga * da
primeira a»ri* (I a lll, ma* ajua-
la-«a XM ao rt«aliado t hama w ama

pollegarc» ||, ao* indicadorra 17...
ao* auriralarr* 20 Trnbamo* agora
dr mullipllrar II air 17. K' pruri**»:

I*. Juular o* Mm .<irrr*poadanlr«
• um polegar a um indicador t;

roaiar dom* drdo* junto». mm
aquem dr Ur . ou «ejani Irr» drdo*

.

4 bom, rulrrlanlo, notar qur r.lr»
aqui reprr«ratam, alo d»

n „ «roa*. n»a* «lalroa» O
~ produrlm roaUra X ida-

Irnmr, iato 4. *U mhl.UiJtt.
X*. coutar Irr* dedo»

rm ama má», I dolo*
na outra, alem dm drdo*
junto*. ou «e)a: X* 4 IX.

M produrf» ramIrra IX
mmiJmlrt

I*. juntar 2*0 unidade*.
O prndurlo procurado 4. poi*:

•• IJ XO® 171

l*ara a* «aria* «uperiorr* .XI a

XX M a VO. etc i a» oprraqor. a
r f (r. luar »*. analoga.. ainda qur um
amaro mal* romplriai l‘Ho qur abl
rira. ralrulaalo. rrrmo* que nenbum
do* oo*»o« leilore* rorouIrard a me-
nor difftru Idade rm liar Ioda* a*
multiplicando qur deurjar (I prure»-
»o 4 laeillimo Ma*. »l algarm ainda
ado llrrr peTr»b*do mletramentr n ar-
•Modo aromwlhado pela rr*l»la fran-
ruga dr oode •• ntrahimo* e fi. ar.

roato ** ru.lama direr • agora mm
propriedade, ideio dr dedo*. mm ra*o
<1 melhor r adquirir uma boa latma-
da r irarei a «empru ao bolm. para a»
or.atiõc» de aperto

A liYKIA MlltITAK AI»l»KM-\

O encabula ri» do*
rnrtqorrtdo duranle a guerra
mo modo qor o* Iranruae*. n*
empregam n
^n«, alguma.

Kà*. nimo r«rmpio. algun* lei

n*o no* rurrilM do kai*er
KrlUnhundo dogue* >. Uindhund»

' galgo* i oburr. Irancete* de 7S
Minkuieuol «fuinha mal .heiro«a)

•dmt íraneef dr 7S. de alio ciplo«i«r.
Kulten i galo* • ; ubut a IIrmão de Ir*,

jectnrta rapida

Sdiaartir Saue • porra I, Knhlm» Ka«-
len cofre de rareão): obut ordinário
ScMeiflrinr . pedra* da amolar

|
. .|»u»

fran.er podo. que pa»va cnm um rui-
do rarartertdieo.

Horhhahnon iv*a» rireada»), Schor

belhahaen i «ia* itqenwiK infloroni
hm* orunibm* aeruoti, UJCigr i Irro*
líi. lailermagrn . carniça* de halau«tra-
dai, HHenuuprm < carrega» de rudilha» )

:

uhmtr» pecado *, que *Aam «obre a* ea
*»•
/ehopfandpaàelv . paeole* de 10 li-

bro* i : obut dr 10 llbfo»

I i(be.gabenpakeirau*lau*eh r Irara ir
poeule* de prr*cnie* amorn*o«i: duello
de artilharia

Ibebe Rertha «grande Itertha i, Flei*-
*lgc lie rifla • labor»»** lieri ha) ; mor
lairn de II rrntimelro*

Marte auf Vurhaei, Sorkrnmarta t Ma
ria de rhinelio*) : obmt fraiirrf de «I
renlimelni*. dr grande »rincidade
Kurtrr <ru«la» pequeno Grtliml-

ranhão france » de 7S rrnttmrtrv»*.
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Eis, em resumo, a questão.
O que pàssa entre nós como ver-

dade assentada è figura em livros
didacticos, obras e até documentos
de caracter official, é que o Amazo-
nas nasce na lagôa 'de Lauricocha e

f
dahi deriva para as terras orientaes
até perder-se no oceano.

Esta verdade compendiai data dos
começos do século XVIII e foi vul-
garisada pelos jesuítas, por intermé-
dio das Letras edificantes que re-

sumiam, naquelle século, e em lin-
Supponho que entre iiós ha verda- gua franceza, os trabalhos dos missio-

deira ignorância dos recentes traba- narios. Realmente, pelos fins do se-
lh°s de exploração geographica a culo anterior os padres Richler e
cerca da origem e da verdadeira fon- Samuel Fritz fixaram a sua assis-
te do rio Amazonas. +encia espiritual em Quito, no Equa-
O assumpto diz-nos respeito, e de- dor. Dahi é que Samuel Fritz per-

A expedição Besley, que deter-

minou a verdadeira origem do
Amazonas. (O capitão Besley é
ct que está assignalado por uma

cruz).

via interessar-

nos profunda-
mente. Mas, não
conheço nenhum
svmptoma ou in-

dicio de que te-

nhamos acompa-
nhado as pesqui-

zas scieritiíicas

já apuradas nes-

ta matéria.

A política, a

má política, ab-

sorve todía a at-

tenção dos nos-

sos compatrio-
tas. Comtudo,
acreditamos que
esta pagina que
escrevemos pode
merecer algum
attractivo

; não é

longa nem dema-
siado enfadonha. Mappa da região

correu o grande
rio Marahon, no

serviço da cate-

chese, desceu o
Solimões, f o i

preso como es-

pião no territó-

rio portuguez e

depois remontan-
do o curso do
Maranon veiu a

dar já nas terras

do Peru’ com a

lagôa Lauricocha

que assertou ser

a origem extre-

ma do grande

rio. Samuel
Fritz traçou um
grande mappa e

escreveu uma re-

lação da via-

gem : o mappa,
de grandes di-

mensões, foi de-

Timiiiiiiiiiimimir
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rívava do Vilcanota, que recebe o
Apurimatc e depois o Ucayalle. Como
se vê o erro consistia em conside-
rar principaes os rios que eram me-
ros affluentes

; o mais extenso delles
era o Vilcanota e conseguintemente
o rio principal.

Desta arte, caia por terra a ori-

gem marcada no Nupe ou Maranon,
pois que o Vil-

canota começa de |“§s

muito mais longe

na região extre-

ma meridional do
Peru’.

Havia, porém,

uma tarefa de im-

portância a rea-

lisar e era de ex-

plorar in loco as

cabeceiras du
grande fio e des-

cobrir o seu pri-

meiro e mesqui-

nho curso no pla-

nalto de La Raya.

Para esse fim,

J. Campbell Bes-

ley, com tres com-
panheiros, organi-

sou uma expedi-

ção anglo-ameri-

cana, que se pro-

punha a achar o

primeiro fio da-

gua do Amazonas
e seguil-o até á

sua embo:adura
no Atlântico. Es-

sa expedição
atravez de mil difficuldades, por ter-

ras inhospitas e povoadas de selva-

gens ou inteiramente desertas, vin-

gou alcançar o seu objectivo com
inteiro exito.

Tomaram os expedicionários o Fer-

ro-carril dei Sur em Mollendo. e che-

garam á base de operações determi-

nada por Squires. Ahi remontaram
a pequena corrente do Vilcanota, e,

montados em llamas e acompanhados
de indios da regiãp, chegaram até as
faldas do Curunani, eternamente co-
berto de neves. Galgaram as encostas
í&té o divortium aquarum, que inclina
os seus tres declives: para o Paci-
fico, para o lago Titicaca e para a
região da montaria ou amazônica. No
Peru’ e >Bolivia chamam montana, pa-

radoxalmente, ás

regiões de desci-

da para o Atlân-
tico, as quaes se

caracterisam pe-

las suas florestas

em opposição á

pobreza do sólo

do planalto an-

dino.

Ao cabo de

uma semana, o

capitão Besley,

verificados o s

cursos do Pulpe-

ra da vertente do
Pacifico e o do
Púcara que corre

para o lago Ti-

ticaca, e que não
teem origem com-
mum, reduziu as

suas explorações

ao curso do Vil-

canota, e dividiu

os expedicioná-

rios em varias

partidas, que ba-

teram os terrenos

proximos.

Uma dessas co-

lumnas trouxe a

verdade esperada. Algumas poças da-

gua, tranquillas como as de um pan-

tano, e alimentadas pelo degelo do
Telhado do Mundo, (o Roof of the

World) representam o começo do rio

gigantesco. Estas aguas só ao ca-

bo de algumas centenas de me-

tros começam a desenhar o friso ca-

racterístico de que acharam o seu

declive
;
é o 'Seepage, o primeiro si-

Cabeceiras do Amazonas
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II"»I * «cape da lifoi, o «angra-
douro, o Ho roifim

Aaaim (kirflHN «o» trabalho* de
Squlrca e 40 romnumlinlr C Bo
lo 4 determinação da» funtra do
Ho Ama/ona*
C dr rrêr que «Ao continuemo*

4 repetir mu licran. compendio* r

documento* officiae*. j telha e anti-

quada origem do grande Mo aa la-

K«j de I aurtcodta. kjiukío a* oh-

tertaçOr* imperfeita* e antiquada* do
jcauila Samuel FHtf. do aceulo XVII

Parrvetime miem* ante nu «ul-

gamaçl », porqur a aupponha
lei lamente draconhecida d<

mfflpairtolai

IH multado* gerara pujem rrau-
mir^e na* aeguinta* conatataç&e*

:

O W/r«Mf# < o Ho e o nome
que deae aubktituir <> Ucayalle da*
carta* geographira»

O Va^r é o no e o nome que
deae acr dado ao Mormàom

A* cabeceira* do U/raaof# ou do
Anumaat (arem ao aopé do
do terraço uu telhado do a

nf tk World. *4 refilo aitdma
de la Haaa.
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PARA O UMA BARRETO.

Ai de quem, ao nascer, trouxe na palma
Da mão esquerda a linha da Poesia,
Cujo sulco fatal reflecte na alma
A tarja negra da Melancolia ! ..

.

Nunca surgira esse infeliz, da calma
Do invencível não-ser — á luz do dia,
Que a Dôr sobre seu berço logo espalma
Amplas azas de treva e de agonia. .

.

E ai de mim!... Esta linha que registra
Eadarios como os de Camões e Danfe,
‘Sinistramente, em minha mão sinistra,

Vejõ-a tecendo a triste lenda que hâde
Meu nome sem lauréis guardar, constante,
Como um exemplo de infelicidade!...

MAX DE VASCONCELLOS.

ENCANTAMENTO
São saudades de um Bem que nunca tive

,4s que soffro, disseram-me. Em verdade,
Unt Bem sorriu-me na primeira edade ;

Gozando-O em sonhos muita~vez estive. .

.

Minha vida senti como em declive. .

.

Foi-se-me, a conqufstal-O, a mocidade,
E onde esse Bem que sei para mim vive,

Por Quem sou Cavalheiro da Saudade?

Vel-O não me bastava. . . E não me basta

Guardal-O, hoje, somente na lembrança
— Segredo em forma de Anjo, pitra e casta!

Encantamento ! Os olhos no Céo ponho,
E, alma aberta, tel-O-ei, doce esperança,

Baixando á terra — o Bem que foi mew Sonho!
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Ha entrenó** muita gente que
que asm Na* u!ii da Avenida
vi*to varia* pcaaoa* que cerram aa

pebra* *cmpre qoc ** pa**a da
obacurldaJc para a Hu plena ou
verta Outra* raooaciaratn dolla

mente a e»*e evc*n*nt* dtvertimeaao

modo dr offender a vteta

Um (ornai ac enufico d- Nova
o MtJéijl Ttmt% fet a raopcno um
minte inqucriin. consultando todi

grande» notaNUdoda» amencanaa qi

dedicam i

lerem tomar alguma* prccjuçdct. como
a» lente* protector**, etc

O Dr Seth Scott BieHop. de Chicago,
•menta que alguma* proiocçdcs «riam
fatigante para o* olhoa. por cauaa dr

ínmimcra* Kcntclha» re'amp«co* e man-
cSi» lam»an que ac deturpam. “Ma*
i procurar o* filmt de mrlhor qualidade

eia tuio F.**c* nenhum mal pojem
faier." %
Outra cauta de canaar® 4 a velocidade

eaceaoiva com qut aleun* op-raJorra fa-

iem gyrar aa machtna* ***•*»*»

man t*c«clica* ao ctoema^ograpao. |o<-

gando todo* o* npecialtata* coo*ahado*

•gradarei copectacuio

O Dr . J Norman Riakr. de FHila-

áalphla. amevrruu que • trem a r daa fi-

gura» e a lua rrfVti do proioctor podetn.

de facto. *er cauaa de eanaaco ou de ir-

rttaçio do* olho», maa «omeotr quando
eaie» li *e achara pr*di*po**o« por uma
fraqueta ou por MB defeito ala curado'
"De modo ou*, accvaaccotou raae nota-

cem atacado* d* daiua de S. Cuido
Também a raplJcr com oue aurgem c

draapparecem a* tegeodaa da* fita* ohH-
n o eopectador a um grande e» forro para

qoc a» po*»a ler. o que t crualmcntc
ca***a de fadiga, qoe cumpre evitar

F**e me*m© nvdlco conoigfta ainda ou-
tro effelto doa evfwrtaculo* cinematocr*-

phleoa multo proloneadoa. mo* eaoe. d‘»

o Dr Boahop. nerthmn mal produc 4

dar loear • «m* etoecie de «ornno hvpno-

vel *cienn*t». o rtncmatograpHo ainda
praou «crvtcM neaaca enao*. pota pu
revela defeco* opricou porventura igno-

fado* e permute a iva cura
*

For outro lado aa cau**a de Irrtlacdn

pddem ver eliminada* faciltnmte oom o
uaa ie tente» ou de melhoro» machina*
e. aohretudo. com uma appticação ma 1 *

acientiflca do* priocipio* optico* na coi-

locacèo doa apparvlho» lunwnaooa.
O Dr Herbert CJaiborae. de Nova York.

*f firmou que uma vtaía boa e ndo fatí-

rada por oecupaçõca precedente* pdde
tolerar, aem pengo. aem o menor inoon-
venente um e»pcciactale ctnrmatagra-
phico de hora ou hora e meia Sd aa
vittaa muito fraca* ou d»foiruo*»» i que

tico de que tio atocado* aleun* r»en«-
dora», que drpoi* de uma ou dua* Ho-

ra*. dormem á* vete* pmfundamcnr*
• 't*r de todo o c* forço «-«'orevado pa*a

•e manterem acordado* lato *c c» plica
muito facilmente »abcndo-*e ou* um doa
meio* uiado* peio» hrnnoriaadore* »*»j

proiutlrem o *omno c lua**mvn«e fatirar

o* muaculoa doa olhoa. forcando o pe-
dante * olhar fiaamente para um obie-
cto luminoso
E aio dc»*c teor quaai toda* aa rea-

po*ta* conteguidaa peio Medra/ Time*.
Devtmo*. de re*io. recordar que A NOI-
TE ii fu «dentico inquérito, embora cm
proporçAc* treno* vastas. colhendo re-

sultado muito parecido

m

O poeta claaoico maia citado 4 Daa-
te. E’ cítalo meamo por muita rent -

que nunca folheou «iquer a Dnnmt C«
media. O* "horrores danteaco*" o* "*-r.
plido* danteaco*" e outra* appi caede*
d© »dlectivo errado com o nome do gran-
dc poeta floremino figuram como chapa
infallivcl cm livro*, reviata* e iornar*
a todo o matame. Di**o não pode vir
mal ao mundo; maa ha um erro tão com-
mum qoc vale a pena prevenir contra
elle oa notaoo amaveia 1literato* ta«*~
mai* quanto c*»e erro figura no ver*-»

mal* bando dc Dome o cltimo di ia-

•cr1peão do Inferno: —/.«aríafe ogmi «/>r-

rtin, r« ck'rntrair F**< verao appare-
cs ae-wpre com um d— d vo! chcmraie
- kímpletmentc abominável

1 iru -rleíeão não figura no poema de
Daotc. nem poderia figurar, e peta n.
ião mai* aimples: porque, ai ficnraaae .

o verao cotaria quebrado A pena* Aa-
• m. *í quiierem que fintam crudigd*; 1

ma*, pelo amor do poema immortal. c1 -

tem direito: Léufiate ogm tperama, re*

>h'rn!rat<!
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AGvierraActuaí
Estudo Historiço e critico
das opcnaçoês allemãs em
França na campanha de Í9H

Lm dos mais difficeis problemas
m&iiLaes ua acmauuaae é, sem au-
viua aigumã, a gente poaer íormar
uma opmiao veruaueiramente unpar-
etai e justa sonre os extraordinários
acontecimentos que, ha munos me-
zes a esta parte se uesenrolam na
superiicie da huropa, e que têm, des-
de então, conservauo o espirito hu-
mano, por ioao o mundo cmüsado
num estado de perpetua anciedade e
ae veraadeira suspensão.
Não ohstante a perplexidade e a

incertesa que dominam todas as in-
teiiigencias, mesmo as mais solidas,
sonre o que será "o dia de amanhã”— o espirito eternamente faccioso e
partidário da humanidade dividiu por
tal forma os homens em "ailiados”
e “aiiemaes”, que até entre as crian-
ças se encontram exemplos interes-
santes e divertidíssimos de partida-
rismo guerreiro.
Um certo petiz de quatro annos, do

meu conhecimento, de vez em quando
passa a mao num chanfalho de folha
ue Flandr.es e ameaça céos e terra
aos brados de “eu sou ailemào”!
E não ha muitos dias possuído de

verdaueiro furor teutonico quiz dar
uma carga num grupo de tres crean-
ças, que uma governante franceza
educa, e que elle, o pequeno Hinden-
hurg, chama desdenhosamente de
fraiicezes

.

Em casa de um dos nossos velhos
marechaes um “ailiado” de sete an-
nos travou-se de razões com um “af-
lemão” de oito; e como se achassem
na occasião trepados a uma mesma
arvore, o "allemáo” pura e simples-
mente, com aqueila naturalidade que
nós conhecemos, atirou com o “allia-
do” da arvore abaixo e quebrou-lhe
um braço.

Si assim procedem as creanças, ima-
gine-se agora os homens. Nem é pre-
ciso commentar. Mas é fóra de du-
vida que o espirito de partido é a
cousa mais natural do mundo, e que
a humanidade lhe deve pelo menos
cincoenta por cento dos progressos
realisados até hoje. Comprehende-se
perfeitamente que num momento em
que se trava uma luta decisiva entre
duas velhas civilisações: a civilisação
latina e a civilisação germanica, re-
presentando cada uma delias uma or-

dem de cousas differente, uma com-
prehensão diversa de questões sociaes
e moraes da mais alta importância
para os destinos presentes e tuturos
ua humanidade, e uma concepção con-
traaictoria dos princípios tundamen-
taes da evolução humana — é na-
turalíssimo que cada um de nos se
incline para este ou para aquelie gru-
po, de aceordo com a sua equaçao pes-
soal, isio é, com o conjuncio uas qua-
lidades ou das imperfeições do seu es-
pirito.

Seria, entretanto, para desejar que,
em meio do entrechocar de sentimen-
tos e idéas tão diversas que agitam
na hora presente o espirito dos ho-
mens, aquelles que lançam mão da
penna para fazer a historia e a criti-
ca dos acontecimentos actuaes, se ele-
vassem acima do turbilhão da luta e
nos traçassem uma perspectiva impar-
cial dos factos, nas suas linhas e nas
suas côres reaes.

fssõ, entretanto, raramente aconte-
ce. (Js eseriptores militares em geral,
não puderam suhtrahir-se á int men-
eia ao partidarismo, e, por maiores
que sejam as suas tentativas de im-
parcialidade o que se tem visto é o
seguinte: cada um traça o quadro que
lhe convém, não trepidando mesmo
em lançar para um segundo plano
acontecimentos importantes e decisi-
vos cujo exame não seja íavoravel
aos seus desígnios. Alguns mais des-
abusados vão até a torcer positivamen-
te a significação das cousas, e a im-
pressão geral que se conserva de to-
dos elles ou de quasi todos é que
nenhum quiz ou pôde falar a lingua-
gem da verdade.

Ora, para os interessados em conhe-
cer a verdade, uns por tendencia na-
tural do espirito, outros (os milita-
res) por dever de officio — (e para
que possam tirar delia todo o ensina-
mento possível) — só a verdade in-
teressa.

Foi para esses que este artigo foi

escripto. Elle representará uma ten-
tativa, um ensaio, ou que melhor no-
me tenha, do restabelecimento da ver-
dade histórica— profissional e techni-

ca — (através dos documentos e tes-

temunhos que puderam ser consulta-
dos) — da campanha franco-allemã
de 914, a partir dos antecedentes da
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gare ra « do» pradriMMn da imtiio
•U a íliaçio do» «Urmio u Imlu
d« Aum

Aalc» dc rotrarmu*. |uun u »M-
l> »e du» <iunl>tin»ul>» dotam dr»-« ji rhâBir a atlcaçiu do» MMM
para ama rrttrHfio d» .arnetrr e*-
•aBrtal : r qnr. tratando-*r da Mia ila-
pln arti<» dr alaaanai ot« raialo
d* rntua biilann ank falta aproar
»*a» Unha» «craca, qu« aáa a« aalra*
propala» para dar noaa idea rurta
da pbp uouunia da «arrra doarr-
«adu. a» d« talha» por moita Irritai-
co* r fa*lidt«*o*

AnU<cdente» da campanha r piam»

*«* *»• d* guerra com a t ran<a a lo-
I» B*l*ica ar darta Innlltnl»

•I». *r»m tio namniia» • roaclu-
drnlc*. qur ratla rrolmrotr a rcrr qw
** pfBotrr ur«ar facto* lio rvideo-
'»• Km araoudu lagar, nio «i por
•aaa raaio ji rtlada. roam por oatra»

diarattdaa. nio rr* licito Mm logtro
orm natural r.prrar da porta do* al-
trmar» nm ataque frontal importa*
Ir na linha roBaidcrada nir ipognatcl
Vrrdou fo«l Fp.nalUrlfoet. K quanto
i rarao da *ar da ta«a oplaíio roo-
Iraria do jorrai Itoanal a ««** re»pei
lo ai* a coBbrcrPrmo* rlaramrolr ao
drcorrrr d». ta rtpnHio

Plano da Invaaio da Bclgka
lirpor» do fraca**» lapparaale oa

rval. pro» ikocta oa drflaillta, ramo
qMifrr.ni da* operaçAr* allrmi» rm
t rança, o* e«rripiore. militara* «rr
maaophilo» i dr qar Irma* im oota-
«ri rtrmpio »m 1 -amrrxaBu wi o*
olho* • ntawqarim a af firmar. Ba rei-
drutr propo*ito dr alleoaarrm a im-
porta n. i a • o a W anca do deoaalr* —
1»» aolr» d# declarada a ««erra nia-
«««m roahreia «rm puder ia ruohrwr
o piano dr rampaaha do e»lado- maior
aliemio r qar. par rvarcgaialr. ala
«arm podrna prrtrr ara trr a araor
iadieaçi» «ohrr o projreio dr lS«a«io
da Bclgiea r do aorir da França

I 4iniprrhrn.tr- »r factlmcelr qar. ar.
«aado qar *r livram coabrctatralo

A* idea» da la*a*ia da Brl«ira pelo*
• Mrmir* rm rato de «Mrrra com a
franca rram rorrrnlr» aa Karopa • a
«rio dr probabilidade* dr *rrrm po*.
l** rm tirttti.. phdr *er aferido pe-
la« lâiir» *r««inlr*

:

I* — A» doutrina» militarr* ror*
rralr* n« A llraranha rram dr qar a
I Itrmanha nora ra*o dr ronflagraç*»

K»***l • «tacada »>mallaneaa»eatr a
c pelo* m**o* r a od*le pelo»

fraarear». drrta c« ilar por todo* o*
meio* qar *r r»labelrrr»*r ama cam-
panha ar aaaca. rm qar a tltaaçio da
AUramnha wrta asilo de*«anlaJom.
’t o meto indicado para rrltar r**a
ramponha dr aasrn. cujo» retaliado*
m«««rm p-iSm* rtaetamrnlr prrrrr.

do plano prrdelrnataado r da* la*
Icncúr» pa**adav octaar» a falara»
du r*lado-o»aior allrmio. o objrelim
do* cniitu» «rrmaaophilo* * dimlaBir
o salur da» afflrmoli«a» dr qar o pia
no dr campanha allrmi» fraca»—

a

por rompido drante da rr*i«lrncU bri-
ga « da derrota do llaritr

K o qnr r mai» éatemaaale rm Indi
i*«o r qar nm r«rrtplor militar frna-
rrr dr «randr rr

.

t~ .» ubi I ..Udc
. o gr-

Drral Bonna I. corrobora. . com nm nr
maito pouco roatrncido. , «rnlndei a
opinião do* critico* gtratanopMIo*
acima cilada r tcrmcrnla < lambem
maílo pallidamrnlr i <Mr o atarfor
principal parecia qar drnrrfa ler la-
gar na fronteira de ld*lr da Franca,
ao longo da liaha fortificada Vrodaa-
Toul-Kpinal Krlfort

.

Ora. rm pnmriro togar, o* iadieio*
rrbrnxntr» oa antr» oa proooe dr qar

rra «abidaatralr r»lr. dr qnr maito
•* «rcaparam aio ai rtrripiorc» al-
Icmir* roas dr «atro* patrrt: — q«r
a Allrmanha apro»rila**r a morotl-
dade da a»obili«acio ra**a para dr»fr-
Hr am golpe dr aturtr roalra a Fran-
ca, r soltar- *r rm *rgmda roalra a
«»»*h r anniqalial-a

;

!• — Rara Irsar a rffrilo nu
rampaaha raaida «obre a Fra aça. a
Allrmanha nio podia prn*ar rm ata-
cai» na *aa fronteira d# lé*lr. forml-
davrlmrnlr defendida pela* praça»
forte* dr Vrtdan-Toal-Kpinel-Brlforl.
r l«oo pela* rarõr» *rgalnlr«:

ai pocqor r**a* praça* nr*idirlam
longaatrair r vobrr* iria a campanha
dr arara qar m allcmie» tanto rrcra-
«am;

hi porqar mcroio abttraindo da*
praça* fortr* cilada*, a Allrmanha aio
podrna peoMr rm acramalar na e*-
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treitissima frente de batalha que a
fronteira lhe offerecia (entre o Rhe-
no e o Mosella) os 44 corpos de ex-
ercito destinados á campanha da Fran-
ça, quando é sabido que em 1870
ella fez diffici lmente moverem-se nes-
sa frente os 16 corpos do exercito de
invasão;

3o — A Bélgica é um paiz- muito
plano, istò é, de facil accesso a gran-
des massas, e quasi que inteiramente
desarmado. Tendo caido na tolice de
se fiar em tratados, tinha descurado
quasi que inteiramente da defesa na-
cional, e os allemães no acto da inva-
são não encontrariam sinão fracos ob-
stáculos nas praças de Liége, Namur
e Maubege, no norte da França;

4o — A idéa de que os allemães pre-
tendiam invadir a Bélgica era muito
discutida na Europa. Entre muitos es-

criptores militares que trataram do
assumpto, podem ser citados os gene-
raes belgas Brial mont e Déjardin, que
avisaram o seu paiz de que a Bél-
gica seria inundada pela invasão al-

lemã.
5 o —

- E, finalmente, para não alon-
gar muito esta exposição, basta citar

como prova de que essa invasão era
uma idéa assentada pelo estado-maior
allemão os factos seguintes:

a) aperfeiçoamento e remodelação
(de 1893 para cá) de todas as vias

de communicação da Prússia Rhena-
na, que conduziam á fronteira belga;

b) construcção de pesadas fortifi-

cações na Alsacia Lorena, o que deno-
ta que os allemães tinham abandona-
do o plano primitivo de Moltke e não
pretendiam mais tomar a offensiva

nessa zona, mas apenas deter o inimi-

go, deixando assim grandes massas de

forças disponíveis para o golpe deci-

sivo sobre a Bélgica e o norte da
França

.

Fica assim claramente demonstrado
que o plano do estado-maior alle-

mão de operar a invasão da Bélgica

era largamente conhecido na Europa.
Examinemos agora a opinião do ge-

neral Bonnal dizendo que ninguém
sabia disso.

A incredulidade dos escríptores

francezes

Não obstante todos os avisos que
lhes vinham do exterior, todos os in-

dícios e todas as provas de que o es-
tado-maior allemão acceitara a doutri-
na estratégica da invasão da Bélgi-
ca, a grande maioria dos escríptores
militares em França não lhe quiz
dar credito. Obsediados pela idéa da
révanche e da reconquista immediata
da Alsacia e da Lorena, e fascinados
pela convicção dominante de que só
a offensiva lhes daria a victoria, nin-
guém em França queria ouvir falar
noutra cousa sinão na invasão imme-
diata das províncias perdidas logo ao
declarar-se a guerra, nem ninguém
queria admittfr outro theatro de guer-
ra que não fosse a Alsaeia-Lorena

.

Os francezes esperavam assim ditar
elles proprios aos allemães qual seria

o theatro das operações, que não po-
deria ser outro, segundo os francezes,
sinão aquelle indicado pela própria
invasão franceza.

Toda “idéa fixa” quando não leva

á loucura, leva facilmente á desorien-
tação e á cegueira. Foi o que acon-
teceu aos francezes. Dominados pela
idéa fixa de que elles proprios esco-

lheriam o theatro das operações e

que esse theatro seria a Alsacia-Lo-
rena, elles descuraram inteiramente
do norte francez, que ficou quasi que
inteiramente aberto ás incursões, de-

fendido apenas pelas duas praças sem
valor de Maubege e Lille.

Toda a concentração franceza esta-

va polarisada para a fronteira de lés-

te que era, por assim dizer, uma for-

taleza só, de Verdun a Belfort. As
guarnições de cobertura eram pesadas

e formidáveis, circumstancia que se

accentuou intensamente logo aos pri-

meiros dias da declaração de guerra.

Todo o Exercito francez se accumu-
lava no léste.

A Bélgica, muito affectada e muito
influenciada pelas theorias militares

francezas, também não quiz acreditar

nas probabilidades da invasão, e des-

curou quasi que inteiramente da sua

defesa. Seu exercito era fraco- e mal
organisado. E quando a invasão se

deu, a Bélgica, que poderia facilmen-

te ter-lhe opposto uma respeitável

força de 400 mil homens, não pôde

mobilisar mais de 80.000, segundo Pu-

^°Desta exposição de factos se depre-

hende facilmente que aos escríptores
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mililorv* frtxtm, r a .vpm idcoria
d.» r*»prr1 1 * u ril*4«-Ml«r. «U « f?v
P»o«*bilid*dc da iirpm* com i*«
lanlu a IWI|k< imm a f maga («na
< olhida* n» aoRualn
Ir» r*K» ewripgurr*
laata «MKurmia m» a 4
géo 4a opialio militar ra m« palr.
d*«lac*a> w pela *aa ••larMai* • a
aa Bolo»teda4r m pnrnr* Ub|1oh
• Hunnal Kl Ir * mm o* aaii alio*
rrpre «rolante * dagarlle* goc - oAo
acredita* *m aa l»«iUa 4a Hrl|ka c
4o Rortr franrrr “

. Mailo ao contra-
rio. «utlrular-am oap« <|u« o fda-
ripai choque *rrt« ao Im|s 4a Iraa*
tatra 4* lc*te. • qw n alIcmAr* qiaa-
4o malta. pdrftaa aaadar um etrr-
rUa (aa# granarMM <

p»l® I.«tam-
bor*. • • pela* (unam* briga* paro

4a Irtarria » dtmlaatr aaaém a per*-
«4o na llnba \ erdu» IWIfnrl

K*. par*, paro admirar qw agora.
drpni* 4o froramo do* ««• ra Ira lo*,
clle «rnha palltdamrulc incidir gne
*h» cooccmlrortmo tmmemir riatatut
mim* i imcn aa rar I# IrrrIMn
d" llwrr / arrola# /«ra • aofr» /roal
d#/#«*M/ a#//or(.Ap4aaf r««M #rdaa~T

A int a«4n aliem i e a ci

limrntal 4a Abaria

A maMiu(k aI Irmi comegoa 4#
faria a 4r inibo. rm*|u*nlu gar a
Inarru *4 lm laMo a I

Ma» rolrr li 4# jalbo # I 4r apoda
•»* allrmir* para aa*ltr»m a Ki
na prrtnatAo d# <|u# o alagi
pai «cria na fronleiru 4# l#*le. pmnr laram ronlrn r«*a frootr Ira «rir
falam alagar* ra «ri# poRlo* diffr
rvalr*. K ao moamnln tm ««# a roa-
* Iglo w generativa* a rm rngi 4r
gar a fronteira la «rr fartada no ar*.
mo Irmpo gor O* rsrrriloa franevrr*
«# nrcnmnlatam prmdamralr para
bdr. tun Kmmirh * frente do rmrr-
rito do Mma. trab«ponh* a fronlrira
briga t *r aprr«rnlata dranlr dr
gr
I .infirmando l<*da« •• pfTmõri #

lodo* o* rartorinia» frito*. a moera-
Iraqão allrmà *c at«l»ma*a ao norlr.
aa* fronlrira* da Brlgira r do l.u*rm-

d# gratidadr 4a*

Ir* v**a«a, pot*. matl» afaUa4o* «m
4o aalro K ao n»r«n*<i Irmpo rm gar.
obrdrrr ado A dlRrrlita franrrra gar
rtprrata ama campanha a lr»le o*
brato* (a«lrln*a r Itahail mergulha
«am malatamrnl# aa Larraa r aa
Al«ar«a. Iran*paaham o* Vo*gr* r der*
raatiam-w prlo* * allr* almriaatr*.
chorando apr ttat dr *laramrnla* rarar
rrgada« 4r 4r<al aa — »ito fnrmid*
«ri* rtrrrlio* gr rma nu»* Inata* am a
offcn*i*a rtlrulrgica roalra a ttrlgi-

*. a i atrmborgo r « norlr franrrr.
• («ando rootomar rapidamente a ala
r*garrda franrrra. altlngir 1‘arl* *
apanhar prla retaguarda r rm dr«or-
dem a mama principal da* fuga*
frmtigi.

f»ia»a por fim reerlado o plano t

Hrtlair agora ao* rhrfr* r ao* ri*
rrrllo* franrrrr* mo«lrarrm-»r A al-

iara 4a *na ml**4o
(rndindo ao apprllo 4a IWIgira ia-

«adida a Inglaterra frr rapidamente
alratrmar a Mancha am corpo rtpr-

burgo O* centro*
dua* fi.mudam*

ata mgrrdA
fraaevra
nmilM 4a ala rogarfda fraiwm
lamiarn pugir* roatrniralra # pe-
neira* am rm Irrrilorio briga. A M
4r ago«ln a» dua* linha* dr ctern
lo* Inimiga* mmalr»nm-« face a
facr para a primeira batalha grral -

a «jue «# chamou d# » Atarlrrxu # gu«
•r Iraroo «obre uma linha 4# M kl-
lomclma. ga
Mrla l
A juraada foi fMÉg • 4o*a«lro*a par*

o* alliado*. gar foram balido* cm
Ioda « linha

I atirlnau. halido aa leorrna r obri-
gado a recuar arratloa no «ra rocao
« Impa* dr Oabail. ga# furra pro-
(MMI na Abaeta obrlgando-o a «a-
criticar grande parir da* coagabln»
frtla*. noladamenle Moulhau*#
O J* r o 4* rtrreilo* franrrrr* i Rnf-

frj r l-aogir dr Cal?) balido* no I bi-
lraiburgo prlo* 4* r &' rtemio* al-

Irroir* i daque dr Wurlrmbrrg r hron-
prlnr i eram dr noto atirado* para a
fronlrira gar I inharn lran«po*lo ha-
via dia*. A retirada dr»*r* doa* r*-
rrrllo* franrrrr* detrobnu o flanco
dirvilo 4o &’ rtrrrlio france/, gur or-
rapava 1-harlrroi r gar foi balido por

'
i) rbrlligrran- «oa Hau«ra X* rtemio allrmio
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obrigado a recuar. Finalmente, os in-

glezes, que se tinham batido brilhan-
temente com von Kluck em Mons, fo-->

ram obrigados a acompanhar o recuo
geral e viram-se seriamente compro-
mettidos dias depois entre Lamdre-
cies e Cambrai, donde se desembara-
çaram com grandes perdas e muitas
difficuldades.

Mais uns recontros parciaes aqui e

acolá, sempre desastrosos para os al-

liados, e eis todo o centro e a ala es-

querda francezes pivotando em tor-

no de Verdun, em franca retirada
rumo sul, procurando para a ala es-

querda, totalmente no ar, um ponto
de apoio seguro na praça forte de
Paris

.

Dias de anciedade — A coragem mo-
ral de Joffre

A noticia da derrota completa dos
alliados na immensa batalha dos vi-

gésimos dias de agosto, alarmou pro-
fundamente Paris e o mundo civili-

sado. Tendo deixado atrás de si a

innocente Bélgica, derruída e fume-
gante, a onda teutonica inundava de
capacetes todo o norte da França,
descendo vertiginosamente para o sul.

Os exercites alliados batidos, rotos,

humilhados, procuravam afastar-se

rapidamente da zona da batalha em
busca de uma região mais calma, on-
de pudessem recompor-se e refazer-se.

Mas nessa hora tragica e sem nada
verdadeiramente comprehender do
que se passava, o governo, a política

e a população de Paris, vendo o ini-

migo approximar-se dia a dia, recla-

mava uma nova batalha — que seria

sem duvida alguma o desmoronamen-
to total.

Alas ahi, nesses terriveis momentos,
foi que Joffre se mostrou o grande
homem e o grande general que é

.

Elle falou aos governantes e disse-lhes

que ou depositassem confiança nelle

e lhe deixassem fazer o que lhe pare-

cesse mais acertado ou não tinham
confiança nelle e nesse caso elle dei-

xaria o commando.
O governo submetteu-se e retirou-

se para Bordéus. No seu rastro saí-

ram de Paris 800 mil pessoas. O mo-
mento decisivo approximava-se.

A ordem de batalha

Quando a ala esquerda alliada (in-
glezes) chegou ás alturas de Paris,
Joffre deteve a retirada dos seus ex-
ércitos e fel-os dar meia volta, face
ao inimigo. O exercito alliado se es-
tendia então em arco de circulo ou
meia lua, fechando o immenso desfi-
ladeiro entre as duas praças fortes
de Paris e Verdun. Era uma especie
de sacco para dentro do qual elle pre-
tendia attrahir o inimigo.

Este, entretanto, que avançava a
marchas forçadas, foi victima de um
erro de apreciação. Suppondo o ex-
ercito alliado totalmente desmoralisa-
do e abatido os allemães julgaram
que um simples recontro mais os an-
niquilaria por completo. Puzeram de
parte, por conseguinte, as precauções
e a prudência que as. ciroumstancias
exigiam e, suppondo que tinham ape-
nas pela frente destroços de forças a
dispersar e a aprisionar, os exercitos
allemães se engolfaram resolutamen-
te no “corredor” Paris-Verdun .

Como disposições supplementares da
batalha que se preparava, Joffre to-

mou algumas medidas de grande im-
portância entre as quaes a formação
de dous novos exercitos com elemen-
tos tirados um pouco daqui e dacolá,
mas, sobretudo, da fronteira de léste.

Um desses exercitos foi dado a Foch
(“o maior estrategista do mundo”,
no dizer de Joffre) e devia formar o

centro francez. O outro, que tinha de
desempenhar um papel tão importan-
te na batalha próxima, foi dado a
Maunoury, que tomou com elle uma
posição perpendicular ao flanco di-

reito allemão, estrema esquerda fran-

ceza.
Dessa fórma, o exercito de Maunou-

ry cobria Paris e apoiava-se nelle,

creaudo para o exercito de von Kluck,
que fazia a ala direita allemã, um pe-

rigo permanente de envolvimento

.

Quando Maunoury tomou essa po-
sição conveniente, Joffre lançou a or-

dem de offensiva geral em toda a li-

nha . E na ordem do dia, tão tran-

quilla e tão serena que se secundava
a ordem de offensiva geral, Joffre di-

zia que “no momento em que se em-
penhava uma grande batalha de que
dependia a salvação do paiz, era con-

veniente recordar a todos que não era
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V daraote lodo « 4l* A * AalalAa
n|ii ra iiata a I rnka d» Paria • Vrr-

4aa
Maaaaarr. KrrsrA • i K.pwn ata-

ca* in *«ío Klaek pela trrml* » pala
Haara direito . KocA. aa centra. ta»
(rralata «aa Halo* e a f eiefrtto al-

IraUe. lanilc da Cjtry. ram m 4*

france». enfrentara a 4* alienado 4a
daqar dr U artcmWri emqaanto ia» •

rali. apola4« ra Variam, atacara pala
firnte r paio (laara a »t»rvtto 4a
Aramaria*. rralt«a»do asa a*aa»Ara
«n*ol«rnu •rmwlhaata « *ynxt»Va A
qar M«ann«r* operara aa » li r*tm*
dlrrila K. para aMm 4a Yerdan. C j%-
Irlaaa r OaAatl alararaai (arrotas-
Irawnlr ot ruKilm ilUatr* qar aa
rtíntlaiaa para a* impedirem 4r
wrofTrr roa* refocjo* a* wt» raSipa
nAelro* qar t«(a«a«i pa*aas4* SSI
mio quarto dr Hora ma Varar
Ma* o* 4aa* «bieetl»o« prlsrlpar*

da* ellemie* na Anlalha do Varar
falharem por completo draatr 4a ra-
traordlnarta Hrarura dr qar drraai
pn»a« a* trapa* alUada* r da eilra-
nrdlaarla rapar idade » rlari» idraria
do* «ra* rbrfr* O peinteiro 4r**r«
oAjerlUn* rra Aatrr Maaooary para
impedtl •* dr envolver a ala dlrrila
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Marnr. q»e pa»*a a conUitalr aa 4m
marra* mlUario* da hi daria. M
«talaria do gani*» fraoret e da tarara»
ra franrvca t'«wq«e aio Aa
o* nhama de qae na Aolalha da NMfl
a fina flor do Karrrllo fraaaafl
fioa flor do Kiercilo aliemio «WH
dr ir «mente *C mim* >M. mo terTMMP
iniritiprocta r da hravara

% batalha do Varar foi. por ai

dl*e r ama halalha der Itira Kl la
ditar. miUtansente encarada o .

completo do plana
campanha da Kr*

«ra. po* ««ia diaer. a pedra
(alar da c amponha geral I* "*da4*i
n- Ma ror filada no lha*. • rrft

da p-rr t ode.- o* lado* de eaaflfll

c de frota* inimiga*, a Albsai
. ontra aioea. m> fia* do* *aa*
de iran4e*a e de pan fcrmaafc
aqailU qae rlla nul* Prre
mai* devia* a e»itaf: amo
•fe aearo
O* •»*»• rrcanev qarr rm Am

qaem rm material, qmer rm 4tl

ro. edio arilAmettramrntr limM
r *e rvo«ornem roei «idera* clmrnfa io-
do* o* dia* rm toda* a* frr Oa
menol d«-« a II lado* *«tia ' «mbrm
«afeito* i» me tma» |*l* 4a a«ara ou
* f »*r a d» da* ida qae rllc* *io
memeole maia eltea*»*. po»
ar», ioe*gota«ri«. qna*4m
do* ram o* da AliemasAa.
Náo admira, pot*. qu» coa*

nerali*a»-*a a roa* irqim. anm avm
*alr do terreno de uma crttfaa riio-

... mente imparrlat dr qar a Alfe»
manha r*ti mililarmeote perdida

t moa*4rao*a ralhedral de pan-
(rrmailtmo racham 4r «Mm m MM
... t..<alha d» Varaa V. mia frrnla

a br ria na r* cl«pica muralha dc fer-

ro C de Cl menti, prmelroa. n. sadra-
cada de 10 dc xtemAro. km* dore
lu* roxa. qae era a a I* orada 4r ama
nota ciei li—cão . .



NO TEMPO DOS NOSSOS AVÓS

Uma scena do Rio de Janeiro em 1840 — A ütnpésà de um lampião a azeite

existente na rua do Sabão esquina da rua da Quitanda.
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ALMANAK

DA “A NOITE"
PARA->=3 i c~~i

HORAS f.IDRAÇÀO DIAS

23.43
22.48
21.47
20.34

Perigeu

Apogeu

13

27

PHASES DA LUA

?
Cheia

Ming.

0 Nova

3 Crescente

15.06

18.04

5o MEZ
3-1 DIAS

0 Sól em Geminis a 21 as 12 I

SEMANA

DIAS
Santos, festas e feriados

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sabbado ...

Domingo .

.

Segunda...

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sabbado...

Domingo..
Segunda..,

Terça

Quarta.,...

Quinta

Sexta

Sabbado...

Domingo..
Segunda...

Terça

Quarta
Quinta

Sexta

Sabbado.,.

Domingo ..

Segunda ...

Terça

Quarta

Quinta

Muito

frio

geadas

Limpo
e

secco

signacs

de

Chuva

Friagem

S. Felippe c Thiago bps.
S. .luvenal

A Des. Bra. Inv. S.Cruz
Sta. Monica
S. Pio V, papa
A. Maternidade de N. S
S. Estanisláo M
App. de S. Miguel An-

..

S. Grcgorio Nazianzeno
S. Anlonio Arc. de Fio..

S. João Damasceno C....

S. Joanna Prin. de Port.

JJAboI. de Elm. Servil

S. Paschoal e S. Bonif..

S. Ncreo Mon
S. João Ncpomuccno M..
tJtAsccn. dc N. Senhor..
S. Venancio M
S. Pedro Celestino

S. Bernardino de Senna..
S. Ubaldo B
Sta. Rila de Cassia V
S. Dcsiderio B. M
N. S. Auxiliadora

S. Grcgorio VII P
S. Felippe Nery
Pentecoste—O Ésp.Sanlo
S. Germano B
S. Máximo B
Tcmp. S. Felix P. M
Sta. Pelronilla V

PHENOMENOS DIVERSOS

Mercúrio estacionário

Venus em conj. com Júpiter (I* KV N

Mercúrio em conj. com Venus 0" 24’ N
Mercúrio no nodo descendente
Urano em conj. com a lua 4” 29' S

ladra Sol

Mercúrio em conj. inf. com o Sol
Marle em conj. com a lua 5“ 2’ S
Júpiter cm conj. com a lua 4"55’S
Mercúrio em conj. com a lua 5” 50' S
Venus no nodo ascendente
Venus cm conj. com a lua 2° 56’ S

Mercúrio no aphelio

Mcr. em conj. com Júpiter 2”T S

Saturno em conj. com a lua 1" 49' N
Neptuno em conj. com a lua 1’ 47' N

TEMPO PROVÁVEL

CALENDAR 10 AGRií OI.A
Continua a colheita do milho e algodão,

e a preparação das terras para sementeiras do

inverno. Começa a plantação do Irigo, depois

da segunda quinzena, semeia-se o centeio, a

cevada, a aveia e o azevem. Semeia-se favas,

alcachofras, aipo, agrião, cardos, ccbollas, es-

pinafres, alface, chicorea, nabo, salsa, rabane-

tes, beterrabas, repolho, couve e ervilha. Trans-

plantam-se arvores e arbustos de ornamento

o flores como jasmins e roseiras, começa a

sementeira de muitas flores annuaes e plan-

tam-se muitos tubérculos e plantas bulbosas,

como amarijuris, anémonas, gladiolus, ixias,

lyrio , c narcisos. Começam os trabalhos das vi-

nhas, fazendo-se a cava e descobrindo as raizes

para arejal-as. Continua o transplante das mu-

das e inicia-se a poda nos arbustos. Os criado-

res de abelhas nessa quadra tem o tempo mais

favoravel para cuidar . do serviço do apiario.
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O (ulfivo dasProsas
N© Brasil aio reUtiramcMtfc riroí

oa culüvadorr» dc roMi ( uWivadorrs.

(Dltndi K que mereçam rcalmeMe «»»

puòJicacao rapcctal à semelhança 4o que
M oa Empa, «ode m wiatua dmc
gênero ©A© mnumrti Ha • Jomrmol de-

Pm/i, « Rosca Irttmng, La Rose. t*c j#e
Em cada poif ha pelo menos um loenal

òcdYodo euciuoivamvMe é «ida daa ra-

tas. r todo» clica mk sempre ao par 4o
que oo grande» cultivadores conseguem
com aa infinita* combsnaçAc*. martlar
ÊÈmmçèm par pruwssas chWM • aai
modas dc obter novas c kudaa vsrvcdadc.
No Lawmhc|D c ta Fruta ha rosei-

rulaa que possuem coilccçAca de rosa*

4c maia dc trua mit qualidade* ditrraa*

Na ItaILa. embora ada o oait daa roaaa .

ato ha noticia 4c cultivador que possua
maia 4c I Jnn > anodade* . o que. eotrt.
ramo. M I m formoso numero

E quanta* «amdadrn caistem ' Aa eu*

poete* propriamente d«a* c conhecida*
a* copcoca maca — ado talem uma*
~intct»a . mas deslas aa mios dos ruo-
rislas tá conseguiram. secundo aa utfl-

mo* nutMKu. 10 JM vsrvcdadr* E*
o qoe se t* tu Nomeadetmre de toafi

In soai 4r* rotn por //oo Smboo rr

P>rrre CWArf publicada aa Bolotia Ir
1912 4a Sort/f/ Frmaruise ir» PoueHttet

Por ahi «Ao vendo oa noaaoa lettorm
como a rosa d levada a serio noa pai*

rca europeu* Convum accentuar a
circumatancia dc que e appareomrot©
dc nova» variedade* f commumcado v

ama eapocic 4c comité que se denomina
Flor ruir t funocioea em Paria Flase ro-

mité cuniaa a «anodade recebida c *<

depõe* de ac certificar bem de que n
trata 4c uma qualidade de rota differral;

daa conhecidas, 4a aa convencer de que
o novo produete d de valor incoatcata.

ve) 4 qoe eapede um certificado, median-
te o qual a «aric4a4c fica consagrada
O Florrui comparece c flaca lisa todas
aa c»poolçAc» Internacionaea d* roaaa e
«uatdtn uma oorreapondencia maior do
que a da muita* secretanas dc Fiatado
Pois aperar de todo eaae ri(or. dc srr

o Floerol composto doa rostviafot maia
cunnpicuoa. qua*> todos oa annos appi-
rorem cem e â* vete* mal» qualidades

dc roces autenticadas ! Alguma*, apenas
apparucídaa. conauguorn oa mais aht*t

preços Noa Fstados t 'natos a ferra das
cousas maravilhosas, uma rosa 4a va.

Hedade Willíem Frua t m* Hraartl. que
acabava de apparcccr. fo» vendida por c4*!-

co mU dolisrs — cerca de vinte contos

da nossa moeda Tem-se alt vontade dc
néo acrudttar .
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Si ha uma
cousa a que

todo homem
se dedique

seriàmente é

a — garan-

tir o successo

da sua vida.

No entanto.

os resultados são tão falhos ! . . . Por-

que? Certamente porque uns são

mais capazes do que outros, e o suc-

cesso resulta dessa capacidade. Como
o assumpto é muito importante, in-

daga-se: de que depende esta capa-

cidade? Quaes as suas causas, ou os

seus factores?... Talento? Vigor de

caracter? Inteireza moral? Saude? Pre-

paro teehnico? Amor ao trabalho?

Methodo na acção?. .

.

Não ha duvida que cada um desses

dotes tem grande influencia para a

realisação efficiente da vida, e para

o seu exito; mas, não é menos verda-

de que taes predicados, mesmo quan-

do existam reunidos numa só pes-

soa, não bastam, muitas vezes, para

trazer-lhe um successo, ou uma for-

tuna correspondente. Quer dizer, além

delles, ha condições outras a que é

preciso attender.

De dous modos devemos apreciar

o exito dos indivíduos, e avaliar o su-

ccesso de cada existência humana: do

ponto de vista do seu valor real, i^to

é, o valor daquillo que o indivíduo
produziu fe e isto o que se considera
como efficiencia pessoal), e do ponto
de vista relativo áquillo que a pes-
soa desejava fazer ou alcançar, e o
que ella realmente fez ou alcançou.
O verdadeiro exito de uma individua-
lidade se avalia por uma espeoie de
media — entre esses dois aspectos:
a sua efficiencia positiva e real, e a
proporção das suas ambições reali-

sadas. O caboclo simplorio, que vive
de aipim e rapadura, ao som de viola
e pandeiro, será uma existência nul-
la, mas não é um insuccesso, pois que
elle não deseja outra cousa na vida;
o inventor, ou o litterato, que sonhou
gloria e fortuna, e não logrou produ-
zir mais do que um romance medio-
cre, ou um cofre de segurança, é um
raté, é um insuccesso, sem ser, no en-
tanto, uma existência nulla. Por isso

mesmo, si queremos apreciar devida-

mente a efficiencia das pessoas, tor-

na-se indispensável tomar em con-
sideração — o que ellas desejavam
e planejavam, e o que effectivamente
conseguiram.

O problema do exito, que é, em sum-
ma, o verdadeiro problema da vida,

será sempre subordinado ás ambições
pessoaes. Ha interesse geral, porque
o valor de um grupo social ou de

uma nação depende de modo absolu-

to da efficiencia dos indivíduos; mas
é impossível attender a essa efficien-

cia, e comprehender as causas dos in-

successos, sem attender á própria con-

sciência das pessoas.

Quem quizesse elucidar esse assum-
pto deveria procurar apreciar, em pri-

meiro logar — até que ponto os indi-

iiiimmmiiiimmiiimiimiimiimiiiiiiiiiimmmiimiiiii

£l!lllllllllllllllllll|||||||||||||||||||l|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||f|||||||||||||||||||||||l|||||||||||l|||||||||||||||||||||£



149 At.WANAK DA “A NOITE" PARA 1917

»'duo» RMli nolmii «Ao rralmrntr
«Ififtidlr*; rui winndo locar de que
è qw depende nellrv a rfficirnrla. ou
o «ao podar da raalivrcAo Cinda um
dlrA — «a convidara a «na artlvidade

bem apn>»«!tada. a ai o» rrtullado»

obtido* . ..rrevpondeu» am rWorfw rm-
pwtiill

la«r«ll|*(4ri mrlbodk*! r lotrlll-

grftr». orientada» nr «ta «entido. a re

dbilda» a rvlatl.tvca». ravelario rrr-

lamente a aaiUanria da outro» facto-

r*a * nntra« coodtçAe». Importante*
a lndl»pania«al« para o «alto da»
erra lura* humana* Uo condigda* da
<tna. nem o» adacadora» nem m «o
cloluqo. «a occnpam r»n «eo tentrnvru-
ta. a a que no entanto, toda «anta «a

rafara, a <iaa toda» proclamam. Kla
ha quem rontrvtr — qaa o» «arre».

«” r>e««noa« dependem mailo do ta

tanto "para arranjar a* conta»
qner d Irar. paru entender ae com oa
ontroa. a qna nl«to «a ratea: um cer-

to acttu mu/tu farf» arWr m-
nAccer na kamrai puro aerWr-ar daf-

fer Toda* e««a« faminta*, muito
rvprr »«i«a« na Itnsnacrm rommam
•a appltcam a am me«mo faetor e*-

«c nr ia I da rtilo: ma* «Ao mailo taca»
* ••perfeita» para indicar da modo
eipllctto qaal «aja ama faetor Pelo
«alar *rral do, termo*, pela eiprrt-
encla que cada um de nd» Iam da
»*da. checamo» A ronclu«Aa da qna
*'*C rlemrutn lndi«pr n«a « e< para a
»acre*»n m mima. raalmanle na ra-
pacidade da Inlrrprvtar a p»«cholo<la
do» ontrav e dc ruiar a» propeto»
acto» a a» ralacAa» praaoor. da arror-
da ram mu indlrac&a» "Saber In*.
•Iflr «aher lavar a» pr«unat nAa
faatr «uweptlbll Idade» »ahar impAr-
•a achar a* orra«iAa» apr»veilar

a» boa. «ontada > " tudo t«ta «a la-
rlna ne»«a rapacidade de Interpreta-
«Ao ptyrhologir» Ora. *1 l«to 4 «ma
habilidade, a »t rua habilidade Iam
tanli Influencia para o raitn do» In-
divido»» a para a effirirnrèa da»
obra* que ravnllam da acqAo da un«
homen» «obrr outro*, d obvio que a

edu.a<Ao dm altrndar a e»tr ponto.
da«r procurar dotar o Indivíduo de»
«a rapacidade, r detravolvei -a. r apn-
ral-a o mal* pmilrrl K’ uma couta
nal tirai, lecitlma a nace»*aria

.

'•cm do mal», ha uma raiAo da
»rdam «uprrtnr — para qna r*tr pro-

blema *c)a davidamcnlr tratado r ra-

tadado: rlle envolve uma grava que
•IAo da moralidade A rdaragin nunca
•a prvoccnpnn rm ratinar ao» indiví-

duo. a interpretar o caracter do» ou-
tro*. para moldar o» praprto» aclo»
da recordo mm ema lnterprrta<Aa;

ma* a «erdade 4 que toda pr««oa na-

luralmcule dotada de»*a rapacidade
delia «a tarve. aprovallando qnanlo
pAde o» <e«i talento» dr Interpreta-

rá" p.vrholoclra. a com UIo obtem
rtrellente» rr.ullado* DA-*a. pmVm.
qne na grnaralldada do» ca»o», raae

talento «a fArma evponlanaamanla;
o» rdoradora» nAo *e referam a l«to.

nAo orientam roovrnlenlrmente a» al-

ma» JavenA». da «oete qua quando mal»
tarde o indivíduo uppalla para a «na
capacidade da intrrprata<A" a da co-

nhecimento do* homen». nAo a «abe
relacionar ao ra«to da «Ida moral, a

mnllo* «Ao mU A Inutdla. nutro* A
Intriga. A llvonja a A* tranviganela»
immor*r * O* im.ralt.ta» rmphatl-
ra» «arbrram a randamnam am bloco
toda* r**r» pmmuM, ma» nada con-
•aguam. porque rm va» da agiram
Humanamenle — rn.inandn o* indi-

víduo» a apuraram r ulill»aram um
talento precinto a nrrr«»arin. alia»

pralrndeni qua o homem dr«4»ta da
vervlr-ve de um rerarvo aeontalhado
pela raprrienria.

t» mal» «Imptr» e natural no rato
veria que «e fi»e»*e ram lato o que «a

fa» ram a b)gtrne! O Ipdlvldao apren-
da a conhecer o «cu organltmo. a trrvir-

•c delia, tirando n matlmo da ra«nl-
ladu. *am leva l-o. «em offrnder A «an-
de aprenda a conhecer r interpretar
o caracter do» outro», c a tirar de*»c
conhecimento o matimo dr vanlagen».
•cm offrnder A moral

Na Inglaterra r oo» Ralado» 1'nido».
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já se têm publicado questionários

sobre esse problema da efficiencia

pessoal, procurando conhecer como
— a saude, o trabalho, a competên-
cia technica, os sports, a economia...
podem influir para o exito da exis-

tência. Nunca, porém, se referiram os

psychologos a essa questão — da ca-

pacidade de interpretação. As suas

pesquizas não deixam, no entanto,

de ser muito instructivas; mas além
das condições examinadas, ha outras a

considerar.

Cm questionário geral, no modelo
do que se segue, submettido a um gru-

po escolhido — de pessoas que se te-

nham tornado conhecidas e sejam re>-

iativamente notáveis; — um tal que-

stionário, pelas suas respostas, poderia

elucidar muito o assumpto. E’ evi-

dente que só as pessoas de mais de

30 annos devem ser consultadas, por-

que já têm uma existência apreciável

do ponto de vista da efficiencia. As
respostas serão sempre muito simples.

*

QUESTIONÁRIO

Apreciação geral da efficiencia e do
exito pessoal

Sente-se satisfeito com o exito que
tem obtido na vida?
Tem a profissão que mais lhe agra-

da?
Sente-se possuído de uma vocação

especial?
Tem seguido sempre a mesma pro-

fissão?
Escolheu por si mesmo a funcção a

que se entregou ?

Já descobriu o melhor estimulan-
te para o seu trabalho mental?

Sabe ser optimista e confiante em
si mesmo em toda circumstancia?

Acredita no seu futuro?
Tem um idéal a realisar?
Tem um plano geral de vida?
Já fez um inventario do que pro-

duziu de bom e de util na vida?
Tem uma funcção realmente produ-

ctora, ou simplesmente parasitaria?

Caracter e natureza moral

Já fez um inventario dos seus de-
feitos moraes?

Tllllllllllllllllllllliliiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiill

Qual das suas tendências naturaes
o prejudica mais? —

Esforça-se em corrigir o defeito, ou
defeitos que nota em si mesmo?

E’ moral, intellectual, ou social esse
defeito?

E’ independente e ousado no seu
modo de pensar?

E’ destemido?
. . .sincero?
. .

.

veraz ?

. . .positivo?

. . .phantasista?
Enthusiasma-se com facilidade?
E’ confiante?
Tem conseguido suscitar dedica-

ções?
Nas suas ambições inclue-se algum

pensamento ou desejo de bem geral?
Tem grandes affeições que lhe sua-

visem a existência?
Gosa com a presença das flores e a

vista das paysagens?
Apraz-se na companhia das crian-

ças?
Gosta da musica?
Tem tendências e gostos estheticos?

Saude

E’ sadio?
E’ vigoroso?
Faz educação physica especial?
Já aprendeu por observações pes-

soaes a conservar e defender a saude?
Mantem sempre uma attitude ere-

cta?
Procura respirar convenientemente?
E’ rigoroso e scientifico no asseio?
Tem regularidade e simplicidade

nas refeições?
Come moderadamente?
Abstem-se de bebidas?
Abusa do tabaco, café . . . ? Abstem-

se do café, do tabaco?
Usa roupa folgada?
Trabalha e dorme em compartimen-

tos bem arejados?
Soffreu de alguma infecção aguda

ou chronica? Qual? —
Tem algum defeito physico? Qual?

—

Qual a funcção organica que lhe
parece mais deficiente? —
Qual o sport, ou systema de gy-

mnastica que prefere? —

Talento e preparo technico

E’ considerado pelos que realmente
o conhecem como pessoa de grande ta-

lento?
,
«

Fez estudos systematicos? Tinha
boa reputação como estudante?
Tem preparo technico especial?
Preparou-se por si mesmo?
Continua a preparar-se e estudar?

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiill
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Ktlada paru melhorar o ara prepa-
ro In hurra?

(ioata ik ethlbir «M tra» eonheri-
nteulo* • Ulealot?
Tra mudado malta da proOtile?
(mi»la da >ua prof loio

?

Melhoro* alnat do* proertuot o*
inttrumenlo* do hi trabalho?

Apura- ta *rmpre ao m trabalha?
bnlt-M taffinruiement* prepara-

do para a aaa peofi**áo?
Trai prrpait» ulratl(Ua?
Tem rali ura hlIrraria?
Uaal o rama d* ulrarlat qsr aalt
«aterram? —
g*al a htteralara que mala apre-

rW> —
tjual a fa.aldadc mealal mai • drv

ratoltida • aparada? —
Sal o deleita que aola Ba UI Ire-

»? —
Hrthodo c amor ao trabalho

Cotia de trabalhar?
tprot < ia bem a *r* tempo?
Trabalha mai* da que qualquer um

do* mu eu tiparadorua?
V*he «rgaaltar o trabalho da dia m-

a poder rrpaiar rampletaawale aaa
hora* de deuiapi?

ir capai de raaeealrar-m Iateira-
mente ao taa trabalho?

li' «apor de dar «rte am oito hora»
de t rubalbo por iW M

Jà apeeadeu <

air * awlbar mm m mtmtmm da *o-
(«naf
Kcoaomèm «» «lrmati<»a»«ate?
Sruie «e uati*leito nua a perfeição

que enntefae dar ao ara trabalha?

Capacidade de iatcrprelaçAo * de
adaptaçAo p*)»holngka

K" beatqultln aa awia em que »ir»?
Tem muita* iatml*adr«?
K* ruateloao?

. prudeote?
rarlea?

. . .ditcrelo?

.aolieito para eom a» amigos?
. . . de«prrl roei •>•«

*

Ibum r r*tada rurdadomaieat* aa
pessoa» eom quem truta?
Coala de ditralir?
Preferr oaeir?
Prefere dlirr?
'abe oaeir attentamente?
Tem opinião a«*entada «obre toda*

as pettna* eom quem traia?

t «ntefutu a boa eoatade da* petmat
eom quem cooeie»?

Viba moldar o tralament» aa cara-
cter da* peaaoas?
Tem teria?
Sabe *er amarei tem htongrar?
IT tobraaeeiro?
. . orgulboto *

IT rapaa da oaeir relatar o* «arres-
to» da* teu • (oiteurrealr* tem morti-
ficar»m?
Tem errada mailas iarompallblll-

dad**?
irre *a*eeptibiltdad*a?
Tem de «perlado lateja»?
K* dl «ereto?
Sabe guardar ia tegredo?
i ontegur latpirar roaliaaca?

Ksla» nota» «Ao »pre«ealada* »im-
pletmeote eomo iadieagio do que »*

pdde latrr aa* petqalia* para a elaei-
d*<Ao de am do* mal* cmpolgaalc* do*
problema* humano* ,\o eataalo, ai

qaem a* ler a* jalgar rapai de raa-
rorrer para e*aa elaeida«Ao — retpoa-
dead» *o qaetllooarin, a* rr*po«ta*
•erAa recebida» ram pracer. t «obre

ellaa ter* amai ida ab*o|uta dltrre-

(Ao Netae rata, a» reapoata* drerm
•er lormatada» d* doi» modo*: a* per-

gaata* «eguida* de am lraeee*Ao —

,

roam e*ta "Tem algum deleito pbj-
%««*: Oual? — • aeiAo re*poadtda*

etpliellaaieate, am* em poma» pala-

era». A* o*tra» pergaala», de» em aer

re«paadida» em anmer.n. «eganda a

• piarão qi* a pet*«a laga d# ». met-
am; por r templo, pergaala-** —
-Mantem «empre uma altilad* ere-

rta?. . Cotia de etbibir o» teu» conbe-
eimealo* * laleato*? .

" Coatlderr-

m roam 100 • amainm da qaalidad*
oa d* defeito indicado, e eomo 0 a

•utenela completa delir; o retpondea-
le marrará, «alão. em aúmero, aetm
eteala — da • a 100. a dote do qar,

ao rata, reconhece etlttir em *1 met-
mo. bebe rurnmenfr. quando aar a
ama frite, e responde, ratão, á per-

gaala rorrrtpoodente: "00...*

At resposta* dceem t*r a«*igaada«.

M BOMFIM.
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A SURRRESA DO SABETUDO

cartazes sobre tubarões, e cachalotes

...ficou estabelecido que se fizesse uma
estatua equestre. 0 artista atirou-se á obra

e em pouco tempo estava prompta a «ma-
qiiette».

Mas quando o artista reproduziu o ...Então teve uma idéa... 0 esculptor ...pintal-o-ia de branco, dando-1

modelo, faltou mármore para o cavai- iria buscar

lo... Teve a idéa de substituil-o por pe- trabalhava

dra, mas lembrou-se que era demasiado
dura...

cavallo ensinado que já semelhança de mármore do forma a illu-

i circo de cavallinhos... dir, mesmo, os mais prevenidos...

...que fiel ao' ensinamento do mestre

esculptor ia fazer a sua refeição, para

depois collocar-se de forma a produzir

desesDero do notável Sabetudo..,
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jnjtUraráo Onitãnrial^VUcma

E' sabido que m allomict haviam cana?-
gavdo. noa pane» que com «Uca unia
estão em lota unia Infiltra(Ao íomoerMi
unaca no mundo Qoer na Inglaterra. quer
na França, para *ò exar o* teus toai
pruwipac» aJitrwMM oa artigo» alWmiea
icndiom a do-mnar r.mramcAtc oa merca -

doa Kciklae, louças. quinquilharia». ma-
ctunaa, beutquedoa. prodoctos chimtcea «
pha/maccutscoa — ioda a evpooc de art-

toa, carta b».‘co cem o .Nade ia (irrmaav
a que oa obrigo* o governo taglcx — H*
nham a mal* larga acccttaçAo na Inglater-

ra. determinando graodeo drc-agen» u-
naaaea do oare laglct para oa cofroa ger

nuuucc* Na França, a laMtraçáo. 4o q*K
aò ar tev; a modvda apprauaada com a
dedaraçao da guerra, ntumia proporçA«*
famasttea» f>a* oa allcmdaa. por tn»-
plo oa prtocipaaa foenecedorea de lomaea
Je modaa . par» «tenaea ’

Oa enaoa anocdoticoa a eaac respeito
abundam. ma» oa menos veros; meia Cre-
mo* que um doa mata carveaot foi o con-
tado por I XEmrrt. o moderno tornai de
Par»a. transformaçAo em diário da ranhe
céda rrvtata de Covastr Téry O orgic

pansiense fet bem em dar A aua narração
o titulo dc -Um cumulo-, porque ao trata

tcalmooie dc um cumulo
-Uma onfermcir* da Crua Vermelha

coota UíEurtt oaira em caaa Je unt

negocioaie de cartden poataca da rua de
Rtvoli « pode-lha cimtt llloatrudoa te-

prcccntando a«aumptoa patnoUco* pvt
aerarn offerccidoa aoa %ou* fendo*
— Temo* o Somào. de Uotailk. a cA-

re». respondc-Rsc o oommcmaatc
A enfermeira compra alguna eacmpla-

roa. a 25 contunoa. volta A aua ambulan-
cia e dtstribac oa cartòea peloa ferido*

— Oh? nuatu aeohora? «aclamo utu

doa fendo*, consternado
E. com o dodo, iponta pera esta ru-

brica. tntpreaaa sob a roproducçào do
SouAo de Dctatlle:

"Oreadro - Mude i« Gtrmomy"

Papais dsauo. fkca-oc atola ama m •
perguntar por que motivo a Atlemanha
provocou o pavoroso conflicto que con-
turba a humanidade Da certo não fo

por* aaocgurar a aua eapançAo com*
mercial .

Oc/lpento <*<« grarvJeâ

SAo claaaacoa aa ailhena» suocedldas
a ac torta m suuaçdca criticas « iarv-

poralat A da actrií. que tinha de ruela*
mar em acena, numa cotrada Que
cheiro dc papel q ueimado mas qu«.
vendo doa baaudores que o papel fdra
apenas dilacerado por Inadvervenoa do
contra-regra, achou que devia aer cohc-
rente e anbsteuni aquella phrase por e*»i— Que cheiro dc papel rasgado' — c
conheoda cm todo o Brasil c néo sob.
meo ei id tranapos a froatevra c foi faaer
rir nos paires vsamhos
No Apollo vunoa. porém, uma eeplon

dida pioda do illaotre acior eunuco joac
K toar do, que a nossa platéa tanto estima
Joor Ricardo representava com Augutt-
Cordeiro uma acena dc ufrimo acto dt
uma comcdva qualquer. Disfarçado «m
J«ng»a<hansnes dialogava asm a mn-
mor. de quem auapeiUva. acreditando
que cila aAo o reconhecera aob aque'1*

traje. A mulher, porém, fmgiu-ac tom-
bem dc illudida c confessava uma por-

çAo dc couaaa akamcntc desagradaveta.
para irritar ausda mais o mando.

José Ricardo tinha em cena altura de
arrancar o chapdo c mostrar-se tal qual
era. aa poça; maa oom uma mfclicidadc
o fea que nAo ao arrancou o ctvapoo. oosno
a cabei leira com que ac caractcnsara an-
tes de aer limpa-chaminés Fui um mo.
monto aproas dc indeosAo. Com uuu
oolma extraoidtnaría o setor portuguei
simulando o maaimo furor, esclamou para
Auguaea Cordeiro:

- Vèa. mulher infame? A minha in-

dignaçAo c tama que até oa cabei lot ms
caem da cabeça!

I escusado accrcscentar que a platéa
applaudia esse tào aimplcs recurso com
uma prolongada salva dc palmaa c este-
pendas gargalhadas.



ALMÀNAK DA “A NOI TE*' PARA lôi? 153

OmEfòcio ^ iHbüSmi^
lijyERJiMENTo. ..o...CiríEmToeR^pHol

O cinematographo conquistou o
mundo. Arte ou sciericia, ou uma
e outra ao mesmo tempo, os seus
passos pela “senda do progresso”
foram gigantescos, chegando, bre-
ve, ao gráo de aperfeiçoamento em
que se encontra, a despeito em-
bora da campanha a elle feita,
campanha feroz de morte, pe-
los pretensos paladinos da arte
pura e pelos’ heraldos da seien-
cia verdadeira. Contra o cinema-
tographo gritou, quando da seu oppa-

Affirmam uns, por exemplo, que, por
todos os motivos, na época da ele-
ctricidade, urgia uma arte omnímo-
da, impessoal embora, inferior mes-
mo, porém capaz de interessar o
maior numero: a poesia, a musica,
a pintura, a esculptura e a architectu-
ra são, emfim, as Bellas-Artes que
falam claramente aos iniciados ape-
nas. Outros declaram que a creação
do cinematographo teve origem na
consciência que o homem possue de
não ficando eternamente a admi

recimento, alto e bom som, o empresário só aquillo que lhe legaram as gerações
theatral e o especialista em moléstias de antes de Christo. E ha, entre outros
de olhos e nervos... Aquelle o temia, muitos, os que justificam a invenção
pela sua própria razão de ser; este lhe da “machina fantastica” na necessida-
movia combate, porque, afinal, a medi- de de divertir-se á humanidade, ameaça-
eina é um sacerdócio. Tudo passou, po- da de rolar no abysmo das estravagan-
rem: o empresário theatral continua dis- cias dos meios ulfcra-civilisados ,0u de
pondo do seu antigo prestigio, sobx-etu- debater-se, sem nunca asphyxiar-se, no
do de “um homem para muitas mulhe- circulo vicioso dos apophtegmas philo
res”, como na opereta, e defensor da arte sophicos, ora fantasiados a caracter no
de representar, desde a tragédia grega, bergsonismo. . . A corrente maior desses
semi-divina, heroica e majestosa até á theoricos é a que fixa o cinematographo
revuette parisiense elegantemente canail- como a creada arte desejada dos tem-
le — nãol até á revista brasileira, de pos que passam, aquem de 1830, isto é,

baixa dosagem de espirito, inefficaz em a arte das Bellas Artes, resumindo-as,
ridículo, pornographica; e o ocoulista e dando-as a todos, com um poder imimen-
o nevropatha, em que pesem ao rigor so de significação, obtendo virtudes, in
das cifras estatísticas, não ficaram ou- fluindo sobre o gosto e na comprehensa.)
tras tantas victimas em observação, em de quaesquer camadas sociaes. Não se-

virtude do muito fazerem... Depois, hou- ria melhor, afinal, viesse alguém e con-
ve mesmo notáveis dramaturgos e co- trariasse tantos modos de ver, mostran-
mediantes de fama universal que nega- do chãmente que o cinematographo como
ram -a acção do cinematographo em pre- todos os inventos foi obra do acaso? A
juizo da arte de la rampe, e notabilida- mascara seria, então, arrancada aos in-

des medicas que confessaram as poucas dustriaes da cinematographia que são os
desvantagens psycho-physiologicas do di- proprios theoricos da “arte das Bellas-
vertimento do écran. Também os mo- Artes”. Mas os Laemimeles, Loewers, PoWe"
ralistas, aggremiados ou não, a come- res, Keits, Sopars, Zukors, Lubins e

çar pelo amoral Marcei Prévost, de quem, Porters são os reis do film e os seus mi-
quando presidente de uma associação de lhões e milhões de dollars fariam vin-
oefesa moral de paz, corre uma ane- gar opiniões de maior peso intellectual,

cdota cruamente pittoresca, também estes moral e social . .

.

protestaram contra as audacias cinema- E’ simples a historia da cinematogra-
tographicas:

"

lução da sociedade!” — diziam.
‘o film influe na disso- phia: o inglez Muybridge concedeu o pla-

no da photographia animada, por meio
semelhante movimento passou, por sua de uma serie de instantâneos successi-
vez, e as múltiplas modalidades da vida Vos. Eastman descobriu o film continuo;
continuam sendo dadas, impressionando Edison construiu o kinetoscopio, primei-
o espirito pela imagem visual, por isso ro dispositivo pratico da moction-pictu-
que as entendem todos os povos, todas Te; Robert Paul projectou a imagem ki-

as edades, todas as corporações. netoscopica sobre uma tela branca, con-

Ainda não se precisou a necessidade struindo o animatographo ;
e, por fim,

da invenção do cinematographo. Os theo- Lumiére obteve o cinematographo. Muy-
ricos do assumpto têm, entretanto, ex- bridge, mal estabeleceu os planos da
pendido um mundo de idéas a respeito, photographia animada, tentou fazer as



. ,r,U .4, imlitprnvavri* K fel-ai ten-
do a primeira comi um ratallo a correr:
(liMM.f I m Unha tinte * a«im
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<«< '!*•» » m Unha t iglf « quatro
pl* l.igruphicaa c drantr drlLtt ama cor-
lina branra; cada obturador ctlata pre-

• un* f»« «!» tlntrMitt * raia por
ondr •• ratallo devia corrrr, ditpotla*
**"* •• roaaaa. o ratallo partia e. A
medida One paoait na frcnl* de rada
rumem. ía«ia funer ornar o obturador. ti-
rando, pAdr-tr diwr. a m
loaraphia Mu>br*dg« a|

**•«. rala* pbotagmphia*
Irando »e mallo inl

Denlrv lodo* o* povoa, aquclle que.
num promplu. prr* la o que aarta o ria»,o > i .-a r jphu foi o norte-amerteano Tam-
hen. hdi*on. o -grande feiUce*m“. foi
•laem I ornara prati. aairair cummemaj
a machina mara* ilhota, rumo te ld *|.
âuret. a t*ratando a bate da lodntlna
um dot maiorrt futuro» . l>t norte ame-
ruanoa, mal* do que o* europeu* aue
liaeram fortuna

Jfopeua une

ta pbo- de »*e *oaberam tirar etpanloto* provei-
m. em loa. Ha no* Ktladot Inidot, hoje. uma
utaram nota rlaaaa d* tltalarau: “o* rai* do

faria aaoter • /f/m aprrtealando
Igura* ainda timplea ma* rariota* o
aaimalograpb« .arrede* o apparelbo de
Kdltoc* Hobrrt l‘aal aebou que o klar-
lotr>q>«» abria uma clareira na*
ln*e*«lga«.V. do maravilho*» A i a
gem k.»ei„vop„i ponderou, bem po
rta ter profrelada num* leia branra
h rae daht e **rp o an.malugrapl
U nnemalogmpb» de I

nal. a
Krdrra S
le, a bialneta da dearnberto da arte •>«

Indudrta
/Ümf tí deanlr detlat cifra» nán te tur-

«}«*» *• apontem na
do dullar

nemalogn
aetor de

Ua ditcaltd... lio ronawitialmmlr dl»
cntldo. qnal I a rtamnalagraphéa I

Drtcm *r A franga a* muli.pla* Iraa».
“*• pamoa o nnemalo-
Melhorou o ella ale o aen eper

”*lo IWpoit, fer com rlle nuan

M0MM
rei» abtelslna do /l/m Mareut I «ew cr qãe

,on a «Ida «rndendo Jomaea e que.
è proprietário de mal* de cem ei-
lograpbet; l)a».d W l.riffth, ra-
de tenreira ordem e a< lualmenle
Malnal fllm* ( »rporallon~. (uri

Inemmeie. »i imm.o.ni, «llemlo; Sirg.
maad l.abcn. r« negociante ambulante de
intlramento* de oplleu: tdofpbo /.abar.
que num anm. lal.ee. pa.«. de opera
rio de uma fabrica de Mtbrclado* de pel-
lr% a rmpreorto de rapertaenloa da pc-
**• P*« do* rlnrmatographot: Jor-

grapbo
fc icom

para u*o do* < incmalographoa;
Sopar. de quem *« pòd« dlaer .....

dormia mf/ rood mim do lheaIro r aror-
don importante peodnrlor de leia. para

rab Iternanfl. Gnl- e. ma

rlle* pobeetinbat aaoireffea// Semelhan-
te mo.imenl» peitou breve, poaando.
»eg»ir ea i.rui pegn. d.» *eu rrpertort
frraudv. Brande* San ‘

liy, * Hero,
__

lluee. Morelll. Salvlni/ florriic zLC™"
n catai Mrndoia c (íoerrern, rtnf.m lo-’
daa a» r.lnrll** c o* ea/rr/fo* do lhealro
unitrrtal. boi* eonberidoa em lodo* o*

eajat emh<-
bigtoa t pott.tr I que nenhum amrrírano
deiaaaae de aaaitllr, podendo attim 1’ow-m farllmenle rurontlmlr a tua fabrica
r. maia. nrganlaar a tloliom l‘umr, Df».
Inbullng Commmmg

1‘iwlrr- te-ia ditrr outro tanto, ou qnaai
.Ic refere nela ao movimento da Indnrtria
• •nrmelographira na Franga na laglaler-
ra. na Italia. na Aliemaaba, na Srandi-

^.7 dn^íir *W,° írTrl
gentina e no Bniail. Nio
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tem quantos nos lerem, por termos dito
no Brasil também! E’ evidente que deve
de haver, neste particular como em tudo
mais, o que se chama simplesmente re-
latividade das cousas. E não ha contes-
tar que daquelle Animatographo, á rua
do Ouvidor, rudimentar, trepidante e com
fitas a se romperem a todo momento,
aos actuaes salões de exhibições cinema-
tographicas, existe uma grande distan-
cia, percorrida dentro, porém, de curto
espaço de tempo. A differença, de outro
lado, é notável entre os capi-
tães em jogo na exploração da-
quella casa de divertimen-
to, das que se lhe seguiram,
durante um anno, e das
hoje funcciomando — vas-
tas lojas, profusamente il-

luminadas, com uma orches-
tre des dam.es na isdispensa-
vel “sala de espera”, parafu-
sando ou desparafusando a pa-
ciência alheia, e sem, talvez,
ainda as necessárias condições
hygienicas no compartimento
de exhibições. Ha também a
notar, e releva isto de impor-
tância, a organisação, agora,
de um programma. Hão de
encontrar nelie films de quan-
do o cinematographo era ex-
clusivamente um espectáculo
de feira, successo como tal na
Hespanna... mgrammas já
foram aqui exhibidos, custan-
do milhões de francos, em que
pese á veracidade das cifras

ditas gastas na montagem de
um film como Âilantique, ex-
trahido do romance de üerhart
Hauptmann, ou como A vida
de Nero, o Quo Vadis?, os Mi-
seráveis, ou outro qualquer,
em cuja confecção s.e emprega-
ram centenas de homens com
vidas seguradas contra accidentes possí-

veis. E mais, a programmas, aqui, já
assistiu o carioca, dos quaes, a fita

principal fôra feita no Rio e em São
Paulo, entre outras, todas de successo

extraordinário, O telegramma n. 9, Os
Estranguladores do Rio

,
O noivado de

sangue, A mala tragica, Viuva alegre.

E no Brasil, nesta capital, o cinemato-
grapho soffreu todas estas transformações

:

foi Cinematographo, Cinema, Cine, e Ci;

chamou-se “Lumiére”, “Kosmos”, “Kab-
Kab” . . . trabalhou a todo preço, em ses-

sões de tres horas a fio e á entrada no
meio da fita; serviu a todos os gostos,

inclusive o do genero “alegre” e livre;

e fez o reclamo de drogas para extin-

' guir callos e dos invios sertões brasi-

leiros. .

.

Quando esta chronica, ou o que fôr,

escrevemos sobre o cinematographo

arte, sciencia, industria, divertimento,

etc.’ etc. —- ha, mesmo no Rio, um mo-
vimento desusado entre os exploradores

da cinematographia. Ao lado dos simples
proprietários dos estabelecimentos, em
cujas salas vae o indígena, diariamente,
rir com as proezas de Carlilo ou soffrer
as delicias do thedabarismo, os quaes
agem de modo a caBa vez mais seu nego-
cio merecer a confiança da maior clien-
tela, vêem-se alguns espíritos verdadeira-
mente yankees que, organisando-se em
sociedades, tratam de transportar para o
film as bellezas da nossa literatura de ro-

mance, a nossa pay-
gem, a vida cario-

ca de hontem como
a de hoje, emfim.
E’ um esforço, é

um arrojo, a em-
preitada que se permittiram fazer taes

espíritos, numa terra em que, sem pessi-

mismo, o bom e o util só existem na obra

do Creador. A despeito de tudo, porem,

essa iniciativa parece vingar, por comple-

to, dessa vez. Que assim seja, afinal,

porque bem o merecem aquelles que a

tiveram e a vêm realisando, com a ex-

cellente A Moreninha, o descuidoso amor,

na novella de Macedo, e a A Perdida,

motivo dramatico de Oscar Lopes.

E. DE MATTOS.
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COMO joAo ratAo ENTROU NO CÉO

O gatuno JoA- IlatAo watlu a Da facto. 1.U.1U, ap*».
* P(.f0»t»*r „ \ .« dai»ar tnh.u. .0. d íftculdada. <0 peto m gra»»«» N Ao cdra commi«o . P-iaaoi A* a rxtdt 4f Jarob

*

W*» • **»» «»r»pl«i apena» lira
1*0 entrada» na IWIcikAo. durante toda
a Minha tida pruflwioMl Voa para a
atr rntdada nau «ontaitr >4o do «n 1'rua-
dhon. dr «|tt« a (•Cop/Icdade # «to ronbo

Jalo lUIAo «mafiara, mui i«Ma«r*- Para o Infamo nio »oo. nn
ta da .|uc M.. Padn» «Ao «ontenlirta Dant Padr. Ma». franeamai.l

SS2fâ
fardo nio a nada agradai rl rolarUfwlinmri.n Uo Padr» mandou o aqoi. aa databngu .

.

para o Infamo

— larlfrr amigo! \ndat por aqai na-
laralmrntr A rata do» mio» qar o rrv
pellaval SAo Padro atira fAra!— Não Da ha muito tanto inatilmrn-
I* paoatrar oatlai taraIam parada» Da%-
da qar d*ahí fui rtpalM nunca mait
poda voltar, ha lodo o cato...

-- f> «a»o ui» á. franmmantc. para de*-
r *paro. pott tan» a rhaia da ti a porta noa
l»o» pda da aoAro Vttim. ti rjqrrrt.
drntrn da cinco minnto» tarvnoi ho»pa-
da» da SAo Pedro.
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(CONTINUAÇÃO)

Os oceanos, os mares, as bahias e os

rios de todo o murado são cortados ern

todas as direcções pelos cabos telegra-

phicos submarinos, que em futuro tal-

vez não muito remoto serão substituído i

definitivamente pelo T. S. F. A exten-

são total desses cabos attimge a um nu-

mero verdadeiramente extraordinário

.

Assim é que todos os povos tèm a ser-

vil-os, segundo os mais seguros cálculos

e pelas mais recentes estatísticas, exten-

sos cabos mergulhados nas profundezas

do oceano, que attingem a 235.492 mi-

lhas marítimas.

Não é, porém, uma só companhia que

explora esses longos cabos. A maior de

todas é a que tem a sua principal sede

na enevoada capital do Reino Unido, é a

poderosa Eastern Telegraph C°.. que serve

além dã Inglaterra, Portugal, Hespanha.
• Italia, Grécia, Áustria, Turquia, toda a re-

gião dlo mar Negro, Egypto, índias, Sul

da África. Australia, etc. A Eastern pos-

sue — nçlo menos possuía antes da guerra

— 46.796 milhas marítimas de linhas.

Figura em segundo logar a Easter Ex-

tension Australasia and China Telegraph

C°., também ingleza, ligando os paizes

aue lhe dão o titulo e com 26.421 mi-

lhas. A terceira é nossa muito conheci-

da, a Western, terror dos gerentes de

jornaes que se dão ao luxo de possur

correspondentes no estrangeiro, o que,

aliás a poucos succede. A Western oos-

sue trinta cabos com a extensão total de

23.836 milhas, e serve a Portugal, ilha

da Madeira, São Vicente, Pernambuco,

Rio de Janeiro, Santos, Momtevidéo, Aço-
res, ilha da Ascensão, ligando esta a

Buenos Aires. O quarto logar oertencr

á Western Union Telegraph iC
0
., com

23.508 milhas, cuja maior parte é a que
liga a Europa á America do Norte.

Seguem-se: a Commereial Cable C 0
..

com 16.595 milhas, servindo também de

ligação entre a America do Norte á Eu-
ropa; a Central and South America Te-

legraph C0
., com 11.898 milhas e cujas

linhas estão determinadas pelo seu titu-

lo; -á Comipagnie Française des Cabes
Telegraphiiques, a primeira não ingleza

que figura nas listas de que extrair-

mos estas notas, a qual, partindo de
Brest (na França, ,

serve a diversos pon-

tos até chegar a Nova York, com 11.469

millhas; a Eastern and South African

Telegraph, com 10.490 milhas; a Com-
mereial Pacific Cable C 0

., com 10.070

milhas; a Companhia Allemã de Cabos
Transatlânticos, com 9.556 milhas e aue,

partindo da ilha de Borkura para a ilha

dos Açores, toma duas direcções, indo a

Conev Island, em Nova York, e a Vigv,

na Hespanha.

As demais são pequenas companhias;

cujas descripções não merecem destaque

especial. Curioso é somente saber qual

é entre ellas a menor. Cabe esse logar

á bem organisada Companhia Telegraphi-

co-Telephooica dei Plata. que dispõe de um
só cabo com a extensão de 28 millhas .

Escusado será dizer que ó -nosso Brasii

não figura de modo algum nessa estatís-

tica. .
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la 4a villa 4e Santa Crmi
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está muito felizmente situado para pre-
venir ao navegador de approximar-se
dos Abrolhos: 17°57 Sul.

de .lussaras” e “mussandós” e
cle-se por oeste, acompanhando o
distancia de mais de 1 kilometro

esten-
rio na

Onde foi plantada a Santa Cruz A terra àe Santa Cruz

Não são simples, dizem, os “Estudos
sobre a Bahia Cabralia e Vera Cruz”, que
aqui nos servem de guias, as presumpções
que nos levam a affirmar que a Cruz plan-
tada por Cabral, tendo nella pregado as
armas e divisas de El-Rei Dom Manuel,
o “Afortunado”, foi erguida á margem
do ribeirão Mutary. Além do facto ma-
terial de não existir desaguando na Bahia,
tendo “praia a bocca”, outro rio, ribeirão
ou riacho, que “corra ao carão da praia”,
de aguas não salgadas e em cuja foz póde
atracar escaler, bote, batel ou esquife; te-
mos a carta de Caminha, primeira pagi-
na da nossa historia escripta no mesmo
dia do descobrimento da terra de Vera-
Cruz .

Diz Catramby que “se outro qualquer
documento não existisse, bastaria sómen-
te ella para nos levar com segurança ao
ponto desejado”. Narrador imparcial e

observador profundo, não emittiu uma
asserção que não encontre, ainda hoje,
a mais peremptória confirmação. Ou, se

não. vejamos, diz elle para orientar-nos:
“Hoje que é sexta-feira, primeiro dia

de Maio (11 de Maio) sahimos pela ma-
nhã em terra com a nossa bandeira e
fomos desembarcar acima do rio contra
o Sul, onde nos pareceu que seria melhor
chantar a cruz para ser melhor vista e alli

assignou o Capitão, onde fizemos a cova
para chantar e emquanto a ficaram fa-
zendo, elle e todos nós outros fomos pela
Cruz abaixo do Rio onde escava. Trou-
xemol-a dalli com esses religiosos e~ sa-
cerdotes adiante, cantando á maneira de
procissão. Eram já alli muitos delles
(indios) obra de setenta ou oitenta e

quando nos assim viram vir, alguns delles,

se foram meter debaixo delia a ajudar-nos.
Passamos o rio ao longo da praia e fomol-a
por onde havia de ser, que será do lio
obra de dois tiros de besta”.
O ribeirão Mutary, que não é mais

“ancho que um jogo” de maguás, pois

tem em media 4m80 de largura e que cor-

re parallelamente ao mar ou “que anda
ao carão da praia”: 719 metros, é o refe-

rido por Caminha. Sendo a distancia que
separa do mar, em media, de 25 metros
e a ribeira constituída por comoros da
areia, não foi necessariamente abi que
plantou Cabral a primeira Cruz. Subindo
o rio, desde a sua foz, na distancia de
719 metros que elle “corre ao carão da
nraia”. muda rapidamente a orientação
junto de um pequeno morro coberto hoje
de palmeiras, ficando perfeitamente visí-

vel do mar, do qual dista cento e poucos
metros.
Da parte plana da pequena elevação ao

rio distará “obra de dois tiros de besta”
(45 a 50 metros) . Esta elevação está aci-

ma do nivel do mar onze metros, rodeada

A actual Vera-Cruz ou Villa de Santa
Cruz, está situada a 16°15’35” de latitude
austral e a 39°00’17” de longitude W. dc
Gr. : ou de 2h36m em tempo. Sendo a pri-
meira terra descoberta por Cabral a 22
de Abril de MD, só foi elevada á cate-
goria de Villa pelo decreto de 13 de De-
zembro de 1832, dando o presidente da
Província em 18 dc Maio de 1833 os li-
mites do Novo Município, que são a leste:
uma legoa para o sul (ponta do Mutá)
e cinco para o norte (barra do rio Mu-
giquissaba)

.

Teve logar a installação da villa a 23
de Julho de 1833. No anno de 1530 veiu
estabelecer-se á margem do rio o colono
portuguez João de Tiba, primeiro habitan-
te civilisado depois do Descobrimento.
Exclusão feita dos degredados deixados
por Cabral, e de dois grumetes deserto-
res. No anno de 1535, veiu com sua famí-
lia tomar posse da Capitania, que lhe ha-
via sido doada, Pero dc Campo Tourinho,
indo estabelecer a séde á margem do
rio Buranhem, onde Christovam Jacques,
já havia fundado uma colonia. Pero dc
Campo Tourinho fundou em 1536 as povoa-
ções d e Vera-Cruz,, onde já ha seis annos
se achava João de Tiba, e a de Santo Amaro
ao sul do Buranhem.

Muitas vezes foi Vera-Cruz arrazada
pelos Aymorés, razão pela qual não se
desenvolveu como Porto Seguro, que, sen-
do a séde da Capitania, chamou para si

até a denominação dada por Cabral á
bahia que lhe serviu dc abrigo. Conta a
tradição local que o ultimo arrazameh-
to teve logar em uma noite de Natal, de
anno não lembrado e naturalmente na
missa de meia noite. Referem que estando
toda a pequena povoação na egreja e o
padre celebrando, sentiu-se ella cercada
pelos Aymorés; que o vigário depois de
lançar a benção, sem ser a occasião pre-
scripta na cerimonia, collocou a patena
sobre o calix e procurou sair pela porta
que se abre para leste, mas sendo per-
seguido, tentou descer pela ingreme ram-
pa do fundo da egreja, por onde rolou
á margem do rio. Dizem ainda que a este

ultimo massacre, sómente escaparam dous
meninos, que foram pela costa dar no-
ticia em Porto Seguro.
Asseveram também que annos depois

foram achados na margem do rio a sagra-
das paténa, o pé do Cálice e a ossada do
padre, cujo nome não conservaram.
O município de Santa Cruz pertence

hoje á comarca de Porto Seguro. A villa

de Santa Cruz actualmente tem uma popu-
lação media de 1.500 almas, com 165 elei-

tores. Os seus habitantes occupam-se da
pesca, da caça, do plantio da mandioca,
canna, côco, pimenta e cacáu, e tiram
piassaba no matto e madeira. A pias-
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^^Bôf\Peleií\!
Don£ Grh[LOj!

Outra cousa digna de ver-se em Madrid são
as brigas de gallos.

Li um dia na Correspondência o seguinte
annuncio : Na funcção que se realisará amanhã,
no Circo de Gallos de Recoletos, haverá, entre
outros, dous combates em que figuram gallos
dos conhecidos aficionados Francisco Calderon
e D. José Diez, pelo que se espera seja muito
animado o divertimento.

O espectáculo começava ao meio-dia: lá
estava eu. Fui surprehendido pela originalidade
e pela boniteza do theatro. Parecia um kiosque
construído sobre columnatas de jardim; mas é

tao vasto que póde conter quasi mil pessoas. A fórma é perfeitamente cy-
lindlnca. No centro ergue-se uma especie de palco circular, de mais de tres
palmos de altura, coberto por um tapete verde e oircumdado por uma ba-
laustrada ião alta quanto a dos pequenos terraços: — é o campo de batalha

Nos intervallos das columnatas se estende uma subtilíssima rêde de fios
metallicos, que isola o campo aos combatentes. Em torno desta estpecie de
gaiola, cujo plano é do tamanho de uma grande mesa de jantar, corre um
circulo de poltronas; por trás deste, outro, um pouco mais alto, — umas e
outras forradas de panno vermelho. Sobre diversas das primeiras viam-se
letreiros com caracteres bem nitidos: — Presidente — Secretario -— e outros
titulos de personagens que compõem o tribunal do espectáculo. Por trás
das poltronas, ergue-se uma especie ide escada de bancos até á parede, na
qual se abre uma galeria sustentada por dez columnas finas.

A luz vem do alto. O vermelho vivo das poltronas, as flores pintadas nas
paredes, as oolumnas, a luz, emfim — o aspecto geral do theatro tem um
mão sei que de novo e de pittoresco, que agrada e alegra. A’ primeira vista
parece que naquelle logar se devia antes ouvir uma musica festiva e jovial

do que assistir a uma luta de brutos.

Quando entrei, já lá estava uma centena de pessoas. Mas — oh! —
que especie de gente é esta? -— perguntei a mim mesmo, pois, de facto, o

publico do Circo de Gallos não se assemelha ao de nenhum outro theatro: —
é uma mescla sui generis, que só em1 Madrid se observa. Não ha senhoras,
nem rapazes, mem soldados, nem operários, porque é dia de trabalho e a uma
hora ineommoda; ahi se nota, entretanto, uma variedade de aspectos, de ves-

tuários e de attitudes maior que em qualquer outra reunião popular. E’ toda a

gente que nada tem que fazer durante todo o dia; comediantes de longos

cabellos e caras rapadas; toreros — ahi estava Calderon, o famoso picador— com a sua facha encarnada em iomo> do busto; estudantes ostentando no
rosto os vestigios de uma noite passada no jogo; negociantes de gallos, jovens

elegantes, velhos senhores aficionados vestidos de preto, com luvas negras

e gravatões. Estes espectadores cercavam a gaiola. Mais retirados, rari nantes,
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C< arctario eveiama — SUemeto! — a o »«t«to que pesou a bicho e maia um
enado tomam cada um a sua caias o. collocsnd» as aaa duaa portinhola» que

X m defrontam na balaustrada. abrem>a’aa ao me»mo tempo. O* gaito» tuetn.

? torm/n-ae a fechar a» portinhola» » o» «apoctadorce conservam durante

£ algum tempo, um silencio profunda
Eram — paru servir me da curiosa definição que me fot dada por ma

v «opactidor - dou» gaito» nãifi.vi da raça ingleta, alio

lyy çoa mobtliaai- <

*
3nado» aa par- <

le po*tcrtor a '>

do perto para
cima ; itn
crista, a teata

pequena e ca-

da um com um par de olhos que revelavam a tua índole guerreira.

Os espectadores oa oboervam atteotsmente. sem proferir palavra. Oa
aftsumado*. em tão rapldo» instante», avaliam, pelas cõre». pelas fôrmas e
peto» movimento* dos dou» animacs. qual saré o provava!

,
vencedor . Depois.

X propõem aa apostas. E* um calcule, como ac pòdc comprchendrr factlmen-
ff mu; to ircerto. rr.«* é » incertera que dA vida ao iófo Subifatnente o

v allendo é interrompido por uma c»pto*to le grito*. —Um émro peio da M-

% rnta! — Um doro r*l° da e»qmorda

f

— Vil Trai dmroí pelo negro! — Qmatro

$ daroí gelo pardo 9 — Uma osça pelo peqsea• ? — Pd/ — Kd peto negro/

y VA peto pardo ' Todos gritam agitam aa mios, acenam uns para outros com
X a bengala, as aposta» »ugn»mtam cm todoa oa aosttdo». Em pouco tempo
X ha mil Mra* cm togo* Oa dou» galloa, a principio, não aa olham. Um voltada

¥ P‘r* um lado. o outro para o lado oppoato. cantam oa doua alongando o
* pescoço para o» espectadores, como ai lhes perguntassem — One desciam
X de noa? A pouco e pouco, aem demonstrar que são visto», approtimem-ac

oa doua. parecendo que cada um deaeia apanhar o outro de surpresa De
>m a rapaiea do relampagn. dão um salto com aa ata» aberras.

nv*e no ar c recaem no campo, espalhando em torno uma nuvem de pen-
m». Depois dessa primeira mvcetida, firtnam-»e nas patas, plantam ac «n
frente tua do outro, com o pescoço distendido, quaai
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X olhando fixamente, iiwnoveis, corno si se quizessem envenenar com os olhos, X
v Agora, atiram-se de novo, um contra o outro, com grande violência, e então f*

X os assaltos passam a succeder-se sem interrupção. Ferem-se a patadas, a x
:% esporadas, a bicadas

; atracam-se pelas azas de tal modo qut- parecem um só

$ gallo com duas cabeças; caçam-se um sob o ventre do outro; arremessam- X
X se contra os ferros da balaustrada, perseguem-se, caem, rastejam, esvoa- X
•f çam; e cada vez os golpes são mais repetidos, voam as pennas da cabeça, f*

os pescoços ficam ida côr do fogo e jorram sangue. Depois passam a dar

;> pequenas picadas na cabeça, em, torno dos olhos, nos proprios olhos, car- f:

meiam-se com a furia de dous loucos que temessem ser apartados; porque X
.*•: é preciso que se saiba que um dos dous deve morrer. Não dão um pio, X
X nem um gemido. Não se ouve simão o estrepito das azas agitadas, das pen- X
X nas que se dilaceram, dos bicos que tocam no osso. E nem um instante fj

v de trégua — é um furor que vae direito á morte. v
v Os espectadores acompanham com a maior attenção todos os movi-
*> mentos, contam as pennas arrancadas, numeram as feridas. E a gritaria X
v augmeuta sempre ide intensidade, e as apostas se tomam mais fortes: — X
X Cinco duros pelo pequeno! — Oito duros pelo pardo! — Vinte duros pelo

"X negro! — Vá! — Vá! Em certo ponto, um dos gallos faz um movimento que
X traduz a sua inferioridade de forças e começa a demonstrar cansaço. Embora f;

X resistindo sempre, as suas bicadas se vão tornando mais raras, as esporadas

X mais fracas, os saltos mais baixos. Parece que eomprehemde que vae morrer, ff.

X Não combate mais para matar—combate para não ser morto. Retrocede, Foge, X
X cae, torna a erguer-se, torna a cair, cambaleia como atacado de uma vertigem, f;

tf O espectáculo começa então a ser horrível. Em face do inimigo que f;

tf cede, o vencedor augmenta de furor. As suas bicadas caem fortes, raivo- tf
X sas, desapiedadas, nos olhos da victima, com a regularidade de uma agulha X
X de machina de costu-

ft ra; o seu pescoço es-

Ã tira-se e encolhe-se

t*t com vigor de uma mo-
:*• la; o bico attinge a

X carne, torce-se, dilace-

ff ra-a, depois finca-se

tf na ferida e ahi se sa-

•> code como á procura

f; das fibras mais oc-

•f cultas. Agora pica e

tf repica a cabeça, como
f; si quizesse abrir o craneo e arrancar os miolos.

.
. tf

X -Não ha palavra que exprima o horror daquelle picar continuo,
..
im- ...

X cansavel, inexorável. A victima debate-se, foge, corre ao redor da gaiola,

X emquanto o outro, ora por trás, ora de lado, ora por erma, 'nseparavel como .;

t uma sombra, com a cabeça inclinada sobre a do fugitivo, oomo iim ccmfes-
$h sor, vae sempre picando, sempre ferindo, sempre ddacerando Ha nelle

X qualquer cousa de carcereiro, de carrasco; parece que diz alguma cousa ...

$ no ouvido da victima, parece que acompanha cada golpe de ™n wisulto. ...

X _ Toma soffre, morre! Não! vive ainda, toma_ ainda esta, esta outra, ainda

$ mais' Um pouco ide sua raiva sanguimaria insinua-se em vossas vems, v

aqueila crueldade cobarde dá-vos um desejo de vingançaí estragulal-o-iei^ v

X com as vossas mãos, esmagar-lhe-ieis a cabeça com os p . 8 _ , X
X eido, todo manchado de sangue, depennado vacillante, tenta

^
quando em ...

X quando uma investida, dá urna ou outra bicada, mas foge, atira-se oontra ...

$ os ferros da balaustrada na esperança de encontrar ma sa vaçai).^
tf

X Os apostadores inflammam-se, gritam cada vez com mais íorça Como ...

X nã0 p0ide
P
m mais apostar sobre a luta, apostam agora sobre a agonia. ...

X —Cinco duros como não assalta tres vezes! — Tres duros como nao assalta .;.

X cinco! — Quatro duros como não assalta duas.
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Ncmc momento ouvi uma oouaa que me fu caircmoocr :

«O,
***' «*»• r*nc**> • ***« 0 roetoNà "•* P«llc- «*> «*•»>* ®o* «Umm; o acu moco ttào"* “T °“® *«»oa*uent*4o; a cabeça era um craoco aberto aa

e^oeleto «tnmlo eougue. Mcnli-w unia dcbaiia -ae tua treta* mo-re«4oaa ara* partida. oomo dou. lòco*. teutaio o peucoç» dcocam.do
art*«0o o craneo ao acoao. aqui « a«. como oa cie* roccm-oa^Sl

v .
°C

.

fT,T* * otbo* p*n *" *P«“ «mfuaamem*qoelle rapntanilo E o verdugo cootmoa a dar fecadaa na* ruína* a (mroa ortHta* oculareu. a picar aufere o cr*«mo mT; nèo era maia uma Iou. me#

?! ***** 4c* f*Iar * ryacVk> •*» "«UJ-» A '* wiu*.
V.^f* ."f” — ~

ITI1l,n‘ 0 loelwavo.ae a olhai- * com a

ÃT
*B*fo****U - **7* mM afaaiara-ae • a fUara 4o alto oom

tfvlif ferer»;* 4e um corvo; moa dvpota tnvuetu da «ovo com a indo 4c am«amptro. a bical -a. a furai- a. a Alocara!- a. com m vigor a o4a maior ' Aid our
>«*— . ,^T

ct-T...!_ _??*"** . *.
• oih**Í0 "0 anHUMato. também parou

— .9? f f?
^ rrdoferaram Nau aa po*a maia apoaur aoferc aa coov^afeea da agoma — apoatava-ac aubr* oa aympromoa 4a mona - Ciar»

r?n YmJ7?f r** • *•»«/- o— - r— <m..rTrr» coroa ro noa a Ineati 4sa« mnf Kd/ P4/O tal lo monboodo ergueu leaino.mamente a cabeça; para logo o cor.
ruaco lhe inrwi de Clnu uma tempearade 4e bicuda*
O* gntot voluram a ciplodtr A ***** fei 4o sovoUm !iff:Pn fMimeoio - a aí o%^* Wln 1

* CM*C
mrcao - mi blcu4a alada' — golfou aaagua pala
booca. tacillou « caiu. O vencedor. «oaeravel. por -ac
a cantar Vetu um crtado a oa levou a arnboa

Todo* o* capuetadore* ervuenm..* .

ae ua» c oui
na menioa doa (.'lo.
modemra da luta _ _
pe/r/c' — Roa* geifo./ _

ira. nada' - IWd ^ „ ,

Méo* M t^lmaf - Ado oa*
^TL ~ •*» «*'•*/ — Cair- ae rord' — Roo*/ — W Jtll -

fod^rar^T*
r **• • proAdem.To4oa *«otaraio-ac c começou «urra luta

a a Z? °
*ff

U M de *»»* • ^ Talr« ha,, quem ooatc

sgigssassssiE
rrJt- .-“gr1* «—» anvr.syss:
£S*L“Th í taTT"

* "* “*•

ra-sr,*
5: serrüMr>Mi * 5K551Í. 1

*
li'T ",u*>

.• aa mao* aobre nnu balauatrada *em que abaiac cm olho* com ann.» t ei <
" **

^°aww0õoacaaftft^^A^
^"‘"r-n-nnRnn n flnniiiint ffiiílIhiH iBuüütJEBOiijaiituiiiigiuffi
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goiietõ
-Inédito

-

Maldizem uns do amor, porque trahidos
Foram, talvez, em seu affecto, emquanto
Escondem outros, no silencio, o pranto
Nas negras dores d’esses dias idos.

Arrependem-se muitos, dos perdidos
Momentos que se foram, n’esse encanto;
Mas, todos, mais ou menos, entretanto,
Buscam de novo ser do amor feridos.

E
’
que, ao sorrir do amor, a gente sonha,

E o sonho é tudo n’esta vida, embora
Nos ladre a inveja ou babe a vil peçonha !

Que importa, pois, a dor que nos descora,

Se a ventura do amor, após, risonha,

A alma de sonhos e illusões inflora.

MOREIRA DE VASCONCELL.OS rA'

ie/ JlereS
-Jnédito-

Laranjas e morangos, quanto ás fructas. .

.

Quanto ás flores, porém, ha ! quanto ás flores,

trago-te dhalias rubras, idessas cores

das brilhantes auroras impollutas.

Venho de ouvir as mysteriosas lutas

do mar chorando lagrimas de amores;

isto éy venho de estar entre os verdores

de um sitio cheio de asperesas brutas.

Mas onde as almas, passaros que voam,

vivem sorrindo ás musicas que echôam

dos campos livres na rural pureza.

Trago-te fructas, flores, só, apenas. .

.

Porque não pude, irmã das açucenas,

trazer-te o mar e toda a natureza.

CRUZ E SOUZA.
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0 BRASIL DE ANTANHO— ff t-JUl! - 1 1
'
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»

•
;
j a « * » i í

*

llrpaodocrã.» <U inltrttMolt 'Carta
topo«raphic« *la « omarra dn Paraaata’
d« 1‘ruM'ipr na parla qoa toi itruima-
brada da da Sabartk. a parta da* tomar
«a*, a provim-tet limilrofv* " Kiw torto
*o dorumrnt» do Bra*il da Ha* do *a-
CVio XVIII 4 a««icnado por JoW Itna-
rto do Cooio Mora no. qoa o fac Sol»
O mappa. Morro.» rwrrtro um liCairo
histnrico da ailla da Pirecata*. ou Para*
ealu*. qoa foi povoada na 1723 "com
o nome da Drtrobarto da Santa Anna. a
Sdo Krlippa, o ona coarta do (armo da
Po**a qoa a* Jadlp* dd Mo Romeo
tomarão do dito Da«coberto. como Jatar
do wo termo"; c da oolra* refide*. vll-

ta*, (tcaarra*. ate
,
do Hraill de**a« tam-

po* rnnolm
"O caracter do* povo* darta pai*, dil

o arndito Moreno ha «intato, franco a
boapitataim. rvtpeilão a» Aothortdadoa,
a a llrlittão, a Ínfima piaba ha bartanta
indoUmta. o não pouco toprrrt ictoaa

.

Ooaaa lodo* o* filo* tão tnai*. oo ma-
no» aartfaro*. da altan* «adir *arrm dia*
manttno*. O Ar ha poro. a* Ktlaçde» con-
• tanta*, o tarrrn» quara rui tr nr r» lidada,

pino* A ontea molartia Idamtca ha a*
Saioan*. am alfint ponto* do pai*. A*
Malhara» *ão moito fecunda*".
O’ têmpora . .
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Verdadeiro Sherlock Halmeâ
cerca de vinte annos.

, r> i

Você é soldado, official da reserva,quando Conan Doyle co- e esteve em Bermnda.
meçon a publicar as Com espanto do paciente, explicou aos
Aventuras de Sherlock discípulos: é soldado porque entrou no
Holmes, essas narrativas consultorio de chapéo, como se entra na
despertaram um interesse sala das ordens. E’ official, por um cer-
geral em todo o mundo . to ar de autoridade que se lhe nota nos

Toda gente se perguntava onde tinha o es- olhos; e da reserva, pela edade. Final-
mente, esteve em Bermuda, porque apre-

criptor inglez descoberto aquelle typo, _
capaz de, pelo simples raciocínio, des- senta na nuca uma erupção só conhe-
vendar os crimes e resolver os mysterios cida naquelile logar.
mais desconcertantes, e si era copiado da
vida real, ou pura creação da fértil ima-
ginação de Conan Doyle.

Durante algum tempo a interrogação

ficou sem resposta, mas, afinal, o autor
revelou ao redactor de uma revista in-

gleza que o verdadeiro Sherlock Holmes
vivia na pessoa do Dr. Joseph Bell, de mãe pobre só se permitte para com o
Edimburgo, sob cuja direcção o novellista primeiro filho,

havia estudado no começo de sua car-

reira medica.
A espantosa faculdade de dedueção do

Dr. Bell, que morreu ha

A uma pobre mulher, de mais de trinta
annos, que lhe foi consultar, com uma
creança nos braços, elle disse:— E’ o seu primeiro filho. .

.

E como a mulher se mostrasse admi-
rada, explicou que o conhecera pela tou-
ca vistosa e cara do bebê, luxo que uma

quatro annos, na edade de

setenta e t r e s annos,

fez grande impressão no es-

pirito de Conan Doyle. De-

pois de receber o grão, o no-

vellista foi para a África cli-

nicar, mas as reminiscências

do seu curioso professor em
breve o levaram a relatal-as

em fórma de contos. O suc-

oesso foi tão rápido e tão

grande, que o medico resol-

veu trocar a lanceta pela

penrna

.

Diariamente — diz Conan
Doyle — o Dr. Bell de-

monstrava a sua extraordinária faculdade

na sala de clinica. Approximava-se de um
paciente e dizia-lhe:

DR. JOSEPH BELL
Sherlock Holmes authentico

A sua perspicácia, porém, não era isen-
ta de contratempos . Certa vez o procurou
um doente de emphyseuma pulmonar.

— Você é musico, disse o
Dr. Bell.

— Sim, senhor, respondeu
o paciente.
— E toca não em orches-

tra, mas numa banda.— Sim, senhor!
— Cheguei a esta con-

clusão, meus amigos — dis-

se o Dr. Bell, dirigindo-se

aos alumnos — porque o ha-
bito do instrumento de sopro
aggrava o emphyseuma

.

— E voltando-se para o
enfermo:
— Que instrumento toca

você ?
— Bombo; respondeu o homem.
A extraordinária perspicácia do Dr.

Bell não veiu servir apenas pára inspirar

— Seu mal é a bebida. Você tem no os contos de Conan Doyle, produz resulta-

paletot uma dobra que indica o habito de d °s práticos. Ainda hoje são lembradas

trazer no bolso de dentro um frasco de as proezas de um mystenoso facínora

wisky. Atire-o fóra.

O homem baixava a cabeça. Era a con-

firmação .

de Londres, conhecido nos annaes do cri-

me por “Jaok, o Estripador”, que fez

muitas victimas. O Dr. Bell entregou-se

a investigações, communicou-as oonfiden-

,

Approximava-se de outro paciente e di-
dalment| á polida e a poz no cam;inho

da descoberta e da repressão de faes cri
zia-lhe:

.— Você é sapateiro mes. O Dr. Bell apreciava o papel que
E explicava aos discípulos que aquelle tinha representado na creação do perso-

puido nas calças, no lado interno dos joe- nagem de Conan Doyle. Quando o apre-
lhos, indicava o attrieto do tira-pé, que é sentavam a alguém:
particularidade dos sapateiros.

Uma vez elle disse a um cliente des-

conhecido :

— Dr
.
Joseph Bell . .

.

— Sherlock Holmes, you know
crescentava elle lisonjeado.
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%>4/vrrZã^
imur Jc ami-
go*. destinado

festoíar nio *«t

. . _ pertur
ua tanto oAbnagado tal ver^ o vicio da Sebéâa; moí. ncr.

ro*° • cnb(b(^m.M ainda ma»*
ca* a bulha do que com • rttiSo

NT» paaaar wr rrra vaaéo Fex aignal
*® di^ lhe «ait mora< * «

Í**®VTjr" »*«• mnbor d. * «a.
****** MWtóo ama mclopea que ta lm.
prustanndo; chego». a c**a. pagou ao co-

b®mba. que aaptraia o cerebro para de-
pou o lançar de ai com «.olavia
O homem abriu os olhos, porque a im-

pfm
*ÍL 1

da
J".

",pori* ti,CQc)o
•rwpbon a ie febre e forcaria A Itwnobi
lUaic o travesseiro cousa aliás ttcnc.
A lux da lamparina, arruada por algu-

ma corrtnxf de ar. radliava, saltitava num
movimento alternado, que elle seguia com
MJMJÇAt». «*• lamentando- lhe a irregula-

mtar-lbe aa nu».

I*

pnnáo. subiu a escada tirou a chave da
algibeira, metteu. a na fechadura, abnu a
pona. tornou a fechai- a. deu volta á cha-
*• e. alumiado pela lamparina -- nhn
plea torcida mergulhada cm axeíto —
pnota como da costume ao pd da cama
dcepio-ae c deitou se

Ptcfion oa olhos socego completo No
fendo de ouvido sentia contudo, um som“ o de um chocalhe no meio

sáo ao peito, porque tiafia repugnância
a axumae* semelhantes

.

togo reconheceu, porém que por ter o
sço pendente par. fóra de cama. em

a sombra da máa aberta, com os dedo.
s fastados uns dos outros mar « nrnM.CM no chio

prek *

Cnnsefvsvaoe de costas, os olho* sem-

de faca de madetra em roda das abohsdaa
***** ' c*cUro

omia ume dobra, forrando a palpe-”* * sheltsndo-se. qual membrana ftycrl.

crtwtl.an e velado que vibrara deedTaongtm do anrii até ao tvmpaxM. • a que
•e meoclava um mtdo abafado, analogo«do agianiderm . que é comoTmbe — o eino de ferro • madetra eufo*** ^ permittido pelos musulmano* soa
cbristáos. no Orrmtt*
Aa duna (mpreasdcs ncnaticaa. oonvo

f
««• •* approtimam. mmo-nrwn depois o *eu deo num frêmito mete

bdelgaçav. em«ivo prolongado. c corria JirsHo de uma
outra fome A orchwtra ia toda rom-

PftOo. pouco e pouco, as nota* de um

l**?
4**- •llurB PSf deanie de si.

• via faísca, comprida* e delgadas, que
*e •feuavam. augmentando. para logo se

M de ponta
^

.^P***^*0 do oéo da boca. máo inviaivel

[u rintüa
P°*l° fo<ha> húmida

fwrtpberia estava adbersnte desde oe den-*« *t< i campainha

** •*odo ttombetear iu™ ™-ne«m,
racnaoo. e. no emianto aanu d» «s, — .

principal crepitava. A laia de acompanha-
1™’°.° ^car ^rouxo c precipitado dum
martello. cuto ferro estava wnbrulhsdo•m ponno humedecido
O travesseiro, animado dum estranho

mov,monto dc balanço, descia c subia de-b«i*o da cabeça; e. ao descer cavavais«n um funil em eufo fendo estava ume

de velfedo

—

.

etnbof« «Ne. momontoe
ntes. tiveste dado volta A chave Abria-
•e como a aia que se estende, por uma
rotacio teguiar e ampla, augmentando o«g»lo de «rio um grdo Nenhum, >£çahumana - nào havia duvida — podería
f.rer parar aquelle jcsl.aar- lento. q«descobna um buraco alto estreito, alar-
gando «em augtnrotar de «Itura. e desve-
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lando, negra e deserta, uma profundidade

côr de tinta.

Olhava, retrahindo os hoimbros, dobran-

do o pescoço, estendendo a barba, e en-

treabrindo os lábios que entumesciam

.

Do buraco tenebroso, aberto agora a

toda a largura, não saia nada: um per-

fil, uma linha, um ponto, siquer; aquelle

nada era um tal abysmo, que o homem
sabia que, . dardejando por aili o olhar,

nunca — nunca! — poderia chegar-lhe

ao fundo. . . o fundo de cousa nenhuma!

Todavia, esperou. Uma porta — prin-

cipalmente uma porta que foi fechada a

chave — não se abre sinão para dar pas-

sagem a alguma cousa. Esta “cousa”,

fosse qual fosse, seria lógica e mitiga-

ria a indizível angustia que o homem ex-

perimentava, as mãos crispadas, com sec-

curas de pergaminho encarquilhado.

Esperava e nada ia alliviar aquella an-

ciedade dolorosa.

A lamparina continuava a oseillar, mas
com mais frouxidão, elifo rendido pela

fadiga e prestes a cair por terra. Resol-

veu-se então.

Era mister impedir que viesse aquella

“cousa” que não vinha. Voltou-se com
lentidões de reptil pesado e levantou-se.

Sentindo o tapete debaixo dos pés, cujas

plantas estavam macias como o algodão,

caminhou para a frente, ancioso por aca-

bar com aquillo por uma vez, e lançou-se

contra a porta, de olhos fechados. Pu-

xou-a, empurrou-a, encostou-a ao encai-

xe, segurando-a com uma das mãos, con-

tra qualquer pressão que viesse de fóra

— porque não viria? — e, fazendo com
a outra um ligeiro movimento energico de
torsão. A lingueta deu um estalido . Prom-
pto! Encostou-se ao alizar, triumphante.

Voltou para a cama. A cabeça recaiu

no travesseiro. Dormir!... Tinha a pelle

secca, com formigueiros internos e ar-

dentes .

Continuava-lhe dentro do cerebro a sym-

phonia infernal, acompanhada por uns

rodopios de entontecer. Era uma onda

larga, um revolutear ruidoso, uma dansa

de folhas seccas. Afarrachana-se-lhe ao

craneo um chapéo de ferro e apertava-

lh’o num aro de pontas de aço. Os globos

dos olhos augmentavam de volume, quaes

bolas de borracha a incharem por effeito

do sopro continuo. Não tardaria de certo

que saltassem das cavidades, demasiado

restrietas para contel-os. Mas o sopro

parou, sem duvida para se exercer em
sentido contrario, porque os globos di-

minuiram de tamanho a tal ponto que,
si diminuissem mais, o homem deixaria
de ter olhos.

Pois tinha-os . . . tinha-os ainda para po-
der ver a porta, atporta infame, que elle

fechara tão bem pela segunda vez, e
vel-a a girar de novo, lenta, lentamente,
e sempre lenta, lentamente abrir-se, como
tampa de sepultura, e lenta, lentamente,
o rectangulo negro e comprido apparecer
mais largo, cada vez mais largo, com as
suas medonhas profundidades negras.
O homem torceu as mãos, da garganta

saiu-lhe um ruido de estertor. Ao mes-
mo tempo a lamparina, já sem azeite,

apagou-se.
De manhã foram-n’o encontrar morto,

congestionado

.

A chave tinha dado volta de ambas as
vezes, mas a lingueta não entrara nunca
na chapa-testa. .

.

JULIO LERM1NA.

mi mm

PHILOSOPHO — Sendo o egoismo o subs-

tractum das acções humanas, somos, «ipso

facto», individualistas. Concluo, pois, que, sys-

tematicamente, o homem deve ser só na socie-

dade.

AMIGO — Assim, não admittes o matrimo-

nio ?

PHILOSOPHO — «Que soffre o diabo da

esposa — Admitto, como não ? Todos os homens

devem ser solidários no soffrimento.
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SOflRt UM VULCÃO

Um dia o oommumcado olfi-

cial annanciou <)uc Jo lado do
Arconru ioda* a* ataque* do* «I*

lemies unham s*Jo repelida*
Como imhâ «ido i*io feno'- P.‘

o que no* conta um forna! fraa-

ccr. do qual ei traímos * naf-

raçio que *e aegue
imaginem um* aldeia, a

mat* linda que imagma? a* poa-
•â. Um ribeiro airatesaando.*.
déride-a peio meto. e aa aua* vagaa. pura* — Que acahor' pola nóa «arnoa
e««» cryatsl. aerpeaodo em curva* ca* aar o immégo tomar poaac deaaa
pricboaaa. parece quererem tornar à» aldeia, lio bom situada >

dei-

Faie vsllc cotreiio é formado de um noaaa partida, e ode caminhavamos ao
Udo e de ouiro de ancoataa eleaadat. longo ie ama estrada imnetua. que pa-
coroada* de arvoredo Kate adio cncaa- rocia prolongaras ate ao infinito, quando
tador tem o nome de V . . . e o ribeiro um terrivel fragor noa fu c atacar as-
é um Jo* a ff)ocorra do Moaa A regido anatado*
onde ac encontra tudo tmo i a de Saint- Era como o paroroao catrondo de cera
Hubect. oo Argorme Ah» acampavamos trovòc* reumdo* que caplodiam ao mea-
oda. peia manh* O* homens. ao toogo mo tempo; • adio tremeu aoh noaaoa
de um canal bordado da grande* arro- pc* e. emquanto. U longe, o cdo ac tor-
re». lavavam a roupa c davam da beber nava repentinamente escuro, um paltido
aoa ca v alio* V. c«t* na reentrância « doloroso aorriao entreabria oa labíoa

ve ao pd daa quara paaaam o Moaa
o Canai do Argoone

.

Ao maia dia

A •

to de racao. .

.

de mar. Voltimo* aobre oa ftuaao# paaaoa. ra-

a eubir tomando o caminho que acabavatnoa de
•ncoata. ao fundo da «ideia, quaa- f.icr. «lida. *em noa apreaaarmo*.
n comandante de pev*. approttman- Q»e algni ficava tudo lato e cm qt»
do tenente M .lhe diaae In/erno iam noa lançar?

Da repente, diverso* corneta* chegam
a galbpa e faaem reaoar o toque “aoa
offldacs*' c outro “a trota*.

Trepei pela escarpa que encaixa a en-
trada. achei me logo na* linha* eleva-
daa que dominam V ... c entio ouvi.
14 longe, aobre aa veneotea do outro lado
do Moaa. o troar do canhão que ae ap-
promrrrava. coar k ouve ao longe o
rutdo de uma trovoada qoc o vento Mn-
pellc para nóa.
Com a maior calma c trsoquillidade,

o general que no* commandara ordenou
um movimento de retirada um tanto rá-
pido.

Ao calor da noite toenavamo* a entrar,

aem ter dado um *ó tiro. na aldeia que
rtübamoe abandonado horaa ante*.

Que horrível surpresa! Que pavo-
roaa e torsquccível viado!.. Nada. sb-
aolutamentc nada do atrio tio lindo que
tintoamo* admirado pela manhã, ficara

dc pd. Por toda pare a ruim. a deaota-

çio e a morte.
A rua principal, quaai toda demolida,

estava obatniida por cadaverea tá hirtos,

feridos nos estertore*, vehiculos sem con-
dutores. cavallos tom cavalletros,

A aldeia ae tinha transformado cm um
immcnso cemitério, onde dua* brigada*
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de bavaros e saxões tinham vindo enter-

rar-se!

Um camponez que não tinha querido

deixar a sua casa e milagrosamente es-

capara contou-nos que no memento em
que quasi todos as trepas tinham feito

entrada na aldeia, ouvira elle subitamen-

te um ruiido estridente, e, logo depois,

um obuz incendiário caira em cheio so-

bre a egrejinha de logar. Então o sólo

pareceu levantar-se, e um regimento in-

teiro de saxões desappareceu nas suas
entranhas... Desordem, confusão, grites

de raiva e de terror; offioiaes e soldados
Todomoinhavam alguns segundes, e caiam
de todos os lados.

A aldeia de V... tinha sido completa-

mente minada, e era a razão pòr que o

communicado offioial annunciara que, do

lado do Argonne, todos os ataques alle-

mães tinham sido repellidos . .

.

NAS TRINCHEIRAS

(Narração de um soldado francez)

D.-en-H., 2 de ...— ... Os allemães

conservam sempre o bosque de M...,
no Woevre meridional. Difficeis de se

desalojar, os taes passaros. Elles liga-

ram as arvores com uma rêde de espi-

nhos mietalilieos; espalharam com profu-

são na relva e sob as folhas mortas ca-

cos de garrafas.

Mas elles imaginaram algo de melhor

ainda. As espingardas Lebel, que pude-

ram apanhar sobre o campo de batalha,

são enterradas verticalmente e a baioneta

emerge do sólo de dez a qlnze centíme-

tros. Penetrando no bosque expõe-se a

gente a cair sobre essas pontas. Espe-

tados pelos nossos proprios Lebels —
eis o nosso risco!

Os allemães cavaram em face de nós

a9 suas trincheiras em tres linhas suc-

cessivas, que se comimunicam. Durante

a noite occupam a primeira, as mais

próximas de nós, a uma distancia de 60

metros, de fôrma que ouvimos distincta-

mente o que dizem.
De parte a parte, naturalmente vigia-

se, faz-se bôa guarda. A’ menor alerta,

os tiros partem e as metralhadoras, bem
visadas, não esperam sinão a opportuni-

dade.
Pela madrugada o inimigo se retira

prudentemente para o seu covil, na ter-

ceira linha.

Os obuzes nos visitam frequentemente.

Desde ha muito que mos habituámos a

esses intrusos. Só pelo zunido, percebe-

se sem errar a direcção que seguem, e
grita-se :

— Esta é para o ajudante X... Esta
é para nós; aguenta o repuxo!
E immediatamente mergulhamos no

fundo das nossas'*' trincheiras, antes que
a “marmita” de 420 tenha caldo a al-

guns passos do nosso abrigo.

Desde que occupámos o bosque de
S...,não tivemos, mo espaço de tres se-

manas, simão um morto e cinco feridos.

Deus sabe, entretanto, si os proijectis

têm abatido sobre o nosso canto! Não
se póde imaginar que desperdício fazem
os allemães de suas munições. Quanta
polvora perdida !

.

.

.

Não nos impressionamos por isso. Con-
servamo-nos sob a chuva de fogo sem
cogitar do perigo.

Aqui está um exemplo entre cem ou-
tros db mesmo genero:

Uma bella noite da semana passada
ouvimos um galope surdo — pata-pum!
pata-pum! — proximo ás nossas trin-

cheiras .

Por acaso seriam desertores allemães

que se vêm entregar a mós? Ou será

uma ronda? Ou talvez sentinellas que

voltam preoipitadamente? O ruido cre-

sce; estão andando pertinho’ de nós.

Uma intensa curiosidade nos faz le-

vantar a cabeça fóra das trincheiras; e

eu vejo um porco bem gordinho, que
passeava tranquillamente conto si nada

houvesse

!

Perseguimos o animal. Cinco minutos

depois estava elle amarrado a uma roda

de uma carreta de munições. O porco

grunlhhi a noite toda. Mas de madruga-

da a bateria visinha da nossa pretendeu

que essa interessante captura lhe perten-

cia de direito.

Discute-se, briga-se. Cada qual reivin-

dicava os seus direitos sobre o prisionei-

ro. De repente, no mais acceso da dis-

cussão, os skrapnels começam a chover

em torno de nós, profusos como o gra-

nizo.

Julgam talvez que o canhonei© prus-

siano nos poz todos de acoordo e que

nós abandonámos á sua feliz sorte o

porco litigioso? Isso seria conhecer-nos

mal. Durante mais de dez minutos nos-

sas duas baterias continuaram a arra-

zoar e a sustentar as respectivas preteri-

ções, reclamando a propriedade do ani-

mal, que grunhia desesperadamente.

Um mestre de cozinha dizia:

— Os allemães são muito amaveis

;

mandam-nos as “marmitas” para cozi-

nharmos a murcella.
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ua ub.|.— Que diabo 4c luttona í nu ? . ...

Voe*, nào «cabem maia oom cuc neto Alcgrce « commm corremo. ptfi
cio do porco? Reportam Lee cede oom* 75. c pan' pao! U aevtámaa. a.um « metade. Mm voltem pera m iuu ditea bateria» rtoonctliadaa. o# cumpri-
peca» afim de maafrar ao* titinboa meato* dei doa
4a frente que ainda catamoa rtroa . .

ESTHETICA... PARA RIR

O MODO DI OUVIR

N® theotro «m d tudo
E eamo é lodo. que. para aa

. .
de tal m qual ameca. ac tornou prover.

— o pador o' tendida

cm que o coo.

« anu rimem — voa ooovldoo a
emrar ao acu camanm.
— a rp/«pTep«ldiadc

— Sabe oMTi/, t um bom antera

Oo entáe:
— E* um art.tra aedtocrv. aam qua.

~
íade. pota nem aebr «anr? . 7
Toda ria. nu ane dt/Ocil pòde adqul.

r-ae* Felumaota para aa prwip «atra. • „ ,

M — a éeuUatdo

— a Jdartfjo:
lembrem-ae da* tuat croaçòca;

booa actoree. de preferencia a eer
doa ao meto doa medtocrea e doa caberam dc que o rapar rteo e bonito.

* booHo. otaa ado tem vintém c quer .

levar sJgumf

A. Moa t ir a.

* VSST * ** • m ousts mm ms
Nèa podrodo. aqui. daaoavalvor um "

ao quv faqo hem procurando ai

tal -o

Paro ene fim. o atelhor oaio

Para caprtmir. oovtado— a a/r^rta:

lembrem, te da dta cm que. toca de
maahá. leram uma critica oode ac diria
que a actrir tal — qua eccupa poaécáo
etual A voaaa — aio te

. lembrem-ae do
de maahá, leram un_ _
afr«rmjva que a actrir tal — que occupo
poaacáo ccual á voaaa — é. oa verdade,
a umea primeira actrir da mu theotro;

--- __ _o dia em que forata
•urprehendidat . oo camarim do g«!i;— a raprreapu: •

... lembrem- »c da noite em que re-
ceberam o primetro áoaqsef de flórea de
um milUoturio;
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,m balanço das çrandeS
cidades do Brasil __

D. PEDRITO

A cidade mais alta do Brasil é Barbacena,

em Minas, que está a i .090 metros
;
em se-

gundo logar ê Franca, em S. Paulo, a 1.002

metros : a mais baixa e a do Rio Grande, a

2,5 apenas
;
segue-se Natal, no Rio Grande do

Norte, que está a 3 metros. O Rio de Janeiro

está a 61,4.

A cidade mais fresca é a de Dom Pedrito, no

Rio Grande do Sul, cuja temperatura média è

de 150, 5. Segue-se Taquary, no mesmo Estado,

com 16,5, e Curityba, capital do Paraná, com
16o

,
7. A mais quente è Manáos, com a média

de 280,2. Seguem se Therezina, no Piauhy,

com 260,9 1 e Natal no Rio Grande do Norte,

com 26°,8. A temperatura média do Rio de

Janeiro ê de 22°, 6.

A cidade em que mais chove, a julgar pelas

ultimas observações recolhidas (1912), ê Belém,

no Pará, onde, durante esse anno, choveu em

323 dias. Em segundo logar vem Jaboatão, em
Pernambuco, que teve 260 dias de chuva. Como
quantidade em millimetros, porém, quem ba-

teu o record foi Tury-Assú, no Maranhão, em
que se verificaram 3.274.4. O Rio, ainda

nesse anno, teve 137 dias de chuva, com

970,6 mm.
A cidade em

mentos fo-

ram regis-

trados

período de

1908— 1912

(note-se
que as esta-

tísticas só

se referem

ás sete
prindpaes

cidades brasileiras) foi S. Paulo, em que o coeffi-

ciente de natalidade registrado foi de 36,93.Vem
em segundo logar Curityba, com 33,67. O Rio

apresentou um coefficiente de 27,58, menos do

que Nictheroy, que deu 29,91.

Quanto a casamentos (aviso ás senhoritas)

ainda é S. Paulo que figura em primeiro logar

nas estatísticas publicadas, com um coefficiente

de 7,6i. Em segundo logar está Curityba, com

7,27. O Rio occupa simplesmente o ultimo lo-

gar das sete grandes cidades, com 5,67, tam-

bém menos do que a visinha Nictheroy, que. fi-

gura com 5,95. E, em attenção ás gentis leito-

ras do «Almanak da A NOITE», devemos con-

signar mais que Bello Horizonte está em ter-

ceiro logar, com 7,10; Porto Alegre em quarto,

com 6,42; e Florianopolis em sexto com 5,88

(pois que Nictheroy está acima e o Rio vem em
ultimo logar).

Ainda segundo as egtatisticas referentes áquel-

le periodo, a cidade brasileira em que mais

mortes houve foi Recife, com um coefficiente

por mil habitantes de 42,80. O segundo lo-

gar pertence a Victoria, 32,92. O terceiro a

Manáos, com 29,56. A capital em que menos

se morreu foi Therezina, com 16,40 ;
depois

Curitybai
com 16,75.

No Rio a

mortalida-

de foi de

23,08, figu-

rando e ca-

pital da Re-

publica em
1 1» logar.

que maior numero de nasci-
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oeu-tne que um homem, um negro, me
esperava . . . Então passei assoviandq.
E voltei também assoviando.— Assovio de medo, pensei na noi-
te seguinte. Não assoviarei mais.
E não assoviei. Tomei assim outras
resoluções: passei a ir ao quintal,
quasi todas as noites, calmo, ca-
lado, as mãos no bolso e pensando
sempre “quie ia ao quintal”.
Uma manhã, como

soffresse muito de um
queixai, meu pae le-

vou-me a um dentista.

Este resolveu extrahil-o.

E vendo que eu era bas-
tante sensível, diispoz-se

a anesthesiar com cocaí-

na a parte dolorida.— /Não, nada disso.

Quero sem anesthesioo.

Não gritarei.

E assim foi. Assegu-
ro-te que, então, fui

além da Lua! Vi, bem de perto, as es-

trellas ! ! Mas o quero é um grande
remedio, a despeito de tudo.— Quem t’o receitou?
— Meu pae. E era a sua presença

que me encorajava, a principio, nos mo-
mentos de vacillação. Agora a palavra
só faz milagres: Quero!
Quando aos trese annos, seu pro-

fessor lhe disse: “Irás longe, Conra-

do!” lhe respondeu : “Até onde eu
quizer, senhor!”
Não havia petulância em sua res-

posta: deu-lh’a simplesmente conven-
cido.

Fez-se professor pela Escola Normal.
Depois, seus parentes e alguns amigos
o aconselharam a estudar a medicina
ou a engenharia. Poderia enriquecer.
E chegou a matricular-se na Faculdade.

Mas dous dos seus
mestres mais queridos
lhe disseram que, con-
sagrando-se ao magisté-
rio, também faria car-
reira e seria mais util

a seus paes.

Conrado consultou,
então, a seu pae.— Escolhe o que te

aconselhar o coração,
meu filho.

—Quero ser educador.
E o foi . .

.

Quando seus discípulos ou amigos
lhe pediam um conselho, Conrado ape-
nas observava

:

— Para realisar um trabalho qual-
quer — o mais difficil, o que se affi-

gure impossível — tres cousas são
sufficiehtes

:

A primeira: querer!
A segunda: querer!
A terceira: querer!

PABLO A. PIZZURNO.

iimiiiiiiiimiiiiiiimiimiimiiimiimmiiiiiimimmiiiiiiiimmmmmimmmiimiii

E M uma companhia de província
ensaiava-se o celebre drama de

Dumas, pae, Aníony, cujo final tão
imprevisto e singular está na memó-
ria de todos:
— Resistiu-me, matei-a

!

Pois muito bem, o actor a quem
foi distribuído o heróe, quando che-
gou á celebre phrase, declarou pe-
remptoriamente :

— Eu, concordar em que uma mu-
lher me resistiu? Nunca!

v — Mas si não é verdade... que
mal ha nisso?

— Pois sim, mas não direi tal

phrase.
E não houve argumentos que o

demovessem? Os ensaios foram se-

guindo e, apezar da má vontade, o
galã lá ia dizendo

:

— Resistiu-me, matei-a

!

Chegou, emfim, a primeira repre-

sentação e o posso vaidoso galã, no
uítimo acto, no momento fatal da
entrada do marido, bradou tragica-

mente :

— Resistiu-me. . . esta vez. .
.

por
isso matei-a

!



176 ALMANAK DA " A NOITE" EAKA t#g

Km* i a rrprwdwcyto dr mm tntrrr*

vante planta dtMnlud* a mi.. H*. r»ax>

ar «ré na k(rnd* o multado da tia«rm

frita por Joio Srarriano Terrabutt. do

Rio dr Janeiro ale i «IHa

{«mo, rm Mina» Nora», rn
anm I

do It.-n srn*
1811. ha 1«



ALMANAK

DA "A NOITE’ cZL L-l T^J 3—[ C—i
PARA

19 17

PHASES DA LUA

© Cheia

C Ming.

8 Nova

23.43
22.48
24.47
20.34

Pengeu

Apogeu

Santos, festas e feriados

Segunda
Terça....

Quarta .

.

Quinta .

Sexta....

Sabbado
Domingc
Segunda
Terça ...

Quarta ..

Quinta ..

Sexta....

Sabbado
Domingo

Terça

Quarta

.

Quinta .

Sexta...

Sabbadi

Domingo
Segunda
Terça ...

Quarta..

Quinta ..

Sexta....

Sabbado

Bom
tempo

temp. S. Firmo
Temp. S. Marcellino....

Santíssima Trindade....

S. Francisco Caracciolo.

S. Bonifácio

S. Norberto

h&Corp. Chrit. S. Sev. r

t) Sant. Cor. de Jesus...

S. Primo e Feliciano....

Sla. Margarida
S. Barnabé ap
S. João de S. Favendo.
S. Antonio de Lisboa....

S. Bazilio Magno
Sts. Vito e Modesto
S. João Francis Jes

S. Manoel e irmão b...,

S. Leoncio M
S. Gervasio e Protasio M
S. Silverio f

S. Luiz Gonzaga f

S. Paulino b
S. João sacerdote.

Nac. S. João Bapt
S. Guilherme ab
S. João e Paulo Mm..,.
S. Ladislau Rei

S. Leão II P
|J<S. Pedro e Paulo Ap.
S. Marçal b

17.02

12.01
O Sol (

(Solstii

6o MEZ
30 DIAS
ábicer a 21 ás 21 b. 15 n

>, começa o iuvcrno)

PHENOMENOS DIVERSOS

Mercúrio em conj. com Marte 3“ 51' S
Marte em conj. com Júpiter Os 41' N
Mercúrio em conj. com Júpiter 3* 3' S

Urano em conj. com a lua 4" 40' S
Mercúrio na sua max. long. 23“ 10’ N
Mercúrio em sua max. lat. hcliocen. S

Júpiter em conj. com a lua 4“ 30' S
Marte em conj. com a lua 3“ 23’ S

Mercúrio em conj. com a lua. 6‘ 1’ S
Venus em conj. com a lua 1“ 25' N
Saturno em conj. com a lua 2’ 12° N
Neptuno em conj. com a lua 1“ 56’ N

Marte no nodo ascendente

Venus no peribelio

TEMPO PROVÁVEL

CALENDÁRIO AGRÍCOLA
Continua o preparo das terras para as se-

menteiras de inverno e primavera. Semeiam-sc
trigo, cevada, aveia, centeio, alpiste, favas,

guando, ervilha, tremoço e linho.

Planta-sc canna e transplanta-se o fumo,

Semciam-so melão, melancia, maxixe e qui-

gombó. PIanla-se o chuchu e colhe-se em
àbundancia. Chega-se a terra ao repolho c á

couve-flor Colhem-se o feijão preto e mulali-

nho e o milho c faz-se a farinha. Mudam-se
as violetas, semeiam-se dhalias e crysanlhemos.

Transportam-sc arvores fruetiferas e vi-

deiras, pereiras, pecegueiros e macieiras: de-

ve-sc transplantar sómente quando se des-

pem as folhas. Começa-se a poda da roseira

e arvores fruetiferas, limpando-se dos ramos

seccos e dos insectos nocivos. Pode continuar-

se a cava e estrumação dos vinhedos recom-

mendada no mez antecedente. Multiplicam-se

os craveiros. Colhe7se o càfé.0 céo no dia 15 de Junho ás 20 h. 20 m.
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cj^TVi&ção f~erre&
=- r\ç BraSil »

A pnmtiro ratrtxto it l»rr• — A lm*m-

Ctmlrmi — O sra »>(•— A pfimtiro fortMdoftM ooArr
* rot/a* — 4 *•*(» — O
pnmtiro apfmtrrlko ItU^rophuo
.irplu*Ja 4 h«(4* í»rfr* — O

«Mu/W« hera* ,t.« Ctmtrat —
0 pnmttfu i4f«> - O prtmrim

oo OlfiW - O pfimrlrm
"I -0*o A pntHfirm 4lm farta —
1 m r/ogto 4, Hamolkm itflf+ào

O ustorno da .isçAo ferres nacoo-
nal caastituc demento pera ioIurmu
oí»r». toe* oa mulaploe dna.hr. se
lhe cf fenecem

Inri-namrni» i gajo ae 44 viocAo fer
rea mtmdtal por um ^ o tiraa.l fl.

gura em 19*

logar enire oa

paire de glo

b© que aJopta-

ram ui •> »ic-

ma de trens-

porte t JO de
ebnl de IAM»,
emquania a la-

gUterra tem a

primaria (3)
d c acrc-T.hro
de lAJOt. bis

torteo (Vota«cl.

calando ainda
o Paragua > em
J0* logar. a
Argentina em
J7\ o Uraguay
em 43* e •
Equador em M*

Aqta* pretendemos faier apmaa I, gri-
fo esboço sobre e noooa visçAo ferres
em curioso, capítulos

A primeira estrada de ferro no
Brasil

O inicio da canstrucçào ferro eis-
ha leve logar a 30 de agosto dc I AA2,
•endo Inaugura da toleimcmcntc a J0

•farj. H4I4mNm*iKi e Qaetm+do*

.

O progresso ferronano era lào no-
tarei. que. possuindo o Brami em IAM
apensa 14.VW metros de trilhos as-
sentados, em IAM. quatm anaoa de-
pois. cornara com 109. J70 metros.

O custo da Central

In eresssntc também seria faier-se

na a corvstni-

cçAo da E. F.

D. Padro II.

hdK <«(*ral
do Brsail. ini-

dando-se o»
respectivos tra-

balhos em II

de lanho do
IAM. jd em
IAM. a 29 dc
março, era
inaugurado o
phmetro trecho
com 47 kilome-
tros. tendo ape-
nas cinco es-

taçdea : Cdr-
ft. EngtmHo
V Min r*aar a

dc abrtl dc IAM - Era a Estrada da
Ferro de Mat*. com l4km.SA) de ca-
tenaio A* aolemaidade compareceu
Pedro II. que respondendo ao diacurao
dos drcciorve da estrada, dtaac:

“A dirre torta da Estrada do Ferro
MsuS pdde estar certa dc que nao é
menor o meu tubtlo ao tomar parte
no começo de uma empresa que tanto
ha dc animar o commcrrto. aa artes c
as indasmas do Imperto "

Sobrrreiu A mattgursçio da E. F.
Maui • desonvolrttnetwo ferro-visrio
com a

InawfuraçAo 4a Central

Em 10 de maio dc IAM foi lavrado
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aqui uma referencia ao custo tdtal
da Central do Brasil, cujos dados es-
tatísticos o permittem.

E’ respeitável a cifra que, com o
progresso introduzido ultLmameníe e
as fabulosas despesas feitas no gover-
no mareohalicio, está hoje quasi du-
plicada. Até 1900 a Estrada custara
aos cofres do Thesouro a quantia de
209.714:313$812.
No balanço de 1907 esse custo já

se elevava a 236.622:199$702.

A primeira locomotiva que circulou
no Brasil

No historie® de nossa viação ferrea
a locomotiva “Baroneza”, como assim
se chamava a primeira machina da E.
F. de Mauá, tomou logar de destaque.
E essa relíquia até hoje.é conserva-

ção, em fins de 1871, adquiriu os pri-
meiros apparelhos “Morse”.

O primeiro vaglo construido no
Brasil

O primeiro vagão que se construiu
no Brasil foi para o transporte de pol-
vora e outros inflammaveis, custando
1 :300$DOO. Isso em 1859. No anno
seguinte chegaram para a Central os
primeiros carros americanos para pas-
sageiros, os quaes serviram para a
inauguração do trafego suburbano com
a abertura da estação de S. Francisco
Xavier, em 16 de maio de 1861, tra-
fego que se fazia da estação do Canu
po a Cascadura. Eram quatro as es-
tações suburbanas: S. Christovão,
S. Francisco Xavier, Engenho Novo e
Cascadura

.

1854
1866
1874
1884
1894
1904
1914
1915

O

0. 43»

1.283.87'

desenvolvimento da viação ferrea no Brasil, por decennios

da nas offieinas da Central do Brasil,

como a locomotiva “Brasil”, que ser-

viu para inaugurar o primeiro trecho

da E. F. Pedro II.

Outras curiosidades db histonico da
viação ferrea despertam natural inter-

esse, por isso, continuamos em peque-

nos capítulos:

A primeira ponte metallica

A primeira ponte metallica contruida

no Brasil foi a que se lançou sobre

o rio S. Pedro, entre Queimados e

Belém, 2a secção da E. F. Pedro II.

O primeiro apparelho telegraphico

Morse

O problema de rapidas communica-
ções telegraphicas preoccupava maquel-

le tempo a administração. Em 1871 o

governo adquiria na casa Siemens, de

Londres, 50 kilometros de fios, cuja

applicação se fez de Rodeio para bai-

xo. Os apparelhos de então não da-

vam resultado, até que a administra-

O primeiro desastre

O primeiro desastre occorreu em 20
de fevereiro de 1859, com o descarri-

lamento de um trem entre Maxambom-
ba e Queimados. Nelle morreram o
capitão Horacio Moret, inspector ge-

rai do trafego, mestre de trilhos Ma-
noel Martins e o passageiro Isaae

Howard.

O primeiro relogio da estação
Central

Curiosa é sem duvida a recordação

das festas feitas em 1858 para a inau-

guração do relogio da Central, relogio

inglez que ainda ha pouco tempo func-

icionava admiravelmente no escriptorio

da via permanente.

A primeira directoria da Central

iNa assembléa dos accionistas da E.

F. D. Pedro II, em agosto de 1864,

foi eleita a sua primeira directoria,

composta dos Srs. : Chnistiano Bene-
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dicio Ononi. Jeronymo José Teixeira

Junior, Roberto Jorge Haddocà Lobo.

Alexandre Joaquim de Stqneira e Joáo
Uspnsta Fonseca.

Um elogio do escnplor Ramalho Or-

tigào para i t F. Pedro II

RamoUm Ortigio quando esteve en-

tre nôa, de agoaao a novembro de 18*7.

viajando um dia no Estrada de Ferro

Pedro II. aio crasou de teeor oa nuo-
rea elogios i sua admmrstraçAo. nes-

se tempo a cargo do falleddo F.vbanà

da Camara

.

O maior dcllcs foi. sem duvida. o

que o cocriptor deiaou numa pergunta

a um seu companheiro Je passeio:

— Onde poderei atirar esta poma
de charuto.

A IntcrpellaçAo do autor das "Far-

pas” causou extranbesa. mas. depres-

sa. em tom maücmeo o seu companhei-
ro respondeu:
— Atire-a na Unha.
— Oh! — exclamou Ortigio — é

quaai um crime o que me aconectha.

á vista da timpeaa c perfeita conserva-

ção que lenho observado em tudo.

D. Pedro II para Estrada de Ferro

Central d^ Brasil.

Isso fui tu época em que oa accca-

ao» dc cpuM.caniamo vermelho, inetri-

faseia. lesaram oa adeptos do regímen
arruai a atirar-se, em uma furta teo-

nociaattea. contra todos oa tiraloa. to-

das as legendas, todos os emblemas
qtsr pudessem lembrar o regímen de-

posto. como ai bastasse esse gesto

para apagar da memória dos povos a

lembrança de qoaai um século de im-
pério

Mais tarde porém. soltou a reflexão

sos espíritos e muitos títulos antigos

foram restaurados como aconteceu

com o Collcgie Pedro II.

O maia original, porém, como foi Já
ha muUo tempo aaaigtuUdo pela A
NOITE, mm tfeulo com o mm do ui-

timo imperador foi conaervado. ou por

diatraeçáo. ou porque nèo o conheces-

sem oa que andaram a quebrar aa

gradea do parque da praça da Repu-
blica para remar-lhoa aa cordas mo-
narohicaa Eaae titulo é o que Figura

ainda em uma das depen donciaa da ea-

taçAo dc S. Ornato*Ao

.

A mudança do nome para LF.tB.

No dia 22 dc novembro dc I8W •
governo provisorio da Republica, por

aviso do Miniatcrio do Inicnor. sob nu-

mero 143, mudou o nome da E. F.

A cncjmpaçáo da Estrada

A Estrada D. Pedro II foi encam-
pada pelo governo a 10 dc julho dc
1M\ sendo s companhia indetnnirada

na importância de 24 ôfld MtfttMO

A primitifa r tiafio inicial da E. F . O. Pedro II, hofe Etiaçdo
Central. Como ir vi do detenho daqatlla rpoca, a um forma
rsthetica pouco tem variado, apesar de nma térte de projecto» para

a mova rt/a(do—



Foi no frágil envohicro da phrase
Que procurei guardar

O meu thesouro de idéaes sem base,
Como castéllos construídos no ar. . .

Castéllos no ar, que os homens não admiram
Mais que um momento, só,

E logo expiram.
Fluidos subtis... imponderável pó...

Palavras são palavras, e a linguagem
Ephemero tecido, trama vã:

Nem éco, nem imagem
Os homens terão delias amanhã.

De que nos serve a perfeição do estylo

E da fôrma o primor?
O livro faz-se tremulo e sigillo,

E a traça — verme roedor!

Nem, porque è rocha, o mármore é perenne,

Nem prevalece o bronze, que é metal;
E ha de o verbo durar, por mais solemne,
Elle que é som,- que é tinta, que é signal!

Não, Artista nirvanico e sombrio;
Mentes contra ti mesmo e a tua fé!

As creações não cáem no vasio

E o que começa a ser... sempre cl

O rithmo, o som, o symbolo, o sentido

Das humanas acções vão pelo ar . .

.

Destacam-se da terra em pleno olvido

E vão subindo no ether, a vibrar. . .

Na familia infinita das estrellas,

Tem cada ser correspondente luz.

A columna immortal a todas ellas

A’ vicloriosa Perfeição conduz.

Resíduo de ti mesmo, só o que géras

Da alma é que és, a voar em vibrações.

Um dia, has de encontrar entre as espheras,

Poeta, as tuas canções!

augusto de uma
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0 que foi e o que

é o submarino

O problema da navegação submarina,
que de alguns séculos vinha preoccupando
a attenção do mundo, só agora, póde-se di-

zer, foi definitivamente resolvido.

Sabe-se, com effeito, que já em 1624
Cornelius van Drebbel fez construir uma
pequena embarcação para navegar sob as
aguas e com a qual chegou a realisar, em

liondres, diversas experi-
ências.

*”i

=

Depois, em 1773, o
americano Bushnell reali-

sou também differentes en-
saios com um submersível
de seu invento, e, em 1797,

Fuilton apresentou ao go-
verno francez o seu famoso
projecto do “ Nautilus ”,

que foi construído e expe-
rimentado com algum suc-
cesso

.

- Mais tarde, os irmãos
Coessin, por ordem de Napoleão I

o
,
fizeram varias tentativas, sem conse-

guirem alcançar resultado apreciável, quando, em 1858 o almirante fran-

cez Bourgeois fez publicar a sua notável Memória, sobre a navegação sub-
marina, apresentando idéas praticas de grande valor e expondo fundamen-
tos theoricos até então ignorados e que determinaram um notave! impulso
á resolução do importante problema.

Dessa nova phase resultaram muitos projectos de submarinos que foram
presentes á Marinha franceza, entre os quaes o do engenheiro Cario Brun,
o único que /conseguiu fazer o navio do seu invento, o qual recebeu o nome
de “Plongeur”, e foi lançado ao mar em 1863.

O “Plongeur”, não obstante o seu grande peso e a pequena marcha
que podia desenvolver, foi, ainda assim, pelas autoridades no assumpto,

considerado como sendo a representação do primeiro passo para o inicio

pratico da navegação sob as aguas.

Mas, os primeiros successos verdadeiramente práticos foram consegui-

dos, vinte e quatro annos depois do “Plongeur”, pelo engenheiro italiano

Pullino de Spezia e delles resultaram rápidos progressos aos submarinos.

Foi então quando a França construiu o “Gustavo Zéde”, o “Morse”
e o “Lutin”, e a Italia fez o seu “Delfino”; e o exemplo dessas duas na-

ções foi seguido pelas demais potências, que em breve possuíam também
os seus barcos submarinos, mas todos ainda resentindo-se de muita imper-

feição e carecedores de melhoramentos indispensáveis aos fins a que eram

destinados

.

iDaquelle tempo a esta parte os inventores não tiveram tréguas e o

problema passou a ser uma preoccupação fixa, até que, em nossos dias,

veiu elle a ser perfeitamente resolvido 1

,
apparecendo então os primeiros sub-
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IA eaipfc*aiot como arma U guerra dcatiaada a
antiquada» lorpcdcira» c ,'ue servem amd» Jt modelo ao» maia apcrfet-
»oaJoa que csiatcm actualraome

A rrvoluçAo que ema orna arma trouae A arte da guerra naval foi

entào catraordmana. waio como o torpedo — o mala dammficador doa pro-
locu» conhecida» — catai». drpou doa cacmptoa da guerra
cm plena decadência. c a» potrooa» que acompanharam oa eptaodtoa
gurrra nAo uvarara mata duvtdo» em melhorar o cachao. aufmratar-lhc a
força c o poder de peortmçAo a em qua»i abandonar. por Inutct*. aa pe-
quemos» torpodcira»

Para ac ler uma Jta da quanto a lorpodetra compromcttia a effktca-
da Ruaaia com o

O “Schaaropo!" dotar*va o ataque doa rapooceco. O aloura me Togo
rw»-o • àttoe moumbèu aa auaa fkuilhaa de torpcdmraa. que

contra clle uru aerte de furvotot ataque»
lapoamaa ntmaaydrum. nAo aom dificuldade. chegar

oa torpedo* que
der esquadrilha»

d» tarpedciraa atacaram,
arvda »cm ra to. o “Se-

va a drtaftar aa torprdoi-

rua. Foi quando Togo re-

aolveu eu»Ao farer ura ata-

que em «ruaaa c aa auaa

bru o navio ruaao. deacar-

oura formidável

r durou toda a noite
‘ Sehaatopol ao peU

madrugada, foi aniagido

que. por aigna'. poucaa

o .»«*.. ^ r*- rStAFTT- E

mccfido a ptqua. ma» pelo fogo da artilharia taponera
Aaaitn. veia • aubmartao rrhaMHtar o torpedo, dando-lhe a maia tx-

iraordaurva cfficaeocix. c tomando- ac, dcm'artc. a mata terrível das moder-

k ««y. r um aperfe çoaraento do submarino, por
a que a aua aavogaçAo poeta ser feita tanto ara

á superfície daa agua»
Antaa da actual conflagraçio europda oa aubmeraireva aram feitoa no

nmairao de WO toneladas, cota capacidade para conduziram, quando muito,
quatro torpedo* Mote M aio conhecidoa automeraiveia taglerea e aMcmâca
de maia de duas mtl tonetadna. armaddb lambam dc pequeno» canhões de
150 c cora capacrdaic pa-
ra acu e oito torpedo» c

faeer lançamenioa
de minaa submarina»

Oa aubraerai veia

( ortt lomgitmdáMMl do Homgtar'
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irtteiramente de aço, destinados a resistir facilmente ás pressões de im-
mersão até uma profundidade de cem metros. A superstructura é consti-
tuída por um convés plano para facilidade da navegação á superfície das
aguas .

Para se conservar á

flor d’agua o submersível

mantem vasios todos os

seus tanques de lastro, de
maneira a poder conseguir

o máximo coeffiiciemte de

fluctuabilidade .

Quando tem de passar

desse estado para as condi-

ções de immersão, o com-
mandante faz fechar o na-

vio hermeticamente e pro-

ver d’agua os respectivos

tanques, podendo essa ma-
nobra ser feita em poucos
minutos e com o submer-
sível em acção.

Um apparelho especial

permitte manter-se o navio

na profundidade que dese-

jar o seu commandante,
parado ou em movimento,
havendo aindla outros appa-
relhos de fundear, dispos-

tos de modo a que se pos-

sa conservar a unidade em
posição fixa e independen-
te das correntes maritimas.

Intermamente os sub-

mersíveis apresentam innn-

meros compartimentos e

apparelhos de uma delica-

desa extraordinária . São
tanques de compasso, tan-

ques de lastro, tanques de

baterias, tanques princi-

paes, tanques auxiliares e

tanques reguladores, tubos

e depositos de torpedos, ba-

terias de aecumuladoces,
miotores, machinas com-
pressoras de ar, camara de
Oomimando, alojamento da.

guarnição, etc.

Na camara de com-
inando, que fica á meia-
náo e com a cupula acima
do convés, encontram-se
reunidos todos os instru-

mentos necessários ao go-

verno do navio, taes como
telegrapho para as machi-
nas, telephone para trans-

missão de ordens, estações O posto central de manobras
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profi . lodx-adoree dr ia-
J« of>«sma*.o c 4C tmmcraJ
cIwaçM, »a!mina de ar. d»po«c*ra
li f TO<f I (BO^Of CVCtff^fu^

°* Hbatnimi »a Oo d«a4os 4c .ompam/neaioa ca-
<!“* facilitam a Midi c • Ml.

*•<*• doe tnpolantco
Oc .ppcrctv» 4c compreaado 4c ar Mo empreedoa par. carretar oa

T** • • •P* r* r °* «orpedoa. para cxpaiaar a acua daa tanque* ao caao dciancrOo c para .. reaor»*** dc ar ao nam
wT-

W
**T,T***

*** *' camo iam.

dü TtTtino
« «*• mW. i^o ctr. qualquer profondt-

Mrnplc* «oçao 4a pactdade.
A catacao doa torpedea c l»*eJa á caoura 4c conxnaodo 4c modo apermm»r qoc • olftcal ofcaerca aoa pcnacoptoa po»< faicr oa dtapa-

roa tem ac afatrar 4a ama lorrc
O* pcnacoptoa. como ac aoNe. aào apparelboa pelm quaca, quando ua.

merao. o cmamaadaarc pode obaerrar o que ac paaaa taaa 4’acua. mar
, jefander-ae quando permcmdo pelo Mmt9ê .

‘ * «apocial 4c '.impei a extern, que ela-
ao abrteo doa borrlioa 4a mar c 4at chuvaa ou 4c

E qoc acr. <

como nr t a

Alkrmanha ac tem aenrido para

^ ag»»M ? WnahBcaic. com o mo 4o pene
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Um artista só póde executar süa obra
emquanto tem vida. Pintar depois de
morto é um absurdo. No emtanto este
absurdo se verificou nos Estados Uni-
dos, qde é a terra das maravilhas.
O caso é interessante.

Vive em Nova York um ourives de
pouco mais de quarenta annos, Fre-
derick L. Thompson, que nunca apren-
deu nem exerceu outra profissão sinão
a de ourives. De repente começou, du-
rante o trabalho., a ter visões de paiza-

gens e semblantes, e a sentir um im-
pulso irresistível a pintal-os. Nunca ti-

nha tomado uma lição de pintura nem
de desenho, mas um dia em que as

allucinações o impediam de trabalhar,

dirigiu-se a uma divisão da officina

onde havia tinta verde e carmin, para
marcação de joias, e na sua mão pin-

tou quasi automaticamente uma paiza-

gem que o admirou. Repetiu estas ex-

periências e certa vez,

embora não fosse fre-

quentador de reuniões
de arte, uma força in-

cógnita o levou a vi-

sitar tuna exposição
de quadros do pintor
Swaine Gifford, falle-

cido annos antes. Ali

Thompson ouviu uma
voz dizer-lhe distin-

ctamente:

I
«Vê a minha obra?

Por que não a ter-

mina ?»

Thompson foi a

uma loja, adquiriu
tintas, telas e pin-
céis, e chegando em
casa começou logo a

pintar como mestre.
Os seus primeiros
quadros foram «Uma

UM PINTOR DO OUTRO
MUrçDO

—
. dl

tarde de outubro» e uma paizagem ma-
rítima com ovelhas a pastarem.
A conselho de um amigo levou-os

ao conhecido perito e critico de pin-
tura James Towsend, director do «Ame-
rican Arts News». Este perito, Confor-
me publicou depois na sua revista, sup-
poz que o ourives estivesse mentindo,
porque os quadros eram no estylo incon-
fundível de Gifford, com as tonalidades,
toques e maneirismos característicos des-
te fallecido mestre.

O professor Hyslop, interessado em
pesquizas psyquicas, tomou a si o es-

tudo do caso e dirigiu-se com Thom-
pson á casa da viuva Gifford, em Non-
quitt, Massachusetts, e ali encontrou qua-
dros, dos quaes o ourives já tinha teito

esboços em aquarella, quando começa-
ram os phenomenos. Estes quadros, que
nunca tinham saido da casa da viuva,
haviam sido communicados ao ourives
por telepathia.

Sabendo ali que Gifford tinha exe-
cutado a maior parte de sua obra nas
ilhas Elizabeth, para lá partiram o pro-

fessor Hyslop com Thompson, e fica-

ram ambos admirados de reconhecer ali

paizagens que Thompson tinha pintado

em Nova York.
As pessoas que admittem a persis-

tência do espirito e a possibilidade de

«Tarde de outubro», quadro do pintor improvisado, no estylo

inconfundível de S. Gifford.
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tuj« manifestaçAe* drpoi» da morte do .«H ph>h»*0|>lio«. dr ante dm quadro* do
corpo, nlo hraitam um (mUaK ruacrt ouri\c» que, dua* hora* antrs de e«e*
ditar que o artitta Swiím (tífford oito rutar uma obra prima ramo a que a
anrtm depor* de r«terrado e»ti raoti- granira repradur. nlo labia nem prr-
nuamio a pintar pela mio do ourite* parar aa Tinta*. nio pddem det «ar de
IhompMM A* prnoa* que nAo ctfem repetir a vrntrnça de Mamleto: -- que
m> r«pi riturno ficam deante dolr» fa- ha debaiio do *ol multo mil* rauui
rtcM ioq» a Uia incredulidade muito aba- do que »<u»ha no**a \l philoaophia

a onoamaacto iut*l

(«M V prrpurj m táá

dr ttytim

K* «m Fn*drlch*haf»n pequena rtdad*

finam « MMrl
Ao longo da* aliena* do Um*.

de forma* •rmelhenlr* «a»U« bel*u* fio
«toante* e rada uma delia» «upfnrta um
"hongor de dlrlgi«et*
r dl n

***'* "

opernrio* e.peeiee*. mm rnulur a* molhe-
re* encarregada* de preparar u eavolarra
do na* lo ono, * que meneiem a agulha
dia r noite Ma ta

'

lo*, dr drrotln t «|

prric fwrfn. no meèofte
ha* da 4 llmtiuha
Um InntndnhífiB.

Er •• de*t»na a *er» tr i

rretlo r*U MibmetlOo a um prrp.ro
• iulrlleetual, em que mU» .

deUad. ao ar.» O pnqnnm de e*.
orla a manobra dr dirigirei*,
mrnlo do* motorr*. o* prtn-

Hpiu* de «rraneutWo. a Irlegrophte «cm
D», ete A fnrrnat*" de um piloto exige

Dumute a* Ire* prt-
i • cur-
tar e a

. - . or * « dirigir
o «Ao do aepprliu ram o aotllio da bu*.
ola. I m rum m
grr««o« do aluamn; no

moOra. rada tnri. o, pro-
final, o pt-

lerr obler. no mininm 70 -• do nu-
total do* ponto* raigldo* M nio

dldo
n>ir '*** rr«aliado, t logo dr*pr

51 o *eu > «ame foi bnm. o alumno.pi-
teto è edm.ttldo a faaer o mu primeiro
*Ao a bordo de *m irppelin de modelo
antigo l*or grupo* d* r.nm. *ob a* ei*.U.* *• «perimir, em go-
ruj um offWial que haja tomado parle no*
ruid* contra a Inglaterra, o. alumno* pai-

>rTV "V ‘“«haçór* d* Frir-
drtch«Hafrn. No dreurto da wgunda «ia.
gem a turma dmgr »*inha o aeppelin. A
terceira «togem è chamada "inditidual"

lodo alumno* por «na »«a. t incumbido
da manobra do dirigitel durantr uma
bom ou duo* SI r»«o* trr* iagru* w
rfferlnaram *em arcidealoa. o alumno to-
ma »«inho o ramanando do frnpritn |tr.

commrnda *r lhr que nio «e afattr multa
e permaneça «empe* A data do hangar
laimprr dtarr que uma grande parir do

l*«upo «on «agrado ao prrpam è ulillwdo
uo tangamento de bomba*, «egundo for.
mula» malbmnatku*. minurioaamrnte »*-
labrUetdo» A* mira* Uo ranttilnida* por
na»«a* de madeira flurtuante* no lago de
lamtianca e apr*«entendo a forma de na*

Ouando o piloto é. rrrooheridomenta,
bo«laofe habil no langamento da* bom.
ba* elle rampIrU a *ua rdurogio por mrio
d* longa* rimnie* alraré* da regtio. toe*
orno de prtedncb«hefrn a Berlim, dg
Hamburgo a Bretlou e *lce-»er*a
V» entio o eiumno-piUrto 4 r»n«tderado

r»m po»*uindo Indo* o* «egrado* da na-
«rgogio aenra Klle driver* KriedrVheha.
fru e «eri rntiodo a HrligoUnd. a Too-
dera, a Bortera, a BrutrIU» a Leipeig ou
a outra* centra* de oviegáo
Nio ibe reatará mal*, paru *er roo*o.

grudo piloto, do que le*ar um dia a «oa
oorana** ao porto, depoi* de ha*er rna*-
«oerado. na Inglaterra e em Franga, o maior
numera pomivcl d* pe**oa*.

A vtda fobrll d* Nova York

Rascado cm ngoroto* caleuloa catatia.

houa. o grande Iornai americano The San
rraume do *eguint« modo a «Ma febril

ia Nova York:
f« cada «efundo chegam a Nova York

4 c*irungeiro*. om cada 42 aegundoa
devembarca um tmmigruate; em cada .52

«egundo* chega um trum Ea cada 10
minotoa procede *c a uma priaAo; em
cadu 10 minuto* naaca uma creança. ara
cada 27 miauioa morra uma peaaoa; em
cada 3) minuto* celebra-se um casamen-
to: em cada M nunuto* pane um navio.
Em cada 2 hora* funda-ae a primeira
pedra para uma nova conairucgio; era
cada 3 horaa irrompe um inoendio; em
cada 2 hora* *e produz um accidcntc ac-
gmdo de morte; etn cada 8 horaa ha um
divorcio e em cada 10 horaa um suicídio.
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Dralte/IWA
ETOffflt:

A ESTUPENDA EXPEDIÇÃO SHACKLETON
AO POLO SUL — .

Emquanto seus irmãos de armas se
preparavam para tomar parte ua gran-
de tragédia que ha mais de dous an-
nos convulsiona a Europa, o tenente
Ernesto Shackleton, da Marinha Real
Britannica, dava a ultima demão nos
preparativos para a sua arrojadíssima
expedição ao Polo Sul . Explodindo a
conflagração, o destemido explorador
ainda quiz sustar a sua partida para
os eternos gelos antarcticos; mas a isso
se oppoz o rei Jorge, que firmemente
determinou não fosse prejudicado o
projecto scientifico que conduzia o
valente official aos maiores riscos e

aos maiores soffrimentos a que um
homem se póde sujeitar.

Além de apres-
sados telegram-
mas, cujo desta-
que era impe-
dido pelas noti-
cias da guerra, e

de algumas referencias colhidas em
jornaes francezes e inglezes, os jornaes
brasileiros, em sua maioria, não se
occuparam da ultima e sensacional
expedição Shackleton. Para um certo
numero de grandes assumptos, que in-

teressam directamente á humanidade
inteira, vivemos quasi inteiramente
segregados. Tem-se a medida dessa
indifferença na correspondência de
guerra para os jornaes cariocas, dos
quaes apenas tres ou quatro mantêm,
aliás com grande sacrifício, correspon-
dentes especiaes seus; os demais li-

mitam-se ao deficiente serviço das
agencias ! Dos paizes ditos civilisados,
é talvez o Brasil o unico nessas con-
dições.
Não admira, pois, que as narrações

tragicas dessa ultima tentativa de con-
quista do Polo Sul fossem conhecidas
apenas pelos leitores de revistas es-

trangeiras; e também por isso acha-
mos que o nosso Almanak presta um
pequeno serviço resumindo o que foi

publicado a respeito pelos grandes ma-
gazines europeus.

Já se disse que a partida de Sha-

ckleton para a região extrema meri-
dional da Terra coincidiu com a ir-
rupção da guerra européa. 0 bravo
tenente partiu, effectivamente, da In-
glaterra em começo do mez de agosto
de 1914. 0 plano da expedição era o
mais arrojado. Shackleton se propu-
nha a atravessar de lado a lado o vas-
to continente gelado que cerca o Polo
Sul e cuja extensão é calculadamente
egual á da Europa e da Australia
reunidas. Para tal conseguir e na pre-
vidência das enormes difficuldades
que lhe adviriam nessa tarefa, divi-
diu a sua expedição em duas partes:
a principal, commandada pessoalmen-
te por elle, embarcou no Endiirance
(que quer dizer — paciência) e devia
ir installar-se na Terra do Príncipe
Luitpold, extremidade meridional do
longínquo mar de Weddell. Dahi, o
explorador se dirigiria, com alguns
de seus dedicados companheiros, atra-

OCEAIHO ATLANITICO

FALKLAND

I.CLARENCE. X
JQi NVlM-E.»?

, SANDWICH «x

terra O radas ..sul .•g-'

6BAHAN'/> n #

O itinerário da arriscadíssima viagem
emprehendida pelo ousado official de

marinha.



100 ALMANAK DA **A NOITE- PARA 1017

«í* do iraBtft 4*wrto branco, pari o
Wl« » lona*ria a detcer, d* lado do
1'arifiro, para Mor Munio Soaad. per-
lo da («raixic tiarrrlra. o lmatea«o len-
(sl da «alo qa« w lomoa Iri.tcmrnt»
. clcbr* pala morta heroica d* oalro
denodado «api ..rador. o rapilAo Scott.
a d* taa» taloroto* auilliarr* A «o-
«aada parta da aiwia embarro* ao
Aurora » Unha a larafa da w latlal-
lar aat do ma*mo Mae Mar-
do. da oada iria ao coroairo da Üha-
rhleton para «oeroerrl-o ra «ca ru-
«rr ««o ao aorta.

tnlr* de reta-

Ufofd”f lorcdéo -»
f,
«

* raarracA*. do

que o Auroro aAo poade cumprir a
«aa mit*Ao da facilitar * rr«rv»*o da
c«pcdt«Ao Ahachletoa IW.dc * mo-
aeato, tobrrlado, em qaa o aacia al-
lia«1u a firaada Itarrrira cornrçaram
a» maior* % peotafda* para a taa Irt-

polatin Km A de marro da 1*11 uma
lerritel lemp»*lad« da atua tentou o
Auroro ao ateio da ama pele Ira mo-
tel NA* podeado 4r«embara<ar-oe.
duraale d»o* loa«m mame rdeet aaaa
aa« l > erraado ao «aboe da «aleira qaa
O preadla O aaafrarto era etprrado
a lodo o momento Sé em ata ia lhe
poade rbegar o «oeearra q*e d* bordo
era pedido pne mia da radiotclegra-
pbia O «o»era* d* Nota /elaadia
eatioa am pottanle rebocador, qaa

aal-o. ai* «em mailo diffleuldade. para
PorWAialmert

*1 PJ""*1 ^ Apeaar da la»

• SffUi dTflrtWRéO rartanj-

i uUrStoUri»
I Nn*m*MBnmmm^mr aurao, «,«

• lltlat a o publico da Inglaterra II-

|
abam a* mai« «eria* appreheaiAa »

• quaqlo ao de«iiao d* Nhachieton e d*
• «eot detlrmido* companheiro* Duran-
• la qua«t dou* anao* aAo ta linha lido
f a malt li«rira infnrm*<4n «obre o que
! batia tarredido ao ffudaraare. Tra-

do partido de Hurnot A ire* uo* pri-
meiro* dia* de ou Iobro de 1*14. o Kn
daraaee daela rtlar de «olla Aqaelle
porto em março de 1*1*. NA em a«ot-
lo a II imo. porem, chegou á Koropa a
noticia de que o tenente Nharklrton e
teu* companheiro* etlatam «Ao» e tal-

I eot dcpoii de ama terie colottal de
« luta* e «offrimento*. durante o*

J
qaart a braro official dcmantlr** a

{
maior cotegia. a maior calma e a

maior tenacidade que c pottirai ima-
«taar

U n*t)rí* dos

“krkffs"

O Aaifarencr
pr nrIrou aa ao*
na do* «rio* •
A de dcieato*
de 1*14 em da-
manda do mar

de Wfddell e da terra do 1’riactpe

«I* encontra. a *c «abilamentr rn.ol-
tido por coiotaae* leeher*a < monta-
nha. de «ele i. que mediam, qaati lo-

doo. de 3* # 40 melro* de aliara, por
cerra de doa* kilometro* de taperfl-
ele! l*or lodo* o* lado* do horitoa-
Ir, o* roiotvae* bloco* de «elo ora ta
aprvtealatam em
luoaat fila*, uac-
lhaalrt a arrhlpe-

te Juola.am, for»
atando como que
aata marulha mo-
irdrça Oue calda-
do* aAo eram ae-
rettario* para a Ira-
te «tar e«*a tremen-
da ru«lAo! Kca pre-
cita aarogar em
ríg-eag». aprotei-
laado com immcn-

met bloco* Batia-
ria que am de*4e«
ta cbocatte coalra
o aarlo para qar
de Sbackleloa #
«cu» rompaabeiro*
aAo retia »«e hoje
ttaAo a memória
A*» «rirv depoit de
ama laia demtpe-

por am dettet ca- Ma, **«odo a rigor,
aae*. o fndoronre dl** aate* da partida
ia Irr em am corre- da nprdiiAo
dor tem ta ida. fe-
chada por oalro bloco.
Kn enlio oror «vario rrlrorrder *

batear oalra dlrrrlrii. (am badanle
lue. ainda rvta* manobra* aAo apnrtrn-
latam «raade diffleuldade ; o pror. po-
rta. era oae tabllamenle. ao penetrar
em nm do» ranae. formado* pelo*
Icefcerpe, a laf qnati detapparreia. tor-
na» a-w rinrrnta rtrura. mal perrnil-
lindo a prrcepçAo do* eallotll

I lurou trinta e cinco dia» e trinta
e cinco noiir» ema laia rontlanle cm
a morte Ao fim dette tempo Sha-
. klelon logroe chegar A ritla da lerra
de fail*. a «aliencia do ronlinenlc
anlarrtico qar marra a entrada ori-
enta! do mar de Weddcll
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Sempre lu-
tando desespe-
iradamente, a
expedição con-
segue navegar

—— para o sul e at-
tinge a terra do Principe Luitpold.
Era a salvação ! Shackleton dá ordens
para que se prepare o desembarque.
Os heróes do Endurance respiram.
Eis, porém, que, de súbito, quando a
esperança já animava a todos, appa-
recem de todos os lados e em todas
as direcções, já não montanhas, mas
colossaes lençóes de gelo, que não
acabam mais, que se chocam, que cer-
cam o navio, que se agglomeram em
torno do Endurance! Que fazer? Im-
possível lançar
o navio atra-

V é s daquella
immensa super-
fície gelada. Es-
tava-se quasi no
fim do estio an-
tarctico, e por
essa época as ge-
leiras costumam
abrir-se e deslo-
car-se Shackle-
ton esperava-o

.

Si se repetisse o
phenomeno, o
Endurance, já
premido, já pri-
sioneiro das ge-
leiras, poderia
livrar-se e se-

guir a sua rota.
Mas estava es-
cripto que ainda
maiores soffri-
mentos estavam
reservados aos

expedicionários

:

em vez de uma
temperatura que
permittisse o des-
locamento das
geleiras, vieram frios precoces, o ther-
mometro cáe a 18°, logo depois a 27°

abaixo de zero e os lençóes de gelo
se unem e se solidificam ainda mais,
formando um incommensuravel bloco
de gelo, uma formidável geleira em
que se engasta solidamente o navio e

que o transporta ao seu sabor!

A principio a direcção em que ia

a immensa geleira ainda era favorá-
vel: o Endurance approximava-se, car-
regado por ella, para a terra do Prin-
cipe Luitpold; a 250 kilometros da
terra desejada, porém, a corrente mu-
da repentinamente de direcção e, em
vez de conduzir a geleira e o navio
para o sul, carrega-os para o nordeste,
afastando cada vez mais Shackleton

O «Endurance», navio

se perdeu nos mares austraes

daquella terra, que devia ser o ponto
de partida de sua exploração. Adeus,
sonho de atravessar o polo!

Eis os nossos hkróes condemnados
a vagabundar pelos mares polares, le-
vados pela geleira, sem poderem pen-
sar siquer em mudar numa linha de
direcção do navio. O perigo era im-
menso, pois o Endurance, de um mo-
mento para outro, poderia ser redu-
zido a cacos pelo aperto das massas
de gelo; ainda assim, entretanto, essa
viagem errante foi um período de re-
lativa calma para os exploradores, que,
ante a impossibilidade de qualquer
esforço efficaz para se libertarem, re-
solveram repousar...

Quasi tres infindáveis mezes durou
essa situação, só
interr ompida
em meiados de
abril, quando a
corrente que
carregava a ge-
leira, e com es-
ta o Enduran-
ce, encaminha-a
para um gigan-
tesco iceberg.
Era tão grande
lessa montanha
de gelo que en-
calhava, apezar
do mar ter a
profundidade de
algumas cente-
nas de metros

!

Si se produzis-
se um choque,
era uma vez a
expedi ção ! O
navio se espa-
tifaria e, mes-
mo que os ex-
ploradores con-

chefe da expedição e que seguissem sal-
var-se a nado,
teriam de mor-
rer á fome den-

tro. de poucos dias. A distancia
vae diminuindo rapidamente. Sha-
ckleton e seus companheiros prevêem
a morte próxima. No ultimo momen-
to, quando a collisão parecia fatal,
um recuo produzido pela agua que se
quebra de encontro ao iceberg toma
o Endurance e milagrosamente o afas-
ta do obstáculo fatal.
Estavam salvos !

, , Mas esse emo-
Proloqo de um dra- cionante episó-

dio não é sinão

ma terrível i

0 Prol°s° de um
llld ICIIIVCI

| ^rama terrível.
Embora já afas-

tado do iceberg, o Endurance continúa
passivo prisioneiro da geleira. Agora,
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porém. nAo é mm bloca *4 guc o man-
U-u» 1 i tamenlc e qt»r o carrr«a u
wu brl-prarrr Sio Innumcroa blo-

co, d* «rio que ac

o, wolldot, que ar

jiirntc contra o Mrla^^l
luri.Bimriiif que w de*fM4PfML que
Iornam a unir-ar. *Uraa4« o borro
com uma Ia »i viraria que Mlt porre*
rrtullado d* uma drciaòo firmemeai*
tomada por alpum rnla ln*l»l**l para
a deelru i<Ao da uma riprdkbo ludla-

crat» Km brrv*. o Kadamacr **la«a
chato da rumboa. ratea» a a«ua por lo-

do, ..» lado* A Irtpolapba Ma Iama minuto da drtcanao. Sd A foqa
da bomba t, que faarvioaam dia * aoi-
t« lace lunlemantr, *a cnOK|»« que a
navio flacta* !

Darantr dia* a dia*. e»*a lata Bf

outra ruai|albir-tc 4a encontro a um
ice ber* i>» , laiaalr» travem uobrrlu-
do pela, proviadaa de boca. qa* todo»
Irantportam A» coala». pcnovameptr

.

O bloco cm que a mantém c«lâ a
mai» de 3 000 kilomrir..» d., poeta
mau pruilmo da America da Sal! Du-
rante toda a dia dara a marcha *obra
o «elo. em batra de »ttia que

|

mau rfficaemente «arantil o» ramIra

roatinatdada O comiqn da primavera
termina a obra da dr«truicio O pala
tolidiftra-a* em lama 4a aarto #.

Mabtlameala. aparta-a com ama foeqa
Inaudita Km meno, da doa» tapan-
do*, narra Shacàlataa.
a ma,va d* paio le-

vanta a navio * a
deita «obra um Dan-
ço Oito dia» mal»
tarda, novo amalta,

iai»

M pai
tara». V noiir, asbauatoa, qaanda
penvam em repoatar de qaatqaar ma-
neira. ei, qae o Moco entra em »ubita
coavnltAo Ktlamnido, formidável» *c
pendurem nataralmeatc do* choque»
dana* com aatraa praada» bloco». K
poaro dapats com am rnida *o»ar-
deceduc. ria qa* a laoma aaparDci*
d* paio »e fenda, ac daaapprvpa, amea-
l< lomar-a» em bocado» ’

Kra preciao correr «em perda d* tam-
pa. am baura d* oatro a»»lo A cnor-
ma caata aa * «ploradorr» coaacpucm
manter a poeaa 4* Irra canòa». com aa
qaae» a*ria hamanamanle ImpoaaUel
alttaplr o cabo Hera, o ponto fito

Sob a prrvtbo Ine to-
ra «cl do» paio», a caa-

co abcc-te ra
ponto» Kr»

• aa
b*i

tamcalc O comatau-
da ala fa* Iranvpoeiar

qar lha parrrra atai»
•olido a* canòa», o*
lr*aò» a ama pro*l«òa
da » 1 « c fr « que dé*a*

t
ara alpan, mera»
>a tampo Na dia «*-

paiat*. premido o fa
dwruncc cada ver mai*
pelo» pelo», a cobreia
»* lhe
vr no» a»

apua penetra cm tor-
rcnle» no poréo * n
valem!* navio morre
rm ama lenta apoalat

cvprd^Ao r qar abo paud* (vapk a MU

F
ite vapparecido

. o ftutmrame*. ria

rrhrl SitSdi;iO !
•• e«l«loradorr*

* * mercê do dev-
II no. ln»lalladoa

^=mm*^*B*a^n*' — il i que e*aa
palavra tem para o ca*o uma appll-
«Çio iuata vobrr ama pedra dc
««•l.i, que «minha ao eabor da cor-
rrnlé, qa* pòdc dc am momento para

J>

maia provimo O onica recurvo qae
lhe* fretava era procurar chepar A
ilha 1'aalet. »itaada a Ò|0 kilometrM
ao norte da lapa* rm que a* encontra-
vam. embora ncaaa ilha. enao viraaam
a r«lm«ulr-v* a* provi «Ar», %A pudev-
vrm o* naufrapo» rrcorrrr A» palrotaa.

j

A rnerpia. verdade iramenl* «obro-
liumana. do leneat* Sbacklrtoa nào
permitir a menor hevitapAo;

A raminho da ilha Paulet! i



ALMANAK DA “A NOITE” PARA 1917
193

Consegue-se organizar a caravana
de modo menos penoso. Os cães de
bordo, que haviam desapparecido du-
rante tres mezes, e resurgiram, sem
que se pudesse adivinhar o meio pelo
qual os valentes animaes se alimenta-
ram em tão longo lapso de tempo,
são atrelados aos trenós, em que se
acondicionam os viveres arrancados
ao Endurance. Começa a peregrinação
por um vasto campo, terrivelmente
branco, dobrados os homens ao peso
das tres canoas e de outros objectos.
0 bloco era eriçado de montículos,
cortado de canaes, ás vezes de verda-
deiros rios! Em taes condições, são
necessárias varias viagens para levar
todas as bagagens ao mesmo ponto.
De quando em quando, é preciso, trans-
por eminências formadas no gelo e,

então, que desesperados esforços não
são necessários para transportar as pe-
sadas canoas!

cada vez mais lento. Em janeiro e fe-
vereiro, o terrível bloco não caminha
sinao á razão de dous kilometros por
dia, o que tornava a situação cada vez
mais critica, pois -Çstá terminado o
estio antarctico! Com o mez de mar-
ço, qüe corresponde ao de setembro
do hemispherio austral, voltam o frio
intensissimo e tremendos ventos, que
dizimariam a caravana. Por outro la-
do, as provisões já se acham muito
reduzida® e a caça ás phocas não dá
sinão recursos bem magros. As ra-
ções são reduzidas e, além disso, os
cães sobreviventes passam a servir de
alimento aos exploradores!
O horror da situação torna os ho-

mens da expedição quasi mudos. Ra-
pidas palavras se trocam durante
aquelles dias, que parecem infinitos,
apenas as necessárias para que se
executem as providencias assentadas.

No fim do primeiro dia, apezar de
toda a energia de Shackleton e de
seus companheiros, não se havia per-
corrido mais de dous kilometros ! Era
impossível continuar. Semelhante ta-
refa era superior ás forças dos explo-
radores, que já se sentiam fatigadis-
simos. Que fazer? Reunem-se os ho-
mens, trocam idéas e assenta-se nesta
resolução desesperada: entregar-se á
sorte ! Acampariam no ponto em que
se encontravam e esperariam a mar-
cha da geleira.

Foi o que se fez. A pedra encami-
nha-se para o norte, mas com uma
lentidão enervante. Em novembro ti-

nham percorrido apenas 110 kilome-
tros; em dezembro, pouco mais.

Uma circumstancia enchia de pavor -

os naufragos: estava-se no começo do
estio polar; si aptes da volta do in-
verno não conseguissem alcançar um
terreno fixo, estariam irremediavel-
mente perdidos ! Então, Shackleton não
hesita e dá nova ordem de marcha.
Mas — ai delias ! — essa segunda ten-
tativa não é mais feliz que a pri-
meira. Na região em que a caravana
se . encontra, os accumulos de blocos
produzem taes declives que, para
transportar as canôas, é necessário ta-
lhar a alvião enormes excavações na
espessura dos montículos. No fim de
cinco dias, durante os quaes o traba-
lho foi incessante, os naufragos não
haviam tonseguido transpor mais de
17 kilometros! E, alçm de tudo, a neve
espessa envolve qs homens, que só com
grande e constante esforço conseguem
caminhar

!

De novo Shackleton decide entregar.-

se passivamente ás circumstancias, de
novo a caravana estaciona. O movi-
mento de traslação da geleira parece

O tenente Shackleton, a bordo do «En-
durance», em demanda do Polo Sul.

O® explorado-
res tinham ra-

zão para descrer
de uma salva-
ção. O futuro...
Era licito pen-

sar ainda em futuro? A entrada do
inverno marcaria fatalmente o termo.

Entre a vida e a

morte!



ALMANAK DA “A NOITE** PARA 1917194

.um uma morte horrível. de «rut

IHwalM.
Oa«n4o rada um w ronfofTM.» In-

timamente ram o Iragico dídrabo, »l»

,| Ur —- o. m> alerto* lnw»nda*el» do*
pwlravl — wbilamrnlf a mc-
Ih>m. um rlario de rvpcraog* aalma
lodo* m luraftW* % d*rt«agAo do* gr-

lo* torna** rcpratinanimlf Mt» rap»

da; o ar. mal* ler* e ima»* rlaro; v »
(tu 23 .tf margo um do* hometm. eaqu*-
d rinha iido o* hort fontes aolla »d*
braalo de » xtofti

:

— Terra * *t*»a!

Era a Ilha Joinville a ntrrmIdade
ortealal da* Irrra» aalanlkat *itua-

da* a« *ol da Aaaerlra Alt e*la«a a

•al*afAo! Kra
jWr

rar a i««t« •
raUol Ma*

na «ee

*elo ipt»r «
ao anrujo do*
ui(rt|»« *•-

lie a ro*la e

o bloco d# O
lo que cm Iram
poetava. a i»
Ir Ira de*lora
w, agita .c fu
rtovasarnte. e«-
rirrido lerrl-

»rl pra**Ao
$1 *r a* ruiunum a p*.
arrt«ra*am w
gado*; *1 lao
caiwi* a* em-

ta* «ertam fa

talmenU r.tni

galhada. pela.
><|||*í'k • do* n tn*u

hloro*! A**lm.
o* grulilMM
naufrago* tém

le. l a melu da * lagrm a embarvagAo
r >>brtgada a voltar A prlcira por uma
trmprvlade. A *11 o Irmpo melhora
um pouco. parte-** de no* o llema-w
r nr rgiramvale durante M hora* Tudoa
••* rafurgos pordm. *e tornam dragra-
(adamente lauleia: ao pa»*o que ua
naufrago* tentam approtlmar-*c da
rada A f»rga dc ramo. uma rorraat*

marítima o* afa*ta para o mar. V>bre
todo r»«c mariy rio. uma noite terrível,

o»m 17* abaino de raro. c grande* «a-
ga* que a todo o momento podem faeer
•ubmrrgtr a* embarvagúe» !

Miullrlnn Irnla allingir a Ilha De-
>rp( *<>. onde <o»lumam ln»lallar *c al-

gun* baleeiro* noruegurer» lmnu«*l-
«vi %ò harta
um mrlo- um
unlrol — de
«c *al* arem :

efa chegaram A
ilha do Kle-
phanle O rhe-
fr da esprdl-
«A» dA «rden*
nc**e «entido e
o* *eu» com-
panheiro* nau
tarem a menor
ohJeegAo He-
coinega a lula.

rada ree mal*
rvnhida. com
o *enlo. rum o
grlo. ram o
frio t'ma no-
ta lempe«tade
...br*. Cm. au-
gmenlando o
perigo. K afi-

nal. no dia 14.

chegam A vie-

la da Ilha do
Klephanle!
Para altlo*

gll-a a balo-
lha rra male
que rude. Ilu-

gelo

a* JA nAo ha um
beber M no fie

nler -r impavtiielmente no me» ranl# dou* dia*, o* remo* trabalham
mo *1(1o, * olhar para o pedago de » iguroeamente. •h rreuo*. forgados

terra qur ... garantiria rontra a mor- pelo* vento* e pela* rarrente*. *Ao con-

te I «va hnmirl rkprctati.a durou «laule* A* IciupeUade. «ucradem-**.
dnee dia*, a» fim do* qnar*. gruga» ao \ b .rdo da* cauda*
eonlinuo dclneamcnlo d>. bioco, appa- gotta d‘agua paru
rrra no horimnle outra Ilha. a de d* quarenta r oito hora* r»n«cguem
(laranra a mai* ortrnlal da* Ahetland* >m naufrago* approniiuar u da ilha.

do Sm «ode o* aguardava nova drrapgAo:

Era gtcruario attingir uma de«*a* ao redor da Ilha nAo ha uma bahia.

terra* - que«tã« de «ida oa de mor- um Iracho de co*la mai» balsa, em
le. AS dc abril, fa»-*c uma larga que lo*** po*«i»rl o devemharqur. Por
abertura na geleira. Ahachleton nAo ioda a parte, enorme* rocha* e*carpa-

hr*ita um minut.» manda que *e lan- da* e a pique, coberta* de grlo e ne*rl
cem ao mar a. canda. T«d«* ... ho- Mas ninanem de«auima. ninguém e*-

imii* emburram e revegam no* re- morara. O* naufrago* continuam a ra-

mo* Durnulr dou* longo* dias re- mar. a prvqutaar. K dc*la re* o* «eus
ma mt lunuonuflle. detrvperadameo- rvforgo» lAm bom esllo: no fim de mai-
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Os quartéis de inverno da expedição ao pólo.

t

t

to trabalho, de muita canseira, des-
cobrem uma pequena praia, onde des-
embarcam. Era a terra firme!
O tenente Shackleton examina o ter-

reno e verifica que é batido por gran-
des marés, o que torna impossível a
sua permanência. Era necessário par-
tir em busca de sitio mais propicio.
Antes, porém, ms exploradores têm
um dia de descanso e podem tomar um
alimento quente!

Na ilha do
Elephante, Sha-
ckleton e seus
companheiros
installaram - se

o melhor que
lhes foi possível. Ante a fadiga dos
naufragos, a escolha teve de recair
sobre uma pequena praia entre dous
formidáveis rochedos inaccessiveis.
Mas esse sitio ficava ainda muito ex-
posto á violência das tempestades e
por isso Shackleton decidiu abrir uma
caverna em uma planície de gelo si-

tuada sobre o nivel attingido pelos
mais altos mares, onde a expedição
ficava pelo menos, ao abrigo da sub-
mersão.
Essa situação, porém, estava muito

longe de ser lisonjeira. Os viveres não
dariam sinão, escassamente, para seis

ou sete semanas. As roupas já esta-
vam em farrapos. O inverno appro-
ximava-se rapidamente. E, quanto á
possibilidade de soccorros, não havia
a menor esperança. Os baleeiros que
frequentam as ilhas de Shetland já as
haviam abandonado e só reapparece-
riam em setembro ou outubro. Que
fazer nessa tremenda conjunctura?
No segundo dia de permanência na

ilha do Elephante, o tenente Shackle-
ton fez cessar todos os trabalhos e
reuniu os seus homens, a quem expoz
com clareza a situação. Diversos al-
vitres foram lembrados, cada qual me-
nos exequível. Foi então que esse ho-
mem extraordinário de energia disse
com voz firme:

— E’ necessário reagir e reagire-
mos. Tentarei o proprio impossível
para nos libertarmos. Confiae mais
uma vez em mim.
E expoz então o seu plano arroja-

dissimo: embarcaria numa das canôas
trazidas do Endurance, com cinco de
seus companheiros, e iria pedir soc-
corro á Geórgia do Sul. Era quasi um
acto de loucura. A canôa media 6m,60
de comprimento, estava pessimamente
conservada e nella se ia fazer um per-
curso de 1.400 kilometros! Alguns dos
homens da expedição protestaram con-
tra esse acto de temeridade e propu-
zeram substituir o seu intrépido com-
mandante. Mas Shackleton foi irredu-
ctivel e, algumas horas depois, com
cinco de seus companheiros, com dif-
ficuldade escolhidos, porque todos
queriam participar daquelle acto de
abnegação, o valente official partia —
talvez, quasi infallivelmente, ao en-
contro da morte !

E’ facil de
imaginar a sce-

na tocante da
despedida: não é

difficil calcular
o acabrunha-

mento em que ficaram, na ilha do
Elephante, vinte e dous naufragos,
pela primeira vez separados de seu
chefe! Para cumulo da infelicidade,

logo no dia seguinte ao da partida,

uma geleira formidável envolveu a
ilha, constituindo uma alta cintura

de blocos. E’ certo que essa cintura
era um dique, largo e solido, contra as

temerosas vagas do mar; mas, por ou-
tro lado, isolava de tal fórma a ilha,

era uma muralha tão impenetrável que
qualquer soccorro se tornava de en-

tão em deante quasi impossível!

Os exploradores abandonaram en-

tão a sua caverna de gelo e installa-

ram-se na pequena praia visinha até

então desprotegida. O dominio dos
naufragos era um espaço de 150 me-

Na ilha do Elephante

Bloqueados

!
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;

;
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«TWH rf frllo».
OmI"> do* naufrago* caíra n, j»>.

Im e ditarvo* tallnraa |ntn roaga-
U(An t*m delia. teve o« dedo* 4* na
P ga lado»

. para atilar
o de »en«ot« imanto 4a gangrena. ara
prartMt amputar o pA, o qar foi falia
“»> «• laalmatalot da q»r podiam
di*po» r hm MMBkr* dr anlitepcia
Apesar d.r» porem. . «ptr^ia foi
tnlairamanl» MUtftdaritl
CK parlgo, aram («atlaalai: ia dia

«!»•** foram r«m>|albad<>« por aoor-
***** W«*» da falo qaa o da «tararam
d« ama «aloira; aaatra, o «valo. qaa
toprava t niio da 11} km. A boru.
laagon o mar «obro o alio dlqtte da
mio a poe pouco aio afogou <m aaa
frag»»« Ma« a qaatlio doa «Irara» tor-

Oa

Jíaa. A» lonarnlM 4o oa*a. ama bra-
ma etpeata a a c norma agltaçio do
mar complataram o martyrto doa aoit
humana, qoa aa riam a lodo »» mo-
manto tragado» pala» onda» “O IKra
no Aarfral. awrrtr» mal» tarda Mu-
ckleloo queria Jaaliftrar ao» noaaoa
olho, a aaa ni rrputacAo ~

Ao fim da qainaa dia» da aoffrtamn-
loa «obrobumaaoa — a R da mato —
a*t»taram a Geórgia do Sol. Ma* doa»
dia» atai» foram ga»to» na laia ron-
ira o *»ato, qaa ora impallta a aaihar-
ca<Ao roa Ioda a força para terra,
aiaaaçanda-a d» «a Ir quebrar contra
o, rwhado». ora a rrpallta para o mar
Urgo SA no dia 10. ooawgalram —

qaa alagla I —
entrar aa aaa monta abrigada

Pararia qaa a «a I» acAo do» aaafra-
««»• laotado» na ilha do Klaphaalo »a
ac ha « a da «alio am daaala a«*e»urada
Ma» a»la»a aarriplo que Sharklaion
alada ha«ia dc paaaar por nora» a
grande» peovac&a» O» r «taba Ire imrn-
toa nomagaaaa». com rajo conmno
conla«a. a«IAo in»lallado» no lado op-
po»to ao am qaa ta encontraram. Para
alllngll-o» por mar. aaria nacr»»oria
ama navagagAo cotlalra. lAo arn tra-
do. Uo pangoao. t Ao cheia da ob-
•lacaios qar n«m «a devia pantar am

li.tr

largo M na dia“• t?"- e d do Imaginar

trotai a

podariam e«parar m
a algan» n»r «««. am

aara-«r a principal pmccapaçia
nanfiago, compevhandiam qaa. carta

-

doa pela e»pe«a« moralha da gelo. nAo
•lado daHl

•etamheo, com a
entrada da primavera r» uittAr re-
rorrvr A» phoca» e ao» tordo». qar roa-
ti 1 lairam durante meee*. qaa»! e»cl®-
«leaanente. a «na aít nenlagAc A rr-
»l»iencia dc «•»* homens dnrante tan-
to tempo, a lAo rrnei» padeci manto-,
conMUne nm » cr4a.tr. r- milagre
Vajamos porem, o qoe «e pattora

rom • leoente Shachleloa • »ea» claro
apanholraa.

qne Shachleton
, DM atiron A ima

iKThfhdtrntHrds! ta, mal» etlro-
* ordioana» atra-
1 " i lora» rr ativada»

»U boje.
De «de a primeira notle. a tampea-

tade paraagoin m aaploradwrr* e não
o» al«andnnon durante qninre longo»

•lio • «alente ofrieial la-
gloa toma uma de aaa» rr«olncAo«
enorgira» : alravaaaarta a pr. rom doo»
da •»• companheiro», a Geórgia do
Sol. fanado am nerrarvo de 41 ki-
lometros alratAa da alia» moolanha»
a da graada» ge-
leira»!

A I» da maio
pAam-tr am
marcha. Durante
trinta a «ala Ho-
ra» «agu ida» ra-
minham. ora rv
calando cnmc»
dr | jrxi metro»

rm da galo. ora
precipitando - «e

ao fando de bar-
rance»» abrupto».
Afinal, a 30 dc
maio, IAm a ale-

gria de chegar A
r«ta<*«> do» ha-
lealroa I

Oarlada a
drama I«ca oarmgAo. conhecendo a *1-

InagAo afflldita do» 73 rtploradorr*
prruu na ilha do F.lephanle. o» aornr-
guete» nAo hctitam nm mino!o: ar-
mam immedtalamente um de aro»
na» lo» e. Ire» dia» denoi». 5ha -

ckteton parta em taworrti de tao» ca-
marada» Mar» ai delia I — o inverno
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I

já se havia adeantado e uma colossal
geleira cortava o caminho aos salva-
dores. Os baleeiros empregados nes-
ses mares não são destinados a rave-
gar por meio dos gelos, para o que
não possuem a necessária solidez. De-
ante da planície branca estendida á
superfície do mar, o denodado com-
mandante se vê forçado a recuar. Não
se dá, porém, por vencido e tenta ap-
proximar-se da ilha seguindo outra
direcção: desse lado também a espes-
sura do gelo lhe veda a passagem

!

Uma terceira tentativa é ainda infru-
ctuosa. Por toda a parte as geleiras!
Que tortura para Shackleton ! Preci-

I

samente nesse momento os seus ca-
maradas, emmurados em sua ilha, de-
viam estar chegando ao fim dè suas

. provisões. E elle se achava ali bem per-
to, impossibilitado de lhes levar soc-
corro

!

í Acode-lhe então e idéa de arranjar
4 um navio a vapor. No baleeiro faz-se

conduzir ás ilhas Falkland, de onde
passa para a America do Sul. 0 go-

t verno uruguayo põe á sua disposição

t
um navio poderoso, em que Shackleton

parte a toda a velocidade. Ainda uma
vez a infelicidade: o navio uruguayo
apezar de todos os esforços, não conse-
gue approximar-se da ilha do Elephan-
te. Foi ahi que o^’ governo chileno,
acompanhando o Uruguay no seu bel-
lo gesto de_ solidariedade humana, poz
á disposição do denodado explorador
o Yelcho, commandado pelo capitão
Pardo.
A 4 de agosto, o tenente Shackleton

parte de Punta Arenas no Yelcho e a
30 desse mez, após uma serie de cruéis
tentativas e de tenazes esforços, des-
cobre-se uma brecha através dos ge-
los fluctuantes e consegue-se chegar— afinal ! — á praia em que se asyla-
vam os naufragos.
Uma hora mais tarde, todos estes se

achavam a bordo, sãos e salvos.
A 3 de setembro chegaram a Punta

Arenas.
O que se passou depois foi o que se

sabe: no Chile, no Uruguay, na Argen-
tina, onde chegaram a, 4 de outubro,
grandes festas, conferenciais, entrevis-
tas. Depois — o regresso calmo á
Inglaterra. .

.

Um abarracamento no pólo (da primeira expedição Shackleton)
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AS ODESTÚtS
— SOCIACS — QDantos filhos deve ter cada caiai ?

Qwmm Alhos m lm
saçAo c m Koprr crescei

Jci ia **da. pnnrip*;
coRtros popsioM», tarem

•cf'- A ctrüi-

ir> difftcnlds-

ma» alio nas primeiros psnos 4o q«
nos posteriores. E qua* sempre os

soffrwn isnmos phyticc

muita cU.

O H o porons liom e dou «ri^sditn
calamidade sacia) Dc h» alguns canas
• esta psrtc porém. ponde se ler a sea-

nação 4c quanto os nibos sés “
ladese

IS«C.% Ipsra sppleaf cm renas 4a ns-
da) pela espantosa « enteso asa pmUfe-

fsurairs /s*(ri, 40c. sem

— 0 4o pr.mogra«o que fica sendo]
o que

re quando os pn»fe«uiorcs se casam cea

rs r saa4e perfeita sào qsan sempre]
cfcatcraa ma! apparelKaiaa para a la

pela rida. O numero 4os natteaortos s

«re ce primogaoHae 4 daaa «cios m
que entre os seffimdas filhos; s pen.cn-

J

tacem ainda e maior em lelaçáo sos

um çrimt pecfri- quartos « para as scoocsairos Em

ai. esarcem a toa profissão ás escan-
caras, fuçado %« «anunciar pelos ior-

nacs 4c ntiM circulação .

Na Europt a qssstio tom ssdo ampla

tas a mesuar o mal. tuia serie 4c la-

tercssaotioaún** ohsert sedes 4c nm aa-

b o meler. • Dr Charles Pesrsoo. rno*.

troo. por escm? lo. o mal que a limCscso
4a hmís idade traria para s collecrtrida-

de. es acramente pocqtie oa primeiros fi-

lhos ado ca monos aptos a perpetuar
ema raça forte e disposta 4 lota pela
vida E* certo qoc. em alcwas casaca,
os okxnos rilho*. participando do caa-
aço c da prscaneJade da saode de seus
prufcnjiort». equivalem sos prvmmros
Mas taso. sob 0 pomo de vista doa iater-

esses da sociedade, nào altera a que-

— Mas. cotio, quan
ida casal?

para oa primeiros

Nota-se que a idiotia colhe mait fa-

cilm—ta oa alnmos natos . oa pftaMgMÍ|
tos são secundo ccraimcntc ac Cfé, 1

do que todos os 1

a esse mal A estatística nos re-

vda. entretanto, qoc «s primocenttot d»o
dc idtotaa do que.

sccnndos. c ente ma-or que os
terceiros. D‘ahi em dcante, ai t tcrda-J
de que se verifica um auemoato notável

de Idietet. alada é pvndoo >ni|iielJ
• aitnctda a primeira cifraJ

otso; essa é a facmlis idéal — respoo -

de o illuatrc I>r. Petrson

E o .Ilustre Dr. Pesrsoo fu a respei-
to interessantes considerações
— O nasciencfuo do primogênito é o

mais fatigante e prolongado c acompa-
nhado muitas «uca de graves complica-
ções. O numero de oab-mortos é

Pouco se pdde dtaer com rclsção A
epilepsia « A loucura Embora tafl

esses males affcctcm mais frequerit
meate os primogênitos, parece que se
truta num dc filhos mucos do que' de
prHnoger.itos de fatmltss numero
a dciinqurtkcii se mamfesta mnis icrcs
nos primeiros c segundos filhos do que;
nos outros it-méot dc uma ma
Também para a tuberculose se pode
tabclccer a mesma regra A catarata
gemia, moléstia dc caracter cmii
mente hemdiiarto. colhe eguaimente de
preferencia os primogênitos.

Eis as observações do Dr Peirson.*
Até onde cilas serão utris sos leite

deste Almanmk?
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Cheia

Ming.

9 Nova

3) Crescei

SEMANA

MAS

Domingo ...

Segunda....

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sabbado ....

Domingo . .

.

Segunda....

Terça

Quarta
Quinta

Sexta

Sabbado ....

Domingo . .

.

Segunda....

Terça
Quarta

Quinta

Sexta

Sabbado ....

Domingo . .

.

Segunda....

Terça
Quarta
Quinta

Sexta

Sabbado
Domingo . .

.

Segunda ....

Terça

Predicçâo

Claro

igrada-

Periodo
de

fortes

geadas

Bom
teni po

Periodo

de
tempes-
tades

7° MEZ
3-1 DIAS

0 Sól eií^Léo a 23 ás 18 h. 08 m.

Santos, festas e feriados

PHENOMENOS DIVERSOS

O Pr. Sang. de N. S. J.C
tJtVisitação de N. S... .

S. Jacintho M
Sta. Isabel R. de Port...,

S. Alhanasio M
S. Isaias Proplieta

S. Cláudio
Sta. Verônica Juliana.,...

Nossa Senhora dos Prod..

S. Januario eseusirins..
S. Pio P
S. João Gualberlo ab
S. Anacleto p. m
J|Corn. da L. e I. dos P..

S. Henrique Imp
Nossa Senhora do Carmo.
O Triumpho de S. C
S. Frederico b. m
S. Vicente de Paula
S. Elias proplieta

S. Praxedes
O Anj. ('.iist. Sta. Mar. M.

Apollinario b. mApi

a. Clhristina

S. Thiago Ap
S. Olympio m
Sta. Nutalia

Sts. Innor. e Victor p.p..

SanfAnna, mãi de N. S...

Sta. Donatilla v. m
S. Ignacio de Loyola..,..

Venusemconj. com Saturno 1" 4
Venus em conj. com Neptuno 1*43

Mercúrio no perihclio

Urano em conj. com a lua 4”41'S

Morai conj. sup. o Sól

Júpiter- cm conj. com a lua 4"5’S
Venus em sua max. lat. heiiocen. N
Marte em conj. com a lua- 1”26’S
Mercúrio na sua max. lat. helioc. N
Mercúrio em conj. com Saturno
Mercúrio em conj. com Neptuno
Saturno em conj. com a lua 2"33’X
Neptuno em conj. com a lua 2'01’N
Mercúrio cm conj. coma lua 4"10'N
Venus em conj. com a lua 5" 23’ N

Neptuno 0"39’ N

p E

CALENDÁRIO AGRÍCOLA
Continuam a lavra e o preparo das terras

destinadas ás plantações do fim de inverno e

começo da primavera. Começa-se a semeiar
pepinos, gilós e tomates .maxixes, aboboras,

pimenta e pimentão. Semeiam-se saudades,

perpetuas, sempre vivas e suspiros. Poda geral

e plantio das videiras. Continua a plantação de
arvores fructiferas e plantam-se os abacaxis.

Reforma-se o jardim. Fazem-se enxertos de

cunha e garfo, de fenda e bisél. Semeiam-se
acelga, chicória, aipo, agrião, couvé-flor, as-

pargo, espinafre, nabo, alface, coentro, raba-

nete, beterraba e repolho. Transplanta-se o

cebolinho. Semeiam-se quasi todas as llores

annuaes o plantam-se quasi todos os bulbos,

raizes ou tubérculos de tlores. Faz-se a poda

das roseiras e a sua multiplicação por meio
. de estacas. Enxertam-se roseiras, pecegueiros,

ameixeiras, pereiras, macieiras c larangeiras

por enxertia de garfo (fenda) ebisèl.
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feras
Para w tenrtkcir «oi

»aáa pcnpoo* qec m)i 4

Ha
tr.

4a uma qualquer relaçio affecotva <

,r* aa fáraa e nm jomadore» £* u
lUuaio No dia em «m cmc
laaptraic por um deato». cocará
a mu um*aça At morie
O domam • * adestramento Jaa

raa dependam. m aeguada locar.

alá cu* o clephantr " comprobondc ” que.
a palavra convencionada.

d*va 4rl»ar-o* para cvttar a dér To4o
o o*i» -i»o d. eomo M V*, puramente macem
co. Tt»4o m ru4ua a aproveitar oa inartn-
atoa 4* oonacrvacio 4aa fáraa Quanta á
ria 4*ca Marta inte.ligencm rtoa atnmaca
náo en*ra tono factor tadupeaaavel á tua

nurtor 4* cu* o bicho aia potfrri partir aa
amarra» qu* lhe hmitam aa — iriumroa.
eraralh* um gancho pooteagudo aa pea-
caçe «começa a ptnar o pochidorme par.
obrifal-o . rtcitar-a*. rrpatlarto ao ouamo
rrnnpo urna palavra magica que o animal
IMS 4e aprender Quando o etephanr* pr*.
•*art« atacar com a tromba, o rtamartor aa-
farra o penetram* gancho com mata força
«a mu carne». até que. vencido. domina-
4°. o ammal ca*, confonnarto com a aaa
•°?1 Logo qw cae. o dom.dor ergue o
**acho que ddsa dt fcril-o. * um pedaço

t*. 9*?
f
001 * » rucompenaa 4e aua

aabmiaaio. Eata tromend* liçio á repctidé
durante vario* rtiaa. oom grande paoeocia.

O maia popular 4o* anitnaev trMai i
lalvrr o urao. verrtarteiro palhaço da* ar-
M|««M ambulante» Oa macaco* aio

V «*•**• naa laulaa 4oa lardin* too
farem aomeot* o qur lhe*

agrada, a aua graça, porém, daaapparac*
aa placa 4a ataco coa . affectaçio * a

•reJ-n«j aubaemenda que

ar-a* * d* aaffrrr o caati-

go faiem oom que ellea
micrrompam a trabalho a
lado o momento para oon*
• ultar com a truta o dom*.
4or. O urao, aio O urao

graça natural * á rela-
ritaawut* muito fac I eaol*
aa! o. porque elle fé tnu
da» actvaa alguma aaptea-
rta: fé vem aabeodo andar
*4 aobr* doa» pataa. toa*

pcvaoa Sé falta que o cn-
airum a eihttar a» m

O urao aduho 4 duro
o látego, oom a forquilha 4c aço lh* fa*

mao*. o* aeua pontoa vulacravcia. que aio
o aartg * a* orelha*. Depot» 4* lh* oor-
tar aa oahaa t de lhe prender as perna*,
o domador entra na |auU e l&e perfura o
nartt. pondo- lhe uma argolTO ferro, aym.
bolo de perpetua cacraridio FroqucMe-
mente a fera ac rebclla coocra eaae proce-
dimento. aaeém que lho aoitam a» pernas
arranca a argola, meattm raagando o na*
rt* Repete »e ncate caao. a oprraçio Si
o urao Inatal* em libemr-ac 4a argola. 4
precito entio abandonar a I4éa de dome»
tical-o.
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Os ursos e os leões, ao contrario do
que acontece com os elephantes e com
outros animaes, quando envelhecem no
captiveiro se tornam inoffensivos, perdem
toda a sua ferocidade e só pensam em
comer e em dormir. Só de longe em

des, a seguram todos do lado de fóra.
O domador então, munido de um látego
e de uma forquilha de aço, penetra na
jaula. Ao vel-o, o tigre agacha-se, pre-
parando-se para saltar sobre o domador,
que, firme, sem Aapparentar temor, se

longe se lembram de revoltar-se, mas de planta deante da féra e lhe dirige pala-
modo tão debil que não offerecem perigo vras de carinho, como si pretendesse aca-
algum . ricial-a . O tigre salta, atira-se . . . mas,
De todas as féras o tigre é o mais te- quando está no ar, os ajudantes o puxam

mivel para os domadores ; mas nenhum com força pela corda e o tigre cae, ma-
tigre supporta a luta contra o homiem chucado e confuso, ignorando que furia

que o quer doimlinar. Conforme chega do sobrenatural agiu para impedil-o, pela
oriente, colloca-se a S. M. Real de Ben- primeira vez em sua vida, de saltar so-

gala em uma jaula, para que descanse bre uma presa; procura levantar-se para
das fadigas da viagem. Quando está per- atacar de novo, mas, antes de o fazer,

feitamente repousado, inicia-se o A B C caem sobre elle o chicote de aço e o fogo

da sua educação, prendendo-o com cinco de dous ou tres disparos, á queima-rou-
laços habilmente lançados de fóra da gaio- pa, com polvora secca.

la, um no pescoço e outro em cada uma Logo que passa o estupor produzido,

das patas, te collocanido-lihe depois no repete-se a scena. jNova provocação do
pescoço, como se faz com quaai todas as domador, novo salto do tigre, novo fra-

féras, uma resistente colleira de couro, casso do ataque. E esta lição, dada tres

á qual fica presa uma corda forte e com- vezes por dia, durante dez ou quinze dias,

prida. toma o tigre dominado e temeroso ante

Terminados estes preparativos, liberta- o domador.

_

se a fera dos laços e faz-se com que pas- Com o leão, procede-se do mesmo mo-
se para uma grande jaula de trabalho, do, mutatis mutandis. Alguns exigem

No primeiro momento o tigre crê ter re- maior numero de ajudantes para con-

conquistado a liberdade; mas, examinan- tel-os. Mas o processo é idêntico e iden-

do as grades e dando saltos e corridas ticos os resultados. Dizem os domadores

de um para outro lado, convence-se que o leão é, de resto, o animal mais
o mais intel-

ligente. Não
ha, porém, uma
palavra, em to-

do o extenso tra-

balho que resu-

mimos, com re-

lação ás sogras.

E’ que talvez es-

tas, pelo menos
algumas destas,

são considera-

das indomesti-

caveis

.

. .

promptamiente de

as dimensões da
prisão. Os qua-
torze ou qulinze

ajudantes do do-

madoT se dedi-

cam a “pescar”
cuidadosamente,
sem sobresaltar

o animal, a

grossa corda que
pende da collei-

ra e, passando-a
por entre as gra-

que só se alteraram rebelde phoca
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O JORNAL DO FUTURO
<••«*> «cri o p>rnai do lutu
Por rtM o mumptu dr umi

Nova VorA prfc» |omlnu
Ir lio dc SCI BlJla

rm uti durmtoa annoa ?

ntr i« riltirn.il frita ir.riilrmmf» t c«
Robrrl IkMiald. que peca* qut o* | rnacg

tk> qi»r aclualmrntr. diatnbuido* cum mc*
«bodo «III prifetlo e jl.

cangarAo uma /uai dr dif*

lu*lo muito ma» ia*ta la*

•o aowlmii quando ar re*
M.liei o iranaportr ripnl».
umo a grande* <Uimm
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•Min A NOITK, fea a Madrid.

adequa
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forem transmittidas com vozes differen-
tes. A voz deve ser regulada pelo as-
sumpto. Assim, os artigos de fundo de-
verão ser recitados em grave voz de
barytono; para as noticias sportivas cs-
cqlher-se-á uma voz que tenha infle-
xões seccas e autoritarias

;
para as in-

formações financeiras, uma voz caden-
ciada, de entonações solemnes e cathe-
draticas; para as chronicas da moda

e para os écos mundanos será prefe-
rtver uma voz argentina de mulher. Os
bons dizedores serão muito procurados
e bem pagos nas redacções do futuro.
Taes predicções '-são muito interes-

santes. E’ necessário, porém, que nos
lembremos do prestigio da letra de fôr-
ma, sem o qual difficilmente se dará
credito a qualquer noticia. .

.
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O SR. IMITA O PORC O... E’

MEU PAE!

A’s companhias de província, que se
organisam e se dissolvem com a maior
facilidade, incorporam-se, ás vezes, in-

divíduos que tentam a arte e que depois
a abandonam... por verificarem a sua
inutilidade. Mas, não raro, esses indiví-

duos reapparecem no íheatro, já porque
gostem da profissão, já porque, por uma
tal ou qual habilidade, sejam chamados
a vir desempenhal-a em determinada peça.

Havia um tal iN . . . falto de geito para
a scena, mas que tinha um talento raro
para imitar todo o genero de vozes de
ariimaes; na do porco, sobretudo, era
perfeitíssimo

.

.

Imitando o companheiro de Santo An-
tônio, em todas as suas manifestações
vocaes, elle fazia ouvir, ao mesmo tempo,
um, dons ou mais porcos em todos os
actos da sua existência...

O nosso N . . . não desgostava também
de fazer o seu pé de alferes e, por essas
terras por onde mambembou, deixou mais
de um coração preso aos trinos de cana-
rio que da sua garganta se evolavam
meigamente . .

.

Ultimamente, estando á porta de um
barbeiro, deleitando uma roda de amigos
com as suas imitações, reparou que uma
rapariga dos seus quinze annos o escuta-
va attentamemte . O seu orgulho de imi-
tador delirou e então excedeu-se no re-

pertório suino. Nisto a rapariga, emocio-
nadissima, bradou:— Para fazer de porco na perfeição
só ha um homem no mundo, dizia mi-
nha mãe.— Eu, respondeu N . . . com legitimo

orgulho

.

— Ha seis annos, depois da morte de
minha mãe, que o procuro por esse fra-

co indicio ... O senhor foi amado por
ella, a quem abandonou, depois de al-

guns mezes de felicidade sem nuvens...

— Onde morava sua mãe?— Em X...— Recordo-me muito bem... Foi ha
16 annos.
— Então, o senhor é meu pae!— Minha filha . .

.

— Ah! exclamou a pequena, olhando
N. . ., com carinho, ainda me lembro das
ultimas palavras da mamã: “si algum
dia ouvires um homem fazer de porco,
na perfeição, chama-lhe papá!

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIMIIIIIIIII

OS DOZE MAIORES PORTOS

DO MUNDO

Seguindo uma estatística official ame-
ricana, são os seguintes os doze maio-
res portos do mundo em movimento com-
mercial, tendo sido utilisados para essa

lista os dados relativos ao anno de 1912

com exeepção do porto de Nova York,

em que figuram os algarismos de 1914-

TONELADAS

Importação\Exportação

Nova York...,...| 15.767.5471 15.421.394

Antuérpia . . .

,

•••1 13.686.297| 13.665.346

Londres ...| 10.800.7161 8.748.00S

Hamburgo . .

.

12.996.908] 13.191.764

Rotterdam 11.552.119] 11.532.158

Ho.nig-Kon.g-Victo-
1

ria 1 0.805.536

j

10.809.459

Shanghai ...| 9.186.340] 9.450.463

Marselha ...| 7.986.6091 8.076.767

Liverpool ...| 7.253.016| 7.446.873

Singapura ...| 8.223.272| 8.220.974

Colombo 7.348.900|

6.236.944]

1

7.347.144

Cardiff - -1

1

9.168.115
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Nc**a época a tllumtnaçlo do Rio
«Ao ipmratiti o aspecto dnlunkriau
dc hoje. que «alço « kmu capiul o
rrDomr dr ddadr ouii bem illuminada

Em 1991 a illuauuflo daa rua* ac

A luta foé rapida : o Sr Costa (tome*
agarrara roa tanto grito o Sr l*on-

aauo para o atirar ao caaal. que o
desgraçado. estupefacto coa a aggrcn»
»lo mraprrada. Mal tinha podido ar*

gurar-sc ao parapeito coa a* dedos

coa os chamado* biru»-borboleta». cuja
thamma vrrmrlha. indecisa c fraca pa-
rroa augmrntar a* Irou arrumjacra-
•** f* certa* rua* fóra do roraçio da

Na rata Senador Euacbto. que mar-
geta o caaal do Mangue, caminham am-
bos em silencio

I uma. im amòoa. pensando cada qual
bm pbraars da palestra que o .1lendo,
a falta dc resposta do aaati alto harta
encerrado .

Ao longe o relogio do <Oar> mar-
cava Ires hora* e Wate mtautos

uma festa em casa do
• Hernardo f ontes, aa rua

Miguel dc Frias, e. como al
•e mais boode iquella hora.
vam ambos a pé. em dirrtçAo i praça
Onrr dc Junho, aa esperança de en-
contrarem um carro que os ‘deixasse
cada um em tua casa

Nem um, nem outro fala*

a

O mais alto tertfkou que nio havia
absolutamente mngurm. Naquella calça-
da deserta que ladea* a o canal o* pa»-
•os de amhot soavam muito alto ao
silencio completo da noite

O canal ae estendia até longe .

O mais alto propor:
— Sr Poociano. rrramo* tomando esta

em ver da outra rua. . Na de Visconde
de Itauna t mais provável que pas»e
um carro . . tem mai* vida do que esta
rua. atravessemos rtta ponte .

— Sim. tem rs/lo, Sr Costa Oo-
mes Pota. atra*i

aats alto. mai* corpulento
rte. num impuUo de raiva des-

1‘oociaao que. desamparado,
desapparecea com um ruído tccco den-
tro da agua pútrida, pastosa r negra
do caaal, ainda chcto das chuvas da
«espera.

Moure um esforço rapado da vkti-

ma um grito abafado, como si o
«uf focassem os miasmas aulphvdrkoa da
agua agitada e. . . mata nada
(Unta (tomes esperou ainda dou» ou

tres minutos, de ouvido attrnto e olhar
no ponto em que drsapparrcrra o ou-
Iro A* lona nem mais se viam os ar-
roios concêntricos da agua por um mo-
mento agitada

A rua cootinuava no mesmo silen-

cio absoluto .

Decididamente o drama nio tivera

Coata (tomei sentia aos poucos regula-
risa r -se o movimento sanguíneo que lhe

descia daa mentages c lhe retornava
ao coração O pulso das carótidas se
acalmara. . a garganta adusta se hu-

Respirou longamrutr.

Depot* acabou dr atravessar a pon-
te e desceu a rua Visconde de Itauna

pela calçada oppotta i que ladeia o

O relogio do -Oar» batia tres e meia
(Caminhando calmo, debaixo ‘da indíf-

ferrnça do oéo estreitado, chegou á cs-

taçlo de bonde* da rua Machado Coelho.
Sem • menor perlurbaçlo na voa, no

olhar, noa gatos, dirigia-se a um ron-cou-
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do passava o primeiro bonde para a
cidade».

O empregado, sentado á porta da es-

tação, levantou-se attenciosamènte dean-
te da toilette elegante de Costa Gomes
e assegurou que «havia um carro ás
3 e 57».

— Obrigado.

II

Costa Gomes era um negociante da
Prainha, frio e methodico. Tinha ido a
um jantar e festa em casa do seu velho

amigo e protector, o commendador Ber-

nardo Fontes. Sahira pouco antes de
Ponciano Sampaio, proprietário de uma
fabrica e seu visinho.

Costa Gomes odiava o seu visinho. .

.

odiava-o terrivelmente, sem que, toda-

via, o desse a perceber.

A habilidade um pouco hypocrita "de

,
Ponciano fizera que Costa Gomes per-

desse os avultados lucros de dous ne-

gócios importantes, o que muito lhe

havia abalado o capital.

Uma nova resolução de Ponciano, de

resultado seguro, ia definitivamente va-

lorisar mais ainda sua industria — çpm
prejuízo terrível para Costa Gomes, que

amargurava secreta e impotentemehte

deante dos cheques frios e calculados

do outro.

Costa Gomes tinha noites de inso-

mniá. .
.
pensava, em lançar qualquer in-

novação na sua industria. . . Mas. . . co-

mo? Como?... si o equilíbrio de sua

casa era agora todo apparente, todo

feito de esforços supremos e doiofo-

sos, todo exterior e illusorio. .

.

A miséria apparecia inevitável. . . Seus

recursos estavam esgotados.

.

E, naquella madrugada, ao sair da

casa do commendador, Ponciano, um
• pouco alegrado pelos vinhos, encontra-

ra-se em caminho com Costa Gomes
e se vangloriara do optimo resultado do

seu ultimo negocio de valorisação... Suas

phrases tinham um velado mas insisten-

te grypho de malicia. . . de crueldade. .

.

Costa Gomes o felicitava, esperando

que a conversa enveredasse por outro

assumpto.

Mas Ponciano, sempre perverso, in-

sistira e só se calara deante do obsti-
nado silencio de Costa Gomes.

Foi, então, que veiu a Costa Gomes
a idéa do assassinato. Sentiu-se como
encouraçado de Tepente de uma ener-
gia louca, inelutável, invencível, e de
um sangue frio que nunca expeíimentá-
ra. Teve a intuição de estar absoluta-
mente seguro. Sahira da casa do com-
mendador só, na occasião em que mui-
tos outros se despediam. . . Ponciano sa-

hira logo após' e o encontrara no cami-
nho. Todos ignoravam esse encontro,
fortuito, essa caminhada ao longo do
canal. As circumstancias todas lhe ha-
viam sido propicias. A acceitação da
idéa do crime coincidira com a visão

nitida de toda a sua execução. Costa

Gomes sentiu-se como despido da sua

medíocre e prudente personalidade de

negociante e industrial — e despido por

um Costa Gomes desconhecido que, em
seu nome, tomara a resolução fulmi-

nante, inelutável. No momento exacto

desta mutação, desta transfiguração de

um Costa Gomes por outro, elle agar-

rou Ponciano pelo pescoço, ergueu-o

com um impulso violento do joelho e

jogou-o por cima do parapeito da ponte.

Ninguém vira.

E, á proporção que o sangue retor-

nava das meninges para o coração, tam-

bém se re-desenhava psychicamente o
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negooantc r indmtrtal Cotia Oomc*. o nutro tinha rm liita xiria (atai c me-
},»e Thomai C«ta Gome* ntax cimente para aa iuat mlot ..

O omlfo dcvapparctrra L no dia teguinto Cmta ( lomn atoai
panhow o enterro ale o ermitério Nfto

III tex* appreheniio, alo experimentou o
Menor %entimento de tnumpho. nem ile

0 negnnanle Cotia (iomei entrou rm aHino, nem Uqurr te deu ao trabalho
cata ao raiar do dia Dormiu apenat de compAr uma altitude de ante da (a-

duaa hora* Acordou calmo e. come milia
de coaiume, examinou a curmpuodcn- Obedecia automaticamente a um pia-

da, (alou com o guarda-lmua tubrr a oo dc condurta que lhe era dictado .

fr*ta o mau gurto do cummrndador Mat obedecia precitamente como o ve-
A* noitinha deteru i cidade Um )or- lho que U um jornal tem lemhrar-«e do

nal da tarde, em tefunda cdiçAo, no- trahalho que na inlancu teve para ipm-
tkiara o encontro do cadater. r annun der o alphabelo.

cia% a o rntrrro para o dia trgwnle. á |V
tarde, depem da necroptia

,V

Co*la (amei Mn attenta, porta. cnl- < > olhar Oo delegado era frio, ma*
mamente, a noticia jantando no .Loa- •» wpathkamente atfencioao A Iriera

profiMMMuI que nio conteguc xelar a
M mpathia e a affabtltdadc innala*.

Mat rtta iriera dctapparecru quan-
do t-oata (tome*, com perfeito drtem-
haracn. frn fornecendo a« mau minuoo-
*a* c precita* ctplicaçAr*

' » dclqgado. tatufeito. pediu a Goa-
la f mmet dn<ulpat do incomntodo. que
teria, aliia, o ultimo, c tolmlou-lhe -o
obtequiu de attignar o depoimento-

Molhou a penna c entregou-a ao ne-
gociante

Coala Dome*, totegadameale. por o
• prncr-oer- de pretbilo e racrrtru
•Cm rrtpmta ao «eu etlimado lavor

de hoje datado, aprettamo-not cm com-
municar lhe que o chefe deita firma,
Sr |od Thomar da Coata Ooract. a
4 do correu Ir, atirou dentro do canal
do Mangue o Sr PnnAano Sampaio, che

1 . . Ic da firma Sampaio, Teixeira ft Serpa
I ma perfeita tranquilidade reinai a rgualmente deita praça.*

em teu organumo e o penxamento de Cacmti rapidamente, porta. o dele-
forma alguma te lhe achata acorreu- gado. perplexo, perguntou:
tado ao -farto- da ve*pera: a parle Ma* eu lhe pedi apenat a tua
moral do *ru arto da inprra lhe era atugoalnra Vuc rali o tenhor a rt-
lodtffcrratr N|o te tentia nem felú, errver ahi, Sr Coala Crome* . ?
nem perturbado com a morte de Pon- Coita Oorne* torriu-ae e ditar
oano Tinha a contoencu de ter com- Acabei. Doutor . acabei citou,
mettido ura crime c de que eile c rime, agora datando e. . attignando.
lanando um iclho odio. iiH» brevrmen- Sentiu entAo um frio aubrto entre oa
to dar ao »eu ramo de indimtrta (que hombro*. . olhou em torno . . le/ um
4° evartamente o momo de Ponoano) mo» imento angutlioto para raagar o pa-
impulxo ineiperado L Ponnano era o pel , mat o delegado, que ntrndera o
•eu unteo rival no tal ramo de mdiM- braço, te hana apoderado deite dom-
tria em todo o Brjtil O negocio que rumento e lia...
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I A expressão “jiu-jitsu” serve, no Ja-
pão, para designar, não somente ura me-
thodo de exercícios gymnasticos, como
também os movimentos e os golpes espe-
ciaes empregados na luta.

Essa sciencia antiquíssima comprehen-
de também um profundo conhecimento da
anatomia, da nutrição racional do corpo,

procurado augmentar a própria força por
meio de exercícios de varias especies, exe-
cutado_s com armas ou sem ellas.

.

O “jiu-jitsu”, que litteralmeute signi-
fica “romper os musculos”, tomado no
sentido mais restricto da palavra, é um
desses generos de exercícios, isto é, a
luta; mas a luta propriamente dita é

PR I IN Cl PAES GOLPES DO JIU-JITSU

1 — Luxação do braço — 2 Torsão do pulso— 3 e í Luxação do braço— 5 Eslrangulainenlo por detraz —
6 Parada de punhalada — 1 Derribamento — 8 Luxação da perna — 9 Luxação do braço no chão —10 Luxação do co-

;lrodo sobre o joelljp — 11 Estrangulamento por delraz, no chão.

do valor da applicá.ção externa e interna acompanhada de um systema de fortale-

da agua e do ar, e de outras regras funda- cimento do corpo, obtido mediante um es-

mentaes de um regimen de vida conforme pecial regimen alimentar, de insensibili-
á natureza. Póde-se, portanto, dizer que dade do corpo aos banhos muito quentes
o “jiu-jitsu” corresponde á gymnastica e ao frio intenso, da maravilhosa resis-

dos antigos gregos. tencia aos soccos e aos golpes.
Desde tempos remotos, os japonezes têm Os japonezes podem nutrir-se com dimi-
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•ui* quantidade d* alimento. Ki«. por «•
rmplu. a li»ta da* refeKde* da um bomcm
rir» Pela manhi fruta», um pouco da

arrua, uma pc.juena porfio da peiu co-

nda. uma ehirara da rU Mai» larda

almoço >: fruía», #, por ««*. um pouro
da arrua ou trauma» Jantar: arrua com
palia frrwo a doa» ou trr» a»poria» da lo-

«•um» , cenoura», rabanete». aipo», alfaca.

coam. roa idoo ou cru» O jantar * com-
pletado por uma chlcara da chi

Imo »a «d d um r»«im*n alimentar

que não «»bre« arrega o a»l

tanta a «anlairm da icoo
notar qua o» europeu*. rm
poderiam adaptar a i»»o O* tau» etloma

«na aUi» habituado» a quant idade» multo
maioCT» da allmeulo. a. •*. do MMh
•offrrrrm uma romtidaratf I Crducfio. Um
prrturhacda» que aliaram o «jr»tema ner-

no r podem aulm determinar uma tem-
poaurta alUrocio da mentalidade. rumo
obter* ou o Dr Utto Tbllo. a I temia. "na.
luwntata* cura» da fuma a •ade", como
alia »• «t prime

O» japonaaa* podam, porto. «Im com
uma ootrHio lio a»ca**a. porqoa oa »au«

oefio* dtge.tivo» a l»ao •* adaptaram por

uma longa berrdltar .rdade R pata Be-

rança a paio habito num adquirido, em-

pliro «e a »ua mara«Hho*u in*aa*ibilldada

ao raloa a ao fito. ao. golpe» da ar. aU
O» •aarcicio. da "jln-jlUu" datam mt

praticado» com lenta a prudaula grada-

cio: de outro modo podariam prajudlaur

fratemeule a taude

Cm do» mal» rartaun eaerricio* * o
qoa ron»l»te am bater, repelidamanle. tu-

do» o» dia», o dado mlolmo a a eorrrtpou-

daate are.la da mio am qoalqorr ob-

jaato duro Kaorutado com a da* ida coo-

ttaoeia, e»*a eaerricio proporciona. ao
cabo de um anuo. a*ta rrtultado: «um uma
pancada bem appticada. p*de»e quebrar,
com a mio. uma bengala da madeiro

Km outro eiereieio, ia lula com o» pi»)
o* dou» ad.ertarto» «o «ruíam uo «dln.

com a* mio* apoiada» atri* a juntando oa

pev *a e «forcam para aa levantar

O» ma. Ire. de jlu-jltM* allriburm
rrande importância ao» eaerricio» da ree-

piracâo Tanto a» m*pir»c-c» comu a*
•apiracòa» da«em *ar muito profunda*,
•a primeira* para qua i calaa Iboruatro
«aja dada a dilatagio uaifua; a» «rgun
da*, para qua «aja « ape Ilido o mala poa-

aieal o ar impuro
Muito rffirai no reforcamruto do» •*

rolo» do* hr»<<»« c um eaerricio qur rada
qual póda «òtiobo c arrotar. Cnotlate am
apoiar o pulto direito «obre o e *q»erdo.
com a» mio» rm cru*, comprimir com o
pul»o direito para baiao a re»i«llr com o
rwjucrdo para rima

Paru habituar o» alumno* a «e domina-
rem. o* mc«trr» quando rollo am em fren-

te don» dclle*. num rarreiclo dr “jiu-
Jlt*u r.tabetecem qual arré o «enredar
c qual o tenrido Si um moalra proprn«io

tm * iolenria. daee reprrur
•nir o mc.tr* o ripulte

item do» eaerricio» qu* tfu
|

ctl* o dar ao corpo a forca r a i

o rntino do " jln-Jttau" comprebenda
no» golpe», detlinadoa a tirar proveito da
f raqnri a do adearaaiio.

ilgun» datar» golpe» apretoutam
logia com o» do* Iuiadoro* europeu»
outro» roo *i»tem em apartar ou * omprt-
mir. locparadameole. qualquer parle tan»
•leel do corpo, como. por earmpi» certq

ponto do rolovello K**r» golpe» uio
te nrem i lula propriamente dita. mal
deram *ar olilitodo» am nwdipSe*
ciae» como por e templo, na dafeta ronlrgj

orna a*grr»«io ou quando aa trata d
prender um malfeitor. O» agente» poli

«lae» treorrem. multa» ««aa». a um golp
que toailtlc em apertar com a mio n
qwerda o pulto do indivíduo c apula
» pruprto broco direito «obre o xu braçe
apertando depoi* com a direita o proprt
pulto e «querdo Ma atuda golpe» * m«
«imanto» rtpeciae. da defeca, «atinada
i» mulbcrr»

K* indubitável qua u "Ilu-liWu" d
maravilho»*»» re»« liado» Via ba multa
auno», am Parta, o japonaa Hr-Nie atira
ao chio. am 34 «efundo», o celebre Inl*
doa Dnboi» K*«a «irtnrta do pequeno ja-
pona* contra o famoeo a r«lo»«al alhlrU
foi muito comma oi ada a cinco dia» deport

0 prefeito da pnlirla manda» a doí* dm
wu» aganta» * ca*a da Ne-Nie. padinda
lhe que e*colbe**a o» tola que lhe parecei
«em mal» apto» a «ar Iniciado» o<>* m> «ti

no» do ”jiu-jltm".

Medida anaIoga foi adoptada. algnl
tampo depol «, rm l^ndre» Na* K»lad«
1 niiia, O "jio-Jiun" tava um fervenl

cultor aa P»«»o« do Sr. Hoo.eell ; a n
Academia Natal da Annapoli» foi in»U
luido O cauto de»«a arte. da qua aa ll

rumblu o profaaaor Oro.

Km vartoa outro» palie* o " jin-jllm
Iam «ido cn.inadu ant ageula* policia#)

para qoa rfficaimrnlr *a p»*«am drfendat
de aveotnaa* ataque» da malfeitore *

.

O 'jia-jllN*, qua n» japonair» prat
ram ha tremulo» annov «aa a»»lm Mt
«laudo aa Karopn » na America errlp
lne»tima«e<«
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(TRECHO DE UMA CONFERENCIA, AINDA
INÉDITA, DE MEDEIROS E ALBUQUERQUE,
CEDIDO GENTILMENTE AO ‘‘ALMANAK

DA A NOITE”)

. • . Sabendo-se da importância literaria — si assim se póde dizer —
dos olhos, pois que, em todos os tempos, poetas anónimos e ilustres já-

mais os esqueceram na enumeração das belezas femininas, tem-se, em
geral, uma impressão falsa: imajina-se que, si alguém fizesse um repozi-

torio de todas as metáforas que eles tem provocado, acharia uma varie-

dade imensa.

E’ uma iluzão formidável.

Afinal essas metáforas Se grupam em torno de um pequeníssimo

numero de imajens, sempre as mesmas ha milhares de anos.

Dois pacientes autores fizeram dicionários das metáforas de Victor

Hugo. Correram para cata-las todas as inumeráveis obras daquele que

foi o poeta máximo 'dos tempos modernos. Pois bem: no que diz respeito

aos olhos o autor inspirado de tantas maravilhas de arte é de uma pobreza

lamentável. A comparação, que surje maior numero de vezes, é oom es-

trelas — comparação venerável, porque ha mais de trez mil anos já os

mexicanos, nos seus hieróglifos, reprezentavam as estrelas como olhos.

Victor Hugo não achou nada de mais novo do que isso. De outras ve-

zes, falou também em ^chamas, archotes, brazas ou até em lamparinas,

quazi a extinguirem-se : sempre, no fim de cantas, a me9ma referencia

ao brilho.

Poder-se-ia notar de passajem que, em .bôa Astronomia, a comparação

oom estrelas não implica forçozamente a ideia de luz. Mas a poezia e a

ciência separam-se, ás vezes, e é bem exato que nós todos’ fazemos aquela

associação- No emltanto, a astronomia nos ensina que pelo espaço afora

existem inúmeras estrelas apagadas, talvez muito mais numerozas que as

viziveis. Foram também, como o nosso Soí ou mais do que ele, sóis bri-

lhantíssimos. Em torno dessas estrelas, giravam enxames de planetas.
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:

:

Mf» cmienan. rntlhúrv mina.lei de «ranh* ptmna — c rwci «Aà» *e

Abaram r boje erram peio* rapaco*. e*cur<». opaco*. arguido* peio* n-
SardKM farta do» acua planeia* morto» Si.» aurm-cuprfra* «pie outro*

e»p«raa >nn|anhan. «larwando cm tomo drte* uma mondtcma ronda ma-
cabra. intrtria. arando frio» na noétr glaciai «km capado* Ntngurm o*

ri. E m ao romano* inquirem *i anu «kwi eurrtat apagada* nio pôde.

tia noair do* nfoçnt ohucar-ar com o noato aol.

o do poro. para

no*o*. Eéidr*
«m quat» aa eurris* alo. por

— quart que nduiirMDmk a — qoe o* porta*

1’orque c t»aa nio r*quecrr que ema mama de tmajmaçio nio ar

acha jpmau em Vkaor Hugo
Kle linha uma «nguiandadr. Sio ria oa olho* ao cumo Uo. onde

realmmte rvialem; ma* v*a-oa <*»W rtlo existem

UMbraoro*. por cumpb. daquria íormuca romparaçáo dr K«*y

llia» Rujr lUa*. qur rra um pajem, apaixmm-er peia rainha e dif dr ai

mrwnn qur * uma mtnhoca enamorai dr uma mrrii “un rrr de lerrr

amou rrua d «me etruir .

"

A tdréa do porta é a de íaarr qoe perueroo* no abiuno que vai entre
***** caut* <P*r raürja hamlinami* r um a«n>; ma» nxurtn em m«eá-
íar“* um <al m< «6 *r compreenderia. « a minhoca, o “ver dc Irrrr",

\ oenpamçio («a ma! r*c«db«da. prtmnro porque a minhoca i erga,
«lepo** ainda, porque a* tmrdmcaa. cm matena dr amor. tem armprr em
caia tudo o que percuam. nio carecem procurar ideai* lio lonjmqooa:
eia* *áo bermafrodea» .

No «manto. a cunqmrmçho parece lio bomta

'

Maa cu voa <h*»e que a imaena dr tntajinuçio. no qur respeita á*

mrtafora* *nbrr oa «dho*. nào mm* aò am Vktor Hugo. Tomai, por rum-
pio, um do* majore» poeta* da n oaaa Itngua. Camões; e (leroarrri-lbe o*

•aoeto» 1 ambem m olma <Oo para rie adia — e lodn* o* epttetu* que
te* dá nio solem *er mtu inrxpremtto». Chama-o*, a cada pauo. ieiea,

/uetvj. fermo:*i. psrMin..- Nio aè* dmo.
Por tal mtira é licito preterir a* canqmraqâes da poejua popular,

que *«. no fundo, nio ditos iambem nada de m»ro apresentara ao mnm
as a!u*òe* ao Srdbo do olhar dr um mndo dr*prctcncioao. qur a* des-

Imnaliu um jooco

Meu coracio 4 candeia,

aaaétc o leu corjçio

O* leu* oiboa mo torcidas
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Eu mandei dizer ao sol

que não tornasse a nacer.

A’ vista desses teus olhos .

que vem oá o sol fazer?

Assim, pois o que se vê é que os poetas, os mais ilustres como os mais
ignorados, parece que se impressionam apenas com o brilho do olhar

e procuram para termo de comparação itudo o que brilhe desde as estrelas

e o sol até os faróis, as brazas, os morrões das candeias.

No fim de contas, eu só conheço tuna metáfora original sobre os

olhos. Também ela atende apenas ao bnilho, mas tem o mérito de evocar

ao mesmo tempo o que ha neles de veludozo e de luminozo: é a frazie

de Eça de Queiroz faílando do “veludo ilíquido” de um olhar-

De um modo geral, póde-se, po-rltanlto, asseverar que nada no corpo
humano tem provocado maior numero de aluzões poéticas do que os

olhos, mas, si a quantidade é imensa, a qualidade é bem pouco variada.

Para sair do sol e das estrelas, alguns autores pensaram em oom-

parar olhos humands aois de outros animaes. Salomão, que Deus en-

chera de imensa sapiência, o que viu de melhor para dizer dos da Su-

lamita, do Caneco dos Cânticos, foi que elles eram como os das pombas.

Má comparação ! Os cllhois das pombas são vermelhos e não parece

que ninguém ache olhos injetados de sangue de uma grande beleza-

E’ certo que, ^em Portugal, pelo menos durante algum tempo, isso se

considerou sinal de grande nobreza. O sangue azul ia bem com o que

então se_ chamava — “olhos encarniçados”. Os cronistas deixaram ex-

pressamente mencionado que D. Pedro I e D. João II tinham, como

eles diziam, o olho verm>elho.

Pouco é de crer, entretanto, que Salomão pensasse assim da Siila-

mi-ta. Provavelmente, ele se lembrou do ar imeigo das pombas e irnia-

jinou nos respetivos olhos todo o reflexo dessa meiguice que via nos

da miuilher amada

.

Mais exatos observadores da natureza eram os gregos e Homero

elojia tranquilamente olhios de mulheres, diamando-os “bovinos”. Não

se tem, entretanto, muita dificuldade em imajinar como seria recebido

o namorado que cheio de entuziasmo por Homero, dissesse á mulher ama-

da: 11 Querida, teus olhos são como os de um boi!”

No 'emtanlto, si quizerem examinar a couza de perto, verificarão

que a comparação não é má. Os olhos dos 'bois são grandes, veludozos,

calmos, parecem embebido© em -uma cisma lonj irtqua . Falta-lhes viva-

cidade. iResta, porém, saber si este requizito é muito necessário-

Todos conhecem uns conselhos que se tornaram célebres; os con-

selhos que a atriz Cavalieri deu ás que quizessem conservar-se belas.

Um deles era exatamente que não deviam, manifestar quaesquer emo-



çA«- A rtnuçáo enruga a* canta* da boca. enruga a> tensora» Melhor
c guardar -ac impaaaivcl. Nada de vivacidade» inconvenientes.

Ora. w ta! idral *4 ar oUetn «piando ae |xa«i aquele outro rrqui-
aito pedMlo por Raudrlaire. liauddairr declarava apresar muito a» mu
Hiere* ratupulat Ibria ele qur a (alta «Sr im«4ijencia dara
de certa» muBicre» um» tranquila Meia rmnadhra N'lo
na«t». nada compreendendo, dai (iram cora uma rxpmdo que parece
a de lonjmquas e mrtanculKa» evocaçôc*.

Kra a «tuptder que a Cavahen requeria para a* candidata» do rm-

:

Ela nio o dtaar . O mdivCutivH e que, m tiao ca raterira m "olhos
j"* ^ V* *•** Hnarru, nenhuma mulher «Se hoje accttarta tal Z

ara^a» coou um Hojio . . E. de retto. nèo parece um prcxfejio I
de onjmahdade couqurar <4hoa H—T . a «dboa de qualquer outro am
mal - de (ranhas. r«m» Salonto. de bs» cam» II«unem

A etimolojia ds palavra «LU envolve, entretanto, ama c<mq*ara<ào
que nmgtMan (as.

Já. houve qu«tn drnacmr <p*e na ttunolofm daa paUrraa havia, por
aaaim direr poerta fosaatixads. Certaa «SertgnaçAm d« coara.» (oram

•«qde. comparagdas. Qumfe »e r«tende „ meum, ra-
i var*'»* abjrttm, é (orpie rstrt sAm se acham anatojia*.

' »ra a pakvra “«dho'. a palavra "agufca" e a palavra -cavalo" tem
ahsolutammte «tn latan a memna <ri,r*n Havera quem pergunte ad-
mirado rra qe sr parecn couraa lio dilerente». Ihrem doutas sulores,
«sbcwlorr» de tameríto. «p* a rair dr onde proWm run vocabuk* quer

•fuáh" "penetrar” r. sano o qoe r "agudo" e “peneira " “ae
dai védn o parentesco l«n«eo entre "scw".

e "equns" ; agulha, «lha e rural*. e percebei» que o que mau
nprevsKwwai no olhar lumtano o povo onde *e íormou aquela língua
foi o dt» que a nata parece ter «Sr penetrar os interSocxSorva . Dir-ae
correntctacnte

. «n uttar penetrante. Cbeio «Sc »aber (lotniojic». un
po«ta poderia, portanto. dirijtr-«c à mulher amada rarlamando “Teu*

r penetram «m mim rtnm» agulhas .

*

K> miolo) teamente nu campa raçio eatravagwiti

Met/eiro.x e Albuquerque.



PARA

W~-
ALMANAK

DA “A NOITE” go_tto 3

PHASES DA LUA DIAS HO RAS LIBRAÇÃO DIAS HORAS 8° M EZ
© Cheia

f Ming.
3

9
2.11

16.56
Perigeu 3 18.09 3-1

4.
DIAS

O Nova 17 15.21 Apogeu 18 9.05
3) Crescente 25 16.08 0 Sói em Virgo ,1i 23 ás 14 h. 54 m.

SEMANA

DIAS

Santos, festas e feriados

Quarta

Quinta

Sexta

Sabbado ....

Domingo . .

.

Segunda....

Terça
Quarta
Quinta

Sexta

Sabbado....

Domingo...
Segunda..,.

Terça . ,

Quarta.,

Quinta

Sexta

Domingo...
Segunda....

Terça

Quarta
Quinta

Sexta

Sabbado.,..

Domingo ...

Segunda ....

Terça..,,.. .

Quarta

Quinta

Sexta

Em
geral

fresco

fortes

tempes-

tades

Ventoso

Bom

tempo

Limpo

S.S. Machalccus Ir. Mm.
Nossa Senhora dos Anjos
Santo Estevão Prolo Mr.
S. Domingos F
N Senhora das Neves...

Tranf. de N. S. J. C....

S. Caetano •„

S. Cyriaco

S. Atlbnso l.igorio

S. Lourenço
S. Tiburcio

Sta. Clara v

S. Hypolito

N. S. da Boa Morte
tJtAssumpção de N. S..

S. Roque
S. Mamedc
S. Jacintho

S. Joaquim pae de N. S.

S. Bernardo
Sta. Joanna Francisca...

S. Timotheo
S. Felippe Benicio

S. Bartholomeu Ap
S. Luiz rei de França....

0 Sant. Cor. de Maria..

S. José Calasanão

S. Agostinho Dr
Degol. de S. João Bap..

S. Rosa de Lima
S. Raymundo Nonato....

PHENOMENOS DIVERSOS

Venus cm conj. X do Leão 0° 1' IS
Mercúrio no nodo descendente
Júpiter em conj. com a lua 3"39'S

Chuva de estrellas nas Perscidas
Marte cm conj. com a lua 0" 42' N
Urano em opp. com o sol

Neptuno em conj. com a lua 2" T N
-Saturno em conj. com a lua 2“ 55' N

Mercúrio noapheho
Mercúrio em conj. com a lua 3' 36’ N
Venus em conj. com a lua 6° 33’ N

Mercúrio na sua maior long. 27" 18’ E

Urano em conj. com a lua 4“ 30’ N

TEMPO PROVÁVEL

m
De 1 a 10

CALENDÁRIO AGRÍCOLA
Continua a lavra e preparo das terras

destinadas ás plantações da primavera. Até o

dia 15 pode-se ainda semeiar trigo, centeio,

cevada, alpiste, ervilha, fava e lentilhas. Se-

meiam-se acelga, espargos, bringela, cenoura,

mangerona, mostarda, nabos, pimentas, to-

mate, vagem, couve-flor, couve-nabo, chicorea

e pimentão. E' tempo excellente para a se-

menteira de eucalyptus, casuarinas, acacias,

cinamomos, angico, grapiapunha, cedro, ipé,

louro e cypreste. Não se deve adiar para mais

tarde a sementeira de arvores fructiferas. Fa-

zem-se enxertos de fenda e approximaçào. Faz-

se enxertia das vinhas e no mingoante podam-

se as parreiras. Plantam-se os baccllos. Se-

meiam-se todas as flores annuaes e também as

dhalias. Pode-se plantar nas lerras altas a ba-

tata e semeiar-se o fumo para transplantar em
Outubro.
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>’AHABOLA9 D* A MfarMI

O POETA
Sa 4ta ca qoe |fK*i * •• i«r»al da

capital, wabf • pogmlaçAo 4a «Ula_«jo«

CMIwM la*» o ckuUKM r que ha

tanto, •*•*“* <»>*«»rKtfi d» |o«ar. er*

“am porto, um iraak r qac. U
cmbuito. m ha* taa rclclwaío rm mm
honra fr*lr)»* mWimms OI* antiga*»
|«rr>MD< w oRlina porra ido» 4* nau
uit.facção dcrronbrvid* # r>mn «na
Idea - a anncir» qoe tuiun tido on

filho qw «Ao alta rolhacAr» o Mac «o
k>Car q*c a «li MWtr*
IhpiM* 4« nadara nflnia, rr*ol«ra a

MnKta«lldadr qw a nau ftuoarlfka
a o aça» nulan era 4a r a «rs mmm»
A rna Maior 4a poroaçA*»

“A rna Mane!* Qm uialfln Imo?
Nada Todor a» h>caa(4»s*l*4a am»i

Iraa «toe 4a «nitra mudo JíimIi lerta»
tido cdrradai K. ptn qvc a lodoi to-

(MW a MM parir na fatia. hoa«r A notla

baila* publico* wllaraik *r foiariri,
<iucimaraa »c fogo» 4c bengala

hmqnanto tran, a maalrtpalldadc ** rru-

bla ao» mOa w.lemne, dnraatr a qna.

o alcaide roa um dlmna *loqn*Oti»*i-

a, ckottou “o* mm rito*, a* »i cinde*. o*
talento* 4o filho prrdllrrta, a quem *a

pradata h*»n»r t>a(cm " icrrolnarxto r»m
um formula»*! "gloria ao Porta!", que
te* paliar to4o* o* ramçâe*. bater toda»

a, mio* • humedecer |«4u* »« olho*

iloorloida a crrinvmu. am 4o* cai* —
homem <W hrm a toda prara. Mandrio 4a

ingenuidade r «Implirtdaa* — appraO*
eixo» ** 4o alcaide r pcriaalaa-fta ao on*
»*4a:

hadla fairr mc o fanar 4* diarr ***•

ra o que icm a *cr nn poeta?

lo*i|nifxantr *. tdm i ma *rai Maior"
O c|ar uca toda* tdm r a roa 4r am
grande porta nantdn aht, rotrr aqarlla»
parede* !

“

P. rheqoa o dm driifiudu para a **•

Icmnidadc Ornamentaram «e rna* r pra-
«M O. com grande rrrtmontai, derenbrtn-
*a a piara pregada na eMjatna. oitenta»*
do o Mor do Porta Apparrcrram Io-
da* a* falta* r cmae» que ha«ta mo la-
far. «argiram á loa do *ol alguma» ca-
ooea* «rlhan, q«c não llMum nunra oe-
«mmAo de a affrootar. r r*!rrarrm-*r Oa-

— I m parla? — re*poodea o alraidt

rua amm careta a olhando-o de etma a

haifto. ram ar offendtdo Pm poetar
I m poeta t t * Homem! Oorm
paderA c»phr*rlhe melhor do qae cm r

u wcntartu, qae par* Imo. para galar*

MV ganha am bom ordenada

txMiMlHoa-M a *er raiaria, qac r*»pew
dea qac a* mm* «llribal«Ari aviavam bem
determinada* r qoe "aquillo" nAo lhe

A pergunta foi rlmrlamlo de um a oa

tna uaida arm «or ningorm toobram
rr «ponde l a mm prvcliAo Po»* è clarai

ao togar tinha havido «empra padeira,

ferraira. boi trono. dragaida Todo o
mando <»• renheria, todo o mando *ah*a

o qoe fariam Ma* porta! SI noneu li-

nha ha* Ido dirro oa povaa«Ao. raaao va-

her O qoe rra?

Por fim. aOtr tamanha rompliraçAo,

rraoia-M a mnnteipalidadr em *r**Ao re-

cruto. na qaal f« aperoro«ada ama pro-
poria para qoe «e prrgania**r è capital

"a qae era am poeta" Ma*. ran*ldrr»o-
do qoe l»»o podería rrralUr poaco hon-
ram par* o* eonterraneo* de an homem
«Ao illuttrr c qac lalvet podrme dar Io-

gar a traça* de mAo gnMo. a proporia

foi reprovada por unanimidade

F. por unanimidade *r rerolve* e*prrar
paorntnncntr ama ore»*iAo lAo opportp-

na quanto liron)eira par* «abrr o qac

K ale r*ta hora ningnem o «abc alada.
O qac não imprcic qoe todoa olhem mm
orgulho a ploc* da r«quina, qoe dlc

"Hoa do Porta" — • qoe. com argallw
nAo menor, a mo*trrm a todo* e* fora**

trlro* qac patvam pela poroaçdo .



• 0 importantíssimo papel representa- com a estada no Brasil de D. João VI •

• do pelo nosso primeiro imperador na — effervescencia que, era evidente po-
i/; historia do Brasil tem sido objecto de dia ter dado facilmente lagar á ’pro-

*

• duvidas por parte dos nossos historio- clamação da Republica, idéa que ca- •
graphos. O seu procedimento, pronun- minhava com certa celeridade, quer

i/f
ciando o celebre “Fico”, é considera- no Rio de Janeiro, quer em algumas *

• do, por mais de uma autoridade, co- províncias. *
w mo uma verdadeira traição de Pe- Dirigindo-se ao Príncipe, como ora-
% dro I a seu pae, D. João VI, e á sua dor do Senado da Camara, que incor- •

patria, icujo throno lhe cabia,- como porado foi levar a S. A. a represen-
• príncipe herdeiro que era. tação, com mais de oito mil assigna- ^
• Dessa opinião são, mais ou menos, turas, solicitando de D. Pedro que •

Joaquim Manoel de Macedo, o grande permanecesse no Brasil, José Clemen-
• historiador inglez Ermitage e outros, te Pereira proferiu as seguintes pala- *

• Macedo considerou o acto de Pedro I, vras, que justificam plenamente o seu »
íl= pronunciando as palavras que lhe são receio pela manutenção do throno e
• attribuidas pela historia — “Como é explicam o seu acto creando e attri- •

^ para bem de todos e felicidade geral buindo ao príncipe regente a famosa ^
da Nação, estou prompto, diga ao povo declaração do “Fico”:

• que fico” — como uma desobedien- Será possível que Vossa Alteza Real •
w cia formal ás Cortes Portuguezas, uma ignore que hum partido republicano, w

alliança firmada com os brasileiros mais ou menos forte ,
existe semeado *

•' e, portanto, a primeira palavra da aqui e ali, em muitas das Provindas *
• próxima declaração da independencia do Brasil, por não dizei em todas el- #
• do Brasil. las? Acaso as cabeças que intervieram •

Ora, o que parece é que taes pala- na explosão de 1817 expirarão já? E
vras não sairam dos lábios nem foram se existem e são espíritos fortes e po- j*

• traçadas pela mão do filho primogênito derosos, como se crê que tenhão mu- •
• de D. João VI. A interessante memo- dado de opinião? Qual outra lhe pare- *
• ria apresentada pela erudito Sr. Dr. cerá mais bem fundada que a sua? E Z
'» Taciano Accioli Monteiro ao Primeiro não diz huma fama publica ao pare- «

Congresso de Historia Nacional, reali- cer segura, que nesta Cidade mesma, ;”<

• sado ha tres annos, esclarece esse rele- hum ramo deste partido reverdeceu •
w vante ponto da nossa formação consti- com a esperança da sahida de V . A . ']£

" tucional. Lendo-se as “Algumas re- R., que fez tentativas para crescer e

• flexões sobre a acta do “Fico”, que ganhar forças, e que só desanimou á •

é o titulo dado á sua memória pelo vista da opinião dominante, de que w
• Dr. Taciano Accioli, fica-se conven- V. A. R. se deve demorar aqui, para Z

eido de que a resposta attribuida a sustentar a união da Patria?” •
m Pedro I não passou de um expediente Natural é, portanto, que quem tão >;;<

• empregado por José Clemente Pereira preoccupado se mostrava com a se- •

para abafar a effervescencia em que gurança do throno não se contentasse

se encontravam os brasileiros, desejo- absolutamente com a resposta dada por ^
• sos de continuar a evolução começada D. Pedro á representação popular; e •

• ;;;<# • i/f * i/f0 i/f0 >"<0 i/f 0 i/f 0 i/f0 i/f 0i/f* i,’i '/!<• • ',’í•w•w•w•w•w•w• íí'•w •
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M pp»«a offrrvcÉda peio Sr. Tartino
Arrtoli ra *na mrmuni t (oacladra-
te: S S po*drro« qnr. Arpou Ar la-

* rada a *d* r«n qur w MíTua • im-
portante ««mlKlmalo. foram iobn
rlla laogada* a*«igaatura». qar
•«rapam pagina» r pagina», orrum
•lanria qar fat CTXT qar MM aria fi-

fim por moilo Irmpn c^ringa na iv
aignalnra» 4a, preaenlr* V. Arpoli Ar
latnAa r a»«ign*4o por tanta pat«
nar 4«unrata 4 qar apparrcr. «a
paqr » ao laAo Aa» aoqutlsrtt r abai
io Aa palatra Ao nrniia, a “Deelara-
gAo” qur pawaa A hlUorta. »tlfaa4i
unl< atncolr pur iuM Üroral» Perrl-
ra. traarlaco Ar Soara Ar (Mltrlra r
Gabriel 4Marti r Rarka

PrAvo I

O "Firo*' parar», pola, oa ealrala-
gama Ao hábil poli tiro par foi JaA
i irmrntr Pereira r Hgaroa na ada â
rrtrlla Ar D IrAro I K arhaao* la-
Irrrtvanlr para o* r«to4io«o* Iraoomr-W mu dnraawnto mpiaaAo-o Aa a-
aorta Ao !>r Tariana

:

4(71 Ar TrrrorAo Ao A4o Vore Ar Ao-
nrfro Ar Ifff olfo rrnfor r Aafr Aola

km no, r Ar Janriro. Ao aano Ar
mil oito rrato* r *inle r Aoi*. or»ta
I IAaAr Ar SAo SrhatUio Ao Rto Ar
Janriro. r Pago, Ao («oatriho. a oaAr
m acha»Ao rroníAo* ra orlo Ar Ve»
reagAo, na forma Ar ua Uegimeolo.
o Jait Ar Fora PrrtiAealr. VrreaAore*.
r Procurador Ao VnaAn Aa taaara,
abano ataignaAo*. por parir Aa poto
Ar*la Cidade forão aprrrrnlaAo* irlri
no ar«mo SrnaAo rrprrrrntagúc* qnr
toda» «r drrigrm a rrqorrrr qnr r«ta
lr«r a (aaiiArragla Ar Saa Mtrra Real.

3
nr drrrjâo qnr «ntproda a «na tahi-
a para Portngal. por a*ant o raiglr

a Sal» agáo Aa Pátria, qar r«ti aai
gaAa Ao imminrntr perigo Ar Aiviofto
prlm paiiiAo* qnr ** Iram A* hama
imlcprnAraria ab «olaia. ale qnr o So-
berano laagrrtw pm*a *rr InforaoAo
Arata* no«aa rtreonalaorlaa, r a triaU

Ari la». iraAa a e*lr Urino tom h
rnatdio promplo qnr arja rapai
•abar a Paina, ronto tuAo mrll
con*ta Aa» aonn rrprrirnlafiri qnr
»r mandarAo rrintar K arnAo etataa
r «la* rtpirfralapbi, rtlandu prrirn-
tr« o* homrna bon* ArUa CiAaAr qnr
trm anAnAo na g»«rmanga Arlla para
r Ar ada ruotoraAo*. por loAoa foi

o na nimrmrale arorAaAo qnr rlla» con-
ImbAo a «onlaAr nnantmr Ar toAo o
Po» o r qnr argta qnr fo»un ImmrAia-
tamrntr apTriralaga» a Saa Allrta
IUa rara c.lr fim «ahto Innrdiala
mrnlr o PnamrsAor Ao SrnaAo Aa Ca-
ntara. mrarrvqaAo Ar annnnrtar ao
m< Vnhor r»ta AetlbrragAo. r Ar
thr pr Air huma (adienela para o to-

brrAito rffrllo h « ollaaAo rtimp re*-

potla Ar qnr Sna Allrta Rral Unha
Ar»ignaAo a hora Ao mrlo Ala para
retrbrr o SrnaAo Aa Câmara, no Pago
4rAa UAaAr. para alli aabto o armo
SrnaAo A* oorr hora* Ao Alai r *roAo
ipriralaAa» a Sna Al Irao Rral aa ao*

breAita» rrpfrarnlogór», prla «At Ao
1’r» < -<ic nt r Ao SrnaAo Aa (amara, qnr
lhe Airtgio a falia; Amou Arllr o Ca»
rnorl Ao KAaAo Maior A» oeden» Ao Go-
«rmo Aa Rio C.ranAr Manorl lamri
m Aa Silea r Pontoara, qar tinha
prAiAo l.iroaaga ao SrnaAo Aa (amara
i>ara «r nnir a rllr. Airiglo a falia ao
«maio Senhor. orate*!ande- lhe qnr o*
arnllmrnlo* Aa Prminrla Ao Rio Craa-

tamrntr conforme t ao ArAa Proeln-
rla F. no nrnao arto J»Ao PrAro
(arvalho Ar Morar* aprtrrmloa a Sna
Allrta Rral hama «aria Aa* ( amaraa

Ar Aonlo knlonto Ar SA r Mag4 ron-
IrnAu ignor* »ealimento* K Sna Allr-
ta Rral r>ignoo-*r rtprnArr a» raprrr-
ftn «rgnlnlr* Conreneldo Ar qar
a Prrrr nga da minha Pr*oot no llr»-

til inlrrr**a ao brm Aa NagAo Parlo-
gnrta. r (onhorrnAo qnr a «onlaAr
Ar algama* Prminrla» »«»»m o rrqurr.
drmortm a Minha «ahlAa alt qur aa
(Arte* r Mm Aagutlo l'*j. r Smbor
Arlibrrrm a r*lr re»prlto rum prrfrilo
i nnhrrimrnlo Aa» rlrrnmtlancia» qnr
trm oreorriAo - Foi r*la Rr»po«ta Ar
Sna Allrta Rral «egalAa Ar eiea» Aa
maior «alitfagAo. lr*anlado» Aa* la-

nrlla* do Pago pr lo pretlAenl* Ao Sr-
naAo Aa Cornara r repelido* pelo lm-
mrn*o poro. qar r*lava rranida no
tuirgo Ao mr*ma Pago. prla ordem *r-

goinlr — Vila a UrIlglAo — Vira a
( «mUituigio VleAo a* CArte» — VI-
*a El Ur» Coootilnclonal — Ví*a o

a • apaca o a o • • r • • r a i • •
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$ Príncipe Constitucional — tyiva a

• união de Portugal com o Brazil . Fin-
>;;< do este acto, se recolheo o Senado da
• Gamara aos Paços do Conselho, com
¥ os Cidadãos e os Mestres do Povo, que

o acompanharão, e o sobredito Coro-
• nel pela Província do Rio Grande do

Sul. E de tudo para constar se man-
dou lavrar este Termo que todos os
sobreditos assignarão comigo Jozé Mar-
tins Rocha, Escrivão do Senado da Ca-
mara que o escrevi.

Joze Clemente Pereira.
Franc0

. de Souza, de Oliveira.
w Gel. d’Amaral e Rocha.
• Manoel Caetano Pinto.

Antonio de Araújo.
i;- Joze Martins Rocha.
• Joze Teixeira.
• João Joze Dias.
IL Antonio Joze da Costa.”

Ao lado dessas assignaturas vem a
seguinte — Declaração:
“Em lugar das palavras de Sua Alte-

za Real, que menos exactamente se
lançarão no termo supra, devem substi-
tuir-se as seguintes, que são as verda-
deiras — Como he para bem de todos,
e felicidade geral da Nação, estou prom- recommendar-vos União e Tranquilli-
pto: Diga ao Povo que fico. E logo dade— ” (Seguem-se apenas as tres pri-
ehegando S. A. R. ás varandas do melras assignaturas acima menciona-
Paço disse ao Povo: Agora só tenho a das).

Mlllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllll

PROPHECIAS
DE UM PH I LOSOPHO

Henri Bergson, o philosopho e gran-
de pensador que tem maravilhado o
mundo com a claresa de suas idéas
puras, ha pouco tempo, na Academia
de Sciencias Moraes e Politicas, de
Paris, disse estas palavras memorá-
veis:

“Depois desta grande guerra, chama-
da a decidir da sorte da Europa e
do mundo inteiro, quando com o tri-

umpho da razão hajam vencido o di-

reito, a liberdade, a justiça e tudo
quanto tiver sido espesinhado pela
barbaria, os povos perguntar-se-ão de

canicas e ;

Por isso, o espiritual evocador da
moral affirma que, como consequên-
cia da grande guerra, veremos modi-
ficado por completo o idéal da hu-
manidade que caminha, apezar de
tudo, incessantemente para a paz uni-
versal. O mesmo que succede com
o s grandes cataclysmos geologicos, que
em um instante modificam para sem-
pre a face da terra, assim este gran-
de cataclysmo político virá a ser o
ultimo fracasso- da força e transfor-
mará por completo o pensamento col-

lectivo.

O grande dia da paz resuscitará o
Espirito, os homens volverão

'

'elic
'

positiva, o commercio, a industria,
organisação methodica, quando tudo
isso não for acompanhado e dominado
por uma idéa moral.
E os povos poderão comprovar que

nvolvimento material da civili-

quando se baseia na força, não
serve sinão para a ruina e o desas-
tre, que, não só não é capaz de tra-

felicidade dos homens, como
é possivel de

mais delicada attenção para os
corpo

será, sobretu-

o de
• sa«â
W serv

1
• zer

f nen
• rar

do, a victoria da moralidade e da
psychologia ante a matéria inútil der-

rotada.

Esta evolução do intellecto humano,
que de ha muito parecia possivel,

cumprir-se-íá rapidamente de modo
definitivo.

Assim como o século XIX foi o sé-

culo das sciencias physicas, assim
séculoséculo XX será

mo
lo das sciencias
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• Uxkm !« K»nr«4o ukt>fM«« prqo.no < a, alio pair •
• !•»••»» »• »»»»'<•• «M aiaa. **• " «Uai, em Xolatrr. # pco.arrl qu. .
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A campainha ele-

'Gtrica retinou ra-
pida e secca, o regente bateu duas pan-
cadas àecisivas na estante e a orches-
tra atacou os primeiros compassos da
cançoneta lasciva.

A musica era a reminiscência cyni-
ca de uma velha aria sentimental de
Auber no “Fra Diavolo”, deformada
apenas a maneira de encerrar a me-
lodia principal quie dominava em todo
o “andante”.

Havia tres mezes, ou mais, aquella
circassiana de Montmartre, de olhos
caricatamente bistrados, semi-núa, ás
11 h. e 10, com uma pontualidade
chronometrica, apparecia de repente no
proscênio, parecendo exsurgir da pen-
umbra especial do palco.

Contorcia-se . . . agachava-se . . . ver-
miculava-se automaticamente em uma
choreographia arbitraria e illogica que
o programma asseverava em letras de
palmo e meio serem “as celebres dan-
sas orientaes”. . . Apezar de circas-
siana a “divette” dava imperturba-
velmente pelo nome de Hanm-al-Ras-
chid e contava em versos syncopados
e de uma banalidade incrível a histo-
ria do “p’tit négro d’Amérique”, cujo
pae “v’nu d’Afrique” se apaixonara
por uma “blanche d’la Martinique”...

Abancados á mesma mesinha, Car-
los e eu bocejámos ao mesmo tempo e
levantámo-nos com um simples ac-
cordo de olhares.

Pelo jardim vadrouilles da visinhan-
ça aguardavam com ar triste e des-
animado a vaga possibilidade de um
“amante” de fim de mez á hora da
salda... Apoiados ao balcão do bote-
quim tres garçons ouviam de um ha-
bitue bem informado os últimos po-
tins a respeito da “circassiana” de
Montmartre que, com uma voz apathi-
ca, incolor e cansada, contava ainda
na penumbra do palco a odysséa do
“p’tit négro d’Amérique”.

II

Fóra a temperatura, que baixa-
ra muito com a chuva, nos forçou
instinctivamente a levantar as la-

pellas dos casacos e, como tivesse-
mos fome, enveredámos pelo cor-
redor de um club proximo, a cujas
janellas uma enorme lampada elé-

ctrica, como um pharol promisso-
rio, fascinava esperanças.
No gabinete contíguo ao salão

principal, vasio ainda áquella bora,
um “comparsa” de smoking sova-
do, pobre diabo conhecido pela al-

cunha de “Barão”, conversava com
o pianista Messias sobre rbeuma-

tismos e os prodí-
gios da citrothera-

pia. Na sala de leitura um inglez
muito magro e m*jto alto, folheava
jorna,es illustrados, emquanto pelo
corredor ao lado passeava solitário c
nervoso o secretario de uma legação
hispano-americana, que nos saudou
com um gesto rasgado e um sorriso
prognatho.

Descemos.

No restaurant, também vasio áquel-
la hora, o garçon, que falava francez
com Pronuncia hespanhola, inquiriu
solicito e curvado, entregando-nos o
menu:
— Oune mayonnaice?. . .

— Qual... nada de mayonnaises a
esta hora... discordou Carlos. Traga
simplesmente uns frios e, depois, dous
honestos filés com batatas.

O garçon retirou-se e Carlos decla-
rou-me

:

— Perdoa-me... mas estou real-
mente ancioso por conhecer a historia
de Angelo. Desde 1913, quando o con-
demnaram á promotoria dessa tapéra
no Paraná, nunca mais tive noticias
positivas da sua vida... Sei que se

casou por lá, dous annos após á che-
gada... com uma excellente creatu-
ra, urna dessas bellezas tristes e cal-
mas de província, por quem elle se
julgava ou estava na realidade apai-
xonado. .

.

— Mas, na vida vasia de
província (interrompi eu) o
casamento é outra ponta do
dilemma em que estamos
fatalmente condemnados a

nos espetar para evitar os
horrores do tedio e Angelo,
um ardente contemplativo,
ie t e mamente
aguilhoado pe-

la sêde febril

de idéal e de
sonho, inebri-
ou-se com a

meiguice dessa
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OTatura «implao a bua. prrrUimcnlr
> ••«>»*• rumo na roça i ah ! m«
a anii«f ínUikAo d, irmtftwu na
analafta . . . I pmliamalc
r^a, A falia de
la e d* “rirratalanat ’

danta* mu ou mano* “orientara", a
drnlr w contenta tom a. pilharia* do
palhafo do rlna • oa “rtraccrr*" da
aalola da atalim «rrmelho a «arda .

(arim roarordoa rum ia araam da
raUpi a nrtona

:

- Sal mal* que drada nulo lampo,
Anaalo dai «ou da farar «arao* . Al-
tribal* aa prooaitmo da «Ida pa-
inarrhal, quando — ha juolaataata-
•al* mr«r« alia comaqou a rrappa-
raoar noo jonrat daqui pohUrondo
aquaüa ballimiata «aaia da «onalo* que
dapoto rvuula am tolnma a ona da«a
ha dona mr iro O titula da "Raonrrut-
«Ao- F. dapmo* .

Ikrputof Ma* ahi iam In ar-
moda a *qua<Ao fU*o (twlan «ím-
pia* r limtda rum q*am tn«#lo aa cu-
*un an a runharl quando — In la
IrmKr ao — ha «ai* para «ala maaau,
a roa*lla da Aopala, ma rvuolvl a
roo«alourar na faarnda do ooqro - um
ruaooal da ituarda Nacional. «armalho.
fardo r rira Paoo dl«*r-t* a qaa
t a «ida no Inlarlaa d« pnoiaria
pauoo dirar-t» • qaa * a tortura, a «ar-
dada iro «upplirtu da tnartdo a la-
lamo do «p/aan a* loafa* hora* do,
dla« da rho*a am qaa la paaaalaa
enjaulado daalra do qaario pintado a
ocra. draalo da maia daria da «ota-
ma« qaa Ia i* loola a raloula daa «u-
»r« rmqaaalo aa «ala da «loila* a*
niha< do dona da ra«a julgam daa-
lumbrir ta com ao «al«a« «adiça* a
a»al tarada*, qaa anal ao Riu ji nAo
•a ouw m mal« K foi atia a h.olo
ria do lapalo
Na latimldada da lar do rnroaai.

Anarlo oa fui habituando * Horinha. ..

A d»na Flora am oaai« oanliamatal
rlia

natural. I n*aa«i «a I atrair para lai na-
«i«. . c»am Kloalaha oa rnaa«oraria
da outro qualquer promotor qaa • paa
hmprda««a aa faraada oa ram Aa-
alo ta «namoraria da qualqaar oulra
I) Flora ram qaa • Araou n pa«po*a
rm contacto lalimo a diario por
aqnella* oa por nalrot ladoa... «.
ainda naturalawnle ravaram-ae .— F. dahl? Iabafou Cario*“ *•* '«*• • iofallaldada da Aa-
«alo. que nA, runhccfHHn lAo hrm
dr«dr a r«cola Ioda a «aa Infallridada
«ala «ampra do runflirlo rnlra m doa*
rlamanlm aatafonira* qaa formam o
«aa lamparamanlo Anfalo foi «rm
pr* am «rnadr «rn*aal. am roampla-

caule «of freada por om «randa ho-
”**•“ K* ama roa *r iraria infleil-
»al rm laia com . hrm «aba, que
ni» rta««rroi am laia com ataa
trmprramaalo Impai uooamanta laori-
«o r «oahador li Flora uma nr-
can.ia<Aa calma por dcmala cal-
m». «am «randa* Irantporla* amora-
»» Dabl a amar«a drolllu»Ao da
bn«alo . .

Ihlra qaa Iba fra ralar a Ipm ln«o
apd. o i aoamrnlo Hat ba na»
•ale mrea» - poaro ante» da minha
rhefada A f a renda, o coronal contra
rlara para larrlonar aa filha* mal*
m«qa« nm prufrooor da plano, am po-
laco qaa ara rralmrnlv. oa. pala ata-
no* ta dttia. panrntrado ereto qaa
primo rm *a«undo «rdo — ram Pa-
drratrobl. I hamau w Moltaohl aa-
«la«ara rm Caritpba a «lera para a
f arenda acompanhado de uma filha
chamada Maria. A atoeInha era ama
de«ta* rtreprlonaeo oe|*niia(Aei da
" « iMuo«! " do plana, da qaa a l*o-
loala parece lar o moaopolio . (j«|.
•era qaa la a oati*«a* lalarpralar a
•errairu a quarta llalladat da ChmMu.
certo* "nocturno*", o* preludio*,
u, i opeampla* Ora. por miarl-
daarta. Maria ta pararia atlrama-
maala roa li Fiara li Flora —
menina, do* pri metro* tdyllto* e da*
primeira, tlluoòeo da An«alo A pe-
dédu do «alho Mollatbi. Aamlo aa aa-
carreara da larrlonar a Marta .— Ahf ra ronheqa bam o rioro
da*«at roaiarto* < latarrompau (ir-
la* I - • roam* da 1'aafra «funper

Oa f.‘aafra rfctqrr do For#
eomma fa ttori da lanl». oqiro*
livro* a da ncaotu «Ida diaria a
rada pacto . Ma* i rrloaemm o noo
•o rama ara - coincidiu com eolat aa-
la* o apparariataoto da ao*a tari* d*
*»rv» da Aa#rlo F.a. qaa IA a«ta«a
*nt An. Ia«l*maahal muita* «raro * lu-
tarem* qaa ella punha aa* rtplicaqAa*.
aotal qua a hora da aala «e praloaga-
»a Aa«*lo aa lraaafl«ara*a ! * D.
Flora, ealnotrr ida * ralada. *a retira-
•a para o quarto. . a *d rnlAo An«a-k coara quem r acordada da am mao
•oaho. oo tpendia a aala *ob um pr*-
laalo qaalqaar * diria «acra. quaoi
l.culalmenle A Marta "qaa podia reti-
rar- ca". . para lo«o am *a«aida, com
mal ditfarqada* la«rimaa aa «u. aa-
dreeqar-lh* uma pa lacra da carinho a
da arrrpaadlmaato.

Marta, rm plana eclooAo da nubi-
lidada, perplrta tam nada compraban-
dar. pouoaca am An«ala a innocencca
do* -aa* doa* «randa* olhou nr«r»c
hamidoa. de.lumbrado* V. tn«*lo
<l< oapparma d* raua, romo torturado
por am rrmoraa. A boa*«la oimpllri-
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dade da família do coronel não che-
gava a atinar com o mysterio, quando
um dia Angelo, em uns versos por de-
mais indiscretos, se trahiu claramente
á perspicácia da esposa. 0 orgulho de
D. Flora a forçou a dissimular tudo
aos olhos, do pae e das irmãs. Dous
dias depois eu voltava para' o Rio e
na estação, ao abraçar-me, Angelo
teve uma unica phrase: — “Que in-
felicidade a mi-
nha ...”

Quando appa-
receu a “Resur-
reição” eu já me
achava no Rio.
O titulo d o

livro não era mais um mysterio para
mim. . .

Abro-o e leio logo na segunda pa-
gina, como erivoi,juma quadra desas-
sombradamente rèveladora: Angelo
possuira Maria... Succumbira, afinal,
o honesto que nelle co-existia em luta
violenta com o concupiscente... Era
a victoria do ultimo...
Passam-se dous mezes e, hontem,

como sabes, no-
ticiavam os jor-
naes da tarde o
suicidio de An-
gelo e de Maria
Moliaski num
rio que atraves-
sa a fazenda,
por uma noite
calma de luar...
enlaçados. . .

SANTOS MAIA.

w
THEODORA
, sis

A EURYCLES DE MATTOS

Plena orgia. O falerno, em cymbios de ouro, espuma.
O palacio resplende á luz que inunda a sala.

Nas tripodes de bronze^ arde a myrrha, trescala

O nardo e o nialobathro, em tenues névoas, fuma...

Exquisita embriaguez a todos vence e embala. .

.

O Bosphoro dormita. O luar vela-se em bruma.
As estrellas, no céo, 'apagam-se, urrtyi a unia.

E Selene, no azul, lembra uma enorme opala.

Ao som de harpas, cantando, divíssimas almeias,

Na onda dos sete véos, num côro voluptuoso,

Dançam, desnudas quasi, em graciosas choreias.

E a todos se entregando, indo ao romper da aurora,
Sob o triclinio, erguendo a laça, ebria de goso,

Ria, perdidamente, a Imperatriz Theodora!

CASTRO MENEZES.
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P4»4»OL4$ oi A. Mearac a

A GRANDE MURALHA
Pa-tiaa e Kuii Tm 4<wt uplialli

«.imo* phllow|ikat pitwmm tocega-
da utente peio «Ho (ia linndf Muralha O
*o| tfindati-M au<f iI»k< m immmI-
iW» 4o horUMlt, rua a p..mpa • a
MIRtlmiicl* 4a atai* faaMoaa edfle
ortenlal U téo • a Urra rram «Ma Ma-
ra* ilha 4a oura a de porpora

C>* 4»«m «abii.v (tinir tnpUt ain lio «•-
bUute ctprrlaralo, aaU 4a admiração
— Ah! cartaauto iahll«aral« Pa-t.ien

Como 4c«c wr »4»<rH» aoacIU Urra q»<
•a rvtende alrm aU fardo w 4a rida.
• o«4a o fil. ao abandonar • oaa < ar der-

ramar a mrnrhriat o* wu< llawarat »*
pia (wj hI-h t

— Cala-U irmão’ rr*pno4aa atesa-
da ll «ado Kaig Tta Um i-drm m |aa«
labim proferir palavra* tio «a «ia» 4a
«ratido, «A digna* 4a am ignorante oa
4* am loaru? Kigwm qor lado qaaalo
a» ado* 4a Divindade rrroa ** acha en-
rvrrado denlru dada Grande Muralha*
Nio Ir«Ir acato, no* livro* «agrado*, qor
mai* aldn r»*a aIrm 4r qor fala*— «do ha mai* qaa Urra» arma* a mal
d*, povoada* por Iriba^ talvagan*. muito
infanorr* cm intalliganaia ao* cia* vaga-
bando* que «ém ladrar i« iK>«*a« porta*?

U«rm «aba* U*m «aba? murmu-
rava Pu-Lloa MOV ando a rabeca— K**a tua da* ida poderia retelar ha-
rada d nio fo»*r ron*idarada como loa-
rara.

Ah t d me fa*«e dado trantpor a
Grandr Muralha a var aquclla* tarra» *»-
phadida»!. . . |-ur\o*amanta a, planta*
Ido d* rrvtcur li r»m mai* Uberdade a
rtubrranaia , li o* bnmrat de* cm trr me-
•boro* qaa o* que vivem rncarrado* aqui
dentro, a» molhem devem *rr muita
atai* forauxu, muito Mal* apaitonada*
do qna a* no*«a* . .

**

Pa-Mea roatiaoava a fantavlar; Kulg-
T »o deu 4a hombro* a. erguendo o* olho*

Graça» tejam dada* i Divindade, bua
a «abia. que me ftr nateer dentro devia
Muralha, quando podia nindemnar-ioe a
vivar fãra delia I 0*« <> magna

n

imo Pilho
do t-Co nr conteria a toa fraca, afim da
que >imai» taia eapulto dada «agrado
rrrinlal. .

.

II

O deve>o * rumo a urtiga . terreno em
qmc flore teea uma «es a«palha abundou-
laamota a «oa «emente alc invadll-o toda
e converter o maior «ergel em ramp» de
urtiga*

'••ia invadiu • roraçéo da Pa-Liaa o
deveio de ver equellai Ierrai tentadora»
qaa alão*, a «ampre atem, *e r*tandi«m
a perder da tida; lU qaa. aio pndeudo
mai* rvtidir i tentação, trantpor am dia.
divfarqado am peregrino, a liraoda Mu-
ralha e raminha«a alrgrvmrntr em dirr-
egio ãqoella* terras onde a» planta* de-
vem era*ear eom tio varprrlveivdente k>«-
canta, onde o* lioman* devem ver tio
bons e tio fiemuv a* mulherr*
Nio ba* is porem, andado dou* dia*

quando ua. «allradorv* o ar-rummetirram
e. drpot* da n fte*pn|arrm da qsanlo le-
vava. a rnverani a punhalada*

III

P-mqaaulo Iwn, Kuig-Tto rahia em dev-
graca na edete e o Imperador o ronde-
moava a loago dadarru Com o raracio
lacerado e rhoraado lagrima* de fogo,
tranpoa a Grande Muralha r partia
para aldm. para alim tempre. ate aqual-
la« terra* ermas habitada* por aalva-
gea*

K. andando, andando, rhegna a Pari* .

.

onde a vida lhe appareceu como algum*
mu «a tio Inevpr radametile adoravel que
nunca mai* tenllu o menor da*«io da
voltar • trantpor a Grande Muralha
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ONGEVIDAD&

O dragoeiro, que vive
tres mil annos

A .humanidade soffre de uim achaque
fatal, a velhice, cuja consequência é a

morte. A velhice chega para o homem
muito cedk), na opinião geral: ha entre-

tantos series que resistem á sua investida

por tempo miais ou menos longo.

Centas arvores podem viver indefinida-

mente; para algumas tem-se verificado a

edade de tres mil annos. Os grandes re-

ptis da época secundaria cujos esque-
let o s abun-
dam nos mu-
seus, não po-
diam attingir

seu enorme ta-

manho sinão
vivendo mui-
tos séculos.

Os j acarés du-
iram mais dle

cem arímos e

Iparace q; ü e

não mo rrem
sinão de aoci-

dente. As tar-

tarugas têm vida ainda mais longa; pelo
menos duzentos annos já se verificou

que podiem atftingir. Os papagaios vi-

vem cem annos. Não seria possivel ao
homem prolongar itambem sua edade e

adiar o pagamento do tributo á morte?
Esta tem sicjo uma preoocupação per-

manente da humanidade.
Adão viveu 930 annos, Noé 950 e Ma-

thusalem 969; e o que admira nestes

patriartíhas é que eliles não tenham fei-

to um pequeno esforço e chegado aos
mil. Talvez achassem estas edades sa-

tisfatórias. Esse período porém, já está

definitivamente encerrado. Os alquimis-

tas procuraram restaurai-o, em vão. Os
séculos que elles passaram debruça-
dos nas retortas, nos laboratorios, crea-

ram uma sciencia admiravel, a chimica.

Mas o elixir da longa vida ainda está

por descobrir . Impostores que se têm
arrogado o seu invento conseguiram il-

•ludiir os seus contemporâneos, tanto é

certo que o homem está sempre incli-

nado a acreditar no que lhe agrada.

Bm fins idlo século XVIII o charla-

tão José Balsamo esteve em Lisboa ex-

plorando as graças de sua mulher Lou-
rença e a oredulidiade da sociedade da-

quelle tempo. José Balsamo dizia que

tinha trezentos annos de edade; e acre-
ditavam.. .Depois se passou a Paris onde
foz grande suocesso e acabou na pri-

são.

Caso mais recente de intrujice foi o
de uma mulher que appareceu em Lon-
dres ha cinco ou seis annos, dizendo-
se possuidora de um segredo de reju-
venescer os velhos na força e “na appa-
reneia”. Essa mulher pediu a Wiltiam
Stead que verificasse as provas da sua
asserção.

O grande jornalista examinou os do-
cumentos e attestados particulares que
lhe foram apresentados e escreveu, con-
vencido, mia sua Review of Reviews, um
artigo que teve larga repercussão.

Esta idéa tentou também a um sabio

contemporâneo, Metehniikoff . Com o pres-

tigio de seu nome, laureado por vartas

descobertas scientificas, especialmente

pela theoria fagpcitaria, melteu mãos á

obra. Acreditando que os fermentos in-

itesfiinaes que dão nascimento ao scatal,

nidol e outros productos que originam

a anterio-sclerose, causa principal dos ae-

cidentes sérios., Metchnikoff se poz á pro-

cura de um modo de alimentação capaz
de prevenir a formação desses productos

O Baobah, que também vive Ires mil
anrios

nocivos. Dessa idéa nasceu o preconisa-

ção .da coalhada, especialmente da ob-

tida com o fermento búlgaro. Com ef-

feiío os búlgaros que usam largamente

do leite fermentado apresentam uma por-

centagem de centenários superior a qual-

quer outro povo da Europa.

A theoria de Metchnikoff acaba de

soffrer um cheque muito serio; a moT-

te recente do sabio aos 71 annos de eda-
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Princeza olha o parque ermo e triste... A Princeza

Soffre e vae definhando lentamente.

Anda-lhe na alma um vago sonho de tristeza:

Uma pluma a oscillar rumo do Oriente.

As suas mãos são frágeis. Menos bello

E cada vez mais triste é o seu olhar.

A’ noite, quando céssa o rumôr do castello,

A Princeza abre os braços para o luar. .

.

No velho parque abandonado, instante a instante,

Ouve-se um grito apunhalando a solidão.

A Princeza estremece e olha do alto mi rante

\

Brilha na sombra a sombra de ouro de um pavao.

«—Que noite immensa! O luar abre a máscara louca

Porque não voltas para o meu amôrP’

Cavalieiro ! não vês que a minha
^
bôcca

Murcha como uma pétala sem côr?

Não vês a sombra ignota do salgueiro

No fundo da piscina a se curvar?

E’ a tua sombra esvelta, Cavalleiro,

A tremer na agua azul do meu olhar.

Na minha róca de ouro, dia a dia,

Por ti, por mim, por nosso amôr emfim,

Meus dêdos tecem fios de alegria. .

.

Meus dêdos brancos de ambar e marfim.

Do velho cravo ha um século fechado,

Pela tua saudade emocional,

Acordo o velho rythmo empoeirado

De uma velha cantiga mediéval . . .»

Cala-se a tenue voz. . . Dos galhos curvos

Dos plátanos, lá fóra, o luar escorre. .

.

A Princezita fecha os olhos turvos,

Estende os braços para o luar . . . e morre.

OLEGARIO MARIANNO.
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Talvez em nenhuma outra cidade do
mundo se tenham dado, como no Rio de
Janeiro, tantas e tão rapidas alterações dos
seus usos e costumes.

Os que habitam ha mais de quinze an-
nos a capital da Republica quasi não as
sentiram, pela vertigem por todos soffrida
com a febre de melhoramentos e de progresso
que nos assaltou

;
e hoje só com algum es-

torço se podem lembrar de cousas a que
estivemos habjtuadissimos durante largos
annos e que de um momento para outro
se sumiram para todo o sempre.

Quem, por exemplo, se recorda espon-
taneamente das «bahianas», que, no largo
da Carioca, no largo de S. Francisco, na
rua Primeiro de Março, na praça Quinze de
Novembro, ven-
diam mingau e
cangica? Com a
ílluminação ain-
da deficiente de
tempos que não
são remotos,
quanto cavalhei-

ro, rigorosamen-
te vestido, não se

acercou de uma
dessas «bahia-
rihs» ahi pela
meia-noite, para
tomar o seu min-
gáu, a troco de
um simples ni-

ckel ? Hoje as
«bahianas» do mingáusó em sitios retirados

são vistas e isso mesmo em muito pequena
quantidade.

Do centro da cidade foram também ba-
nidos os vendedores de empadas, com as
suas estufas características, em que as em-
padas acabavam por tornar-se rígidas como
pedras.

— Empadinha de camarão. Si não tiver
camarão, não paga nada !

Foi se dos ruidos da cidade esse pregão,
que altrahia os esfaimados até altas horas
da madrugada, piincipalmente junto á an-
tiga estação do Jardim Botânico, na mais
tradicional das praças da cidade. Foram-se
egualmente os «floristas», os antigos «floris-
tas»

,
que, com as suas

caçambas caracterís-

ticas, enxameavam pe-
las principaes praças
da cidade, especial-
mente aos domingos.

Por esses tempos,
ha pouco mais de dez
annos, quando a Light
ainda não havia espa-
lhado os seus bonds
eléctricos por toda a
cidade, havia um ha-
bito tão carioca, tão
nosso, que só mesmo
a velocidade dos carros actuaes podia aca-
bar. Era o «elegantíssimo» costume de sal-
tar e de tomar o bond em movimento.

O carioca desses tempos sentir-se-ia des-
honrado si o bond parasse

;
e, si algum co-

cheiro mais prudente, dos que sabiam asso
biar com caprichoso estylo para avisar
os povos de sua approximação, dava a mani-
vella para diminuir a marcha do carro, o
cocheiro prudente recebe-
ria um desses olhares furi-

bundos, que matariam, si

o olhar matasse. Porque o
«chic», o «ultra-chic», a
grande elegancia era espe-
rar impassível que o bond
se approximasse e depois
atirar-se em um movimen-
to rápido, que não deno-
tasse o menor esforço, ao
balaustre. Para saltar, idem.
Um momento em pé no es-

tribo, era fazer uma suave
inclinação com o corpo e
d ixar-se cahir no solo, primeiro num pé,
depois com outro, para estabelecer o equilí-

brio. Si algum cidadão, ainda não velho,
mandasse parar o bond, era um escân-
dalo.

— Com certeza é da roça — commenta-
vam com os seus botões os demais passa-
geiros indignados.

De maneira que, sabendo disso, muitos
dos nossos patrícios do interior faziam ques-
tão de tomar e saltar do bond sem mandar
parai o, como a gente da cidade

;
mas não

sendo adextrados nessa difficilima gymnas-
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Tout passe... Passaram tantas cou-
sas ! Passaram os vendedores de perus,
guiando um batalhão delles com uma vara
comprida e a aptegoar, com uma voz tão
gutural que mal se os comprehendiam

:— «Vae perú de- roda !»

E as vaccas leiteiras, com as suas cam-
painhas ao pescoço ?

Era um escandalo, era uma cousa anti-
hygienica, era um attentado

;
mas era tam-

bém um aspecto característico da cidade
que desappareceu para sempre. Isso foi
obra do preteito Passos, o prefeito-magico,
que num apice transformou o Rio.

O prefeito Passos não poude, porém,
dar cabo dos kiosques, que só desapparece-
ram ha coUsa de cinco annos, — por signal
que foi essa uma das primeiras campanhas
da A NOITE. Não ha quem se não lem-
bre dos kiosques, dos que vendiam café e

toda a es-

mente e que hoje são forçados a recorrer
aos «çafés-canecas» espalhados por toda a
cidade.

Ainda os proprietários de kiosques ten-

taram removei os para os subuibios earia-
baldes distantes, mas gorou essa tentativa.

O ki< sque foi definitivamente banido de
todo o districb». Nos suburbios e arrabaldes
distantes foram refugiar-se os «seresteiros»

,

que ha quinze annos «abriam o peito» nas
ruas mais centraes do Rio. Vinham aos

grupos, palrando, conversando, discutindo
bubitamente parava o bando, afinavam-se os
violoes e um dos cantores acordava todo o
quarteirão com a sua^harmoniosa» voz

:

A sombra de enorme e frondosa mangueiia,
Coberla de flores, da larde ao caliir...

Vultos appareciam a algumas janellas e
ahi ficavam até que se fossem os da sere-
nata. Mas em
geral as «se-

restas» con-
traria vam,
especialmen-
te si havia al-

guém doente.
Depois, os

ladrões de-
ram paia se
servir ' desse
meio como
»truc» e a se-

renata, des-
morahsad a

,

foi asytar-se nas ruas escuras dos suburhios,
por onde também apparecem, lá de quando
em quando, os antigos realeios, em que ha-
via um grupo de bonecos compondo uma
orchestra. Ao lado, um dos boneeos tinha

na mão uma pe-
quena salva, pa-
ra receber as es-

pórtulas. Si se
punha na salva
uma moeda de
vintém, o bone-
co atirava-a para
dentro do reale-

jo; mais, si as
crianças cohoca-
vam unia rolha,

um pedaço de
madeira, um pa-

pel, a intelligente figurinha os lançava á
rua. Muita gente ainda hoje não sabe como
isso era. .

.

Foram-se os realejos, que moiam a
«Giã-Via*,o «Guarany», a «Traviata». Fo-
ram se os ursos que dansavam e os maca-
cos hábeis. A vida ur-
bana muito se tem mo-
dificado ! Até nos casa-

mentos encontram-se al-

terações, pois desappa-
ceu, por exemplo, o ca-

samento em bond espe-

cial . Hoie -quem se

casa ou vae de «coupé»
ou de «landaulet», ou
vae tranquillamente no
bond commum, como
quem não quer a cousa,

ou marcha mesmo a pé,
si a egieia é perto . . Mastypo que soffreu

uma modificação sensivel é o de «pae de fa-

mília». Ha quinze annos ainda, muito ra-

ras eram as casas de negocio que mandavam
compras a domicilio. De modo que os paes
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= PARABOLAS DE A. MESTRES

O GIGANTE
I

Desejando visitar paizes desconhecidos,
veiu de sua terra um Gigante.
Andando, andando, viu de súbito duas

j; linhas prateadas, reluzentes como dous
fios de teia.de aranha, que paràllelamente
se estendiam aos seus pés, atravessando
planícies e contornando montanhas ate
se perder de vista.

S
O Gigante olhava com profunda ex-

tranhesa e pensava:
K‘ —

• Não se poderia dizer que dous di-

minutos caraeóes tenham caminhado mui-

to juntos, deixando atrás delles uma du-

pla esteira de prata? Mas como terão

podido percorrer tão longo trecho sem

approximar-se nem afastar-se em ponto

algum? E’ maravilhoso!
Estava engolfado nestas reflexões quan-

do ouviu longe, muito longe, um silvo

prolongado e viu avançar, ao longo da

dupla linha de prata, um bichinho ne-

gro que, dada a sua excessiva pequenez,

corria vertiginosamente.
O Gigante via-o correr com grande

curiosidade e observou que de seu mi-

núsculo focinho, ^ue levava muito er-
guido, sahia uma fumarada inextinguível,
que se estendia para traz como uma ca-
belleira branca.— Eis um animal curioso! — pensou.

E, agachando-se, tomou-o muito cuida-
dosamente nas mãos e approximou-o dos
olhos. O bichinho silvou desesperadamen-
te e lançou uma corrente ae um liquido
quente e pestilento, que se lhe metteu
pelas narinas.
— E’ um animalzinho venenoso ! — ex-

clamou o Gigante; e atirou-o ao sólo,
fazendo-o em mil pedaços.
Passou-lhe o pé por cima, fazendo des-

apparecer todos os vestígios, e prose-
guiu em seu caminho.

II

Chegado que foi á beira do mar, sen-
tou-se em uma elevação e viu cruzar mul-
to longe, no mar a dentro, outro ani-
malzinho desconhecido para elle. Era
como um peixinho que corria a flor da-
gua em linha recta, sem submergir-se.
Sua concha — dura, na apparencia, era
negra; e sobre seu lombo se erguiam
como que umas puas de forma rara.

Depois de tel-o observado por um bom
espaço de tempo e com grande attenção,
esticou o braço para lá e segurou com
os seus dedos o animalzinho, anm de exa-
minal-o detidamente. Mas ainda bem não
o havia collocado na palma da mão, o

couraçado — pois outra cousa não era

aquelle bicho aquatico — deu contra, elle

uma descarga com 'todas as' baterias de
estibordo.

O Gigante, apezar da surpresa que lhe

causaram o estrepito e a fumarada que

saiu de corpo tão diminuto, não deixou

de notar um formigamento especial que

lhe produziram as balas, ao ricochetear

em seus lábios, deixando-lhe certo sa-

bor desagradavel

.

— Que nojo! — exclamou, cuspindo

para a direita e para a esquerda. Tam-
bém este é um bicho venenoso!

E— clac! — depois de espatifal-o en-

tre os dedos o atirou á agua, onde sub-

mergiu em um abrir e fechar de olhos.

III

E levantando-se, continuou o seu ca-

minho.
Eis, porém, que entre as nuvens, que o

vento fazia gyrar em torno de sua ca-

beça, infiltrando-se por entre os fios cte

sua barba, viu vir na svra direcção um
mosquito, todo de azas, que começou a

dar voltas junto ás suas têmporas.
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Predicção Santos, festas e feriados

1 0 Sol I

Nas. Occ. Datas

|

Horas

Signaes S. Egydio Ab 6.05 17.41 2 19
de Nossa Senhora da Penha 04 41

chuva Sta. Eufemia V. M 03 41
S. Candida V 02 42

Bom S. Lourenço Justiniano.. 01 42 5 3
tempo Sta. Liliana V 00 42

e J^Indep. do Bra S. J. M. 5.59 43 7 9
tJtNativ. de N. Senhora.. 59 43 9 0

Claro 0 Santo Nome de Maria. 58 43 9 11
S. Nicolau Tolentino 57 44

Fresco Sta. Thcodora 56 44 14 9
e Sta. Aurea V 55 44 11 22

agrada- S. FhclippeM 54 45 12 6
vel Exaltação dé Santa Cruz. 53 45

S. Nicomedes 52 45
Período As 7 Dores de N. S 51 45 16 6
tempes- S. Pedro 50 46
tuoso S. José Cupertino c 49 46 18 9

Temp. S. Januario B. M. 48 46 19 7
Ventos Sto. Eustachio.., 47 47

Temp. S. Math. Ap. Ev. 46 47 21 19
fortes Temp. S. Thomaz de Vil. 45 47

N. Senhora das Mercês. 44 48
Muito S. Lino P 42 48
frio As Chagas de S.Francisco 41 48 27 5

nas S. Cypria. eJustin. M... 40 49 27 12

montans. S. Cosme e Damião M.. 39 49
geadas S. Wencesláu 39 49 28 0
no S. Miguel Archanjo 38 49 30 1

sul S. Jeronymo Dr 37 50 30

PHENOMENOS DIVERSOS

Júpiter em conj. com a lua 3" IV S
Mercúrio em sua max. lat. hclioccn. S
Vénus no nodo ascendente

Marte em conj. com a lua 2" 55' N
Neptuno em conj. com a lua 2" 18' N
Saturno em conj. com a lua 3" 22’ N

Marte em conj. inf. com o Sol
Venus em conj. com a lua 4° 5' N

Marte em conj. com Neptun

Mercúrio no nodo ascendente
Júpiter estacionário

Marte em conj. conr Saturno 0“

TEMPO PROVÁVEL

Íg||§
CALENDÁRIO AGRÍCOLA

Plantam-se milho, batatas doces, plantam-

se ainda arroz e amendoim. Nas colonias do

sul planta-se ainda a mandioca, mas nas ter-

ras de campo é raro plantar-se depois de Ou-

tubro. Si meiam-se norlaliças e transplantam-

se sementeiras de mezes anteriores. Faz-se

uma segunda ou terceira sulfatagem das vi-

nhas (conforme a estação) regando-se os vi-

veiros e os vinhedos (estes sc houver grande

secca). Enxertam-se (de boroulha) as arvores

fruetiferas. Plantam-se carrapateiros e no norte

canna e mandioca. Este mez é mào para in-

cubação de ovos.

==
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nesse caso não se póde onais ava-
liar quanto Bêbê está mamando.
Logo que elle acabe de mamar, nova

lavagem do bico do seio com álcool
e agua, porque costuma á s vezes ra-
char com o esforço da criança e dar

erysipela no seio, o que é
sempre um. transtorno.

Si rachou o seio e arde
muito, vale a pena,
depois da desinfecção
com álcool, botar um
pouco de mameiga
de cacáo, que será

. retirada a cada
•_ vez que Bêbê

venha mamar de

£ novo.
' . E’ indispensável

;
o maior methodo

• nas horas de ma-
mar.

> Até quatro mezes
Bêbê deve mamar
de 2 1 12 em 2 1|2
horas, sejam oito ve-
zes ao dia, descan-
sando 6 horas á noite.

Dos quatro mezes em
deante de 3 em 3 horas.

Nunca se deve dar de ma-

E’ mamã que mar
<
durante a noite, nem

o amamenta, mesmo nos primeiros dias
de nascido. Deixa-se Bêbê

chorar. Isso não faz mal. Bêbê não
tem hábitos. Vae crial-os agora que
está no mundo. E é um bom habito
a dar-lhe o de não mamar de noite,
porque todos os nossos orgãos descan-
sam e o intestino também deve des-
cansar.
A mamã deve fazer tudo para ama-

mentar seu filhinho. Si não vier leite

nos primeiros dias, não se assuste: —
tome duas vezes por dia uma colher-
sinha de Lactagol — um preparado
feito de sementes de algodão e que
augmenta muito o leite. Ponha a cri-

ança ao peito. Ponha sobre este umas
compressas quentes. O leite ha de vir.

Procure a mamã tomar um bom pra-
to de mingáo de araruta, aveia, cangi-
ca de cevada. Tudo isso auxilia a vin-
da do leite.

Si afinal, passadas 48 horas o leite

não vem, não desista a mamã de ali-

mentar seu filho: procure abrandar-
lhe a fome com uma colherinha de
agua assucarada e fervida e continue
a fazel-o chupar o seio. Só si o me-
dico dig que é absolutamente inútil

insistir, é que a mamã deve recor-

rer á alimentação artificial.

Para avaliar a quantidade de leite

a dar ao Bêbê em 24 horas existe a

seguinte tabella organisada de accor-do com o peso:

3 ks....
4 ks....
5 ks.. .

.

6 ks.—

4

mezes
7 ks....
8 ks....
9 ks.. . .

* 640

1.120
1.260

Para pesar a quantidade de leite que
Bebe mama de cada vez o melhor sys-
tema é pesal-o antes e depois de cada
mamada. A balança é a melhor com-
panheira de um Bêbê. E’ ella quem
indica todas as oscillaçõe s na sua sau-
de.
Além da tabella acima mencionada

existe uma regra para determinar a
quantidade de leite a dar em cada
mamada, segundo o peso da criança.
Essa regra é a seguinte:— A quantidade a dar em cada ma-
mada será egual, em grammas, ao pro-
ducto obtido multiplicando por 2 os
dous primeiros algarismos do peso da
criança expresso em grammas. Mul-
tiplicando-se depois esse producto por
8, si a criança tem menos de 6 ki-
los e por 7 si tem mais, obtem-se
o numero de grammas a fornecer em
24 horas.

Exemplo: Bêbê pesa 5k.200, cada
mamada será de

52 X 2 = 104 grammas

Nas 24 horas Bêbê mamará 8 vezes
isso; seja

104 X 8 = 832 grammas

MAMÃ NÃO TEM LEITE...

Si Bêbê é obrigado por qualquer
circumstancia a ser alimentado de ou-
tro leite que não o materno, as dif-
ficuldades são immensas.

Elias se resumem nos seguintes as-
sumptos:

o) escolha do leite, sua esterilisa-

ção;
b) a mamadeira;
c) a diluição do leite.

O LEITE

O melhor leite e que mais se presta

a substituir o leite da mulher é o da
vacca. Hoje, com a regulamentação se-

vera municipal nesse commercio, já
se póde ter confiança no leite entre-

gue ao consumo. Inútil é dizer que
neste particular o melhor é o leite
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natural, sem condensações nem prepa-
ros de dessecação.
Uma boa fervedura, prolongada por

5 minutos, em plena ebulição, é um
bom meio de esterilisar o leite.

E’ na temperatura de 80 grãos que
o leite sobe, por causa da formação da

A MAMADEIRA

A escolha da mamadeira
uma regra a que obedecer:

nata. Cortando-se a nata, o leite póde
subir até a temperatura de 100, 101
grãos. Por isso ha vasilhas especiaes
que permittem o leite ferver por mui-
to tempo sem derramar.
Mas para evitar o trabalho de es-

tar-se fervendo o leite a cada vez que
-se vae precisar delle (o que é indis-
pensável) correndo o risco da irregu-
laridade no modo de ferver, o melhor
processo é o da esterilisação. Para isso

existem apparelhos especiaes que são
vendidos nas casas de instrumentos
de cirurgia; são os esterilisadores de
Saxhlet-Budin ou Gentille. A vanta-
gem é dar uma grande uniformidade
na esterilisação, e preparar-se pela
manhã o leite para todo o dia. Com
esse apparelho, que é afinal de con-
tas um banho-maria, deixa-se o leite

a ferver durante uma hora. As tam-
pinhas de borracha ficarão todas de-
primidas nas mamadeiras;, como si

fossem chupadas para dentro—quan-
do a esterilisação foi perfeita as tam-
pinha» se mantêm assim, mesmo de-
pois de retirado o apparelho do fogo.
As casas de cirurgia ao venderem

esse apparelho ensinam o modo de
funccionar.

Claro está que quem não póde com-
pral-o e precisa de alimentar seu fi-

lho com leite de vacca, não vae dei-

xar de fazel-o, por isso: contentar-
se-á em esterili sal-o pela fervedura
prolongada, conforme referimos acima.

só tem
a facili-

dade de limpeza absoluta. O vidro
deve ser branco e o bico deve ser do
systema Gentille, o unieo que não fa-
tiga a criança e Aque
póde ser adaptado’ a
qualquer vidro.

Nunca esqueçam os
pae s que si as crianças
amamentadas artificial-
mente morrem em tão
grande proporção, por
comparação áquellas que
as mamãs podem ama-
mentar, a culpa cabe
em 90 °[° dos casos á
má limpeza dos bicos da
mamadeira.

E’ preciso fervel-o
sempre antes de utili-

sal-o, tendo para isso
especialmente destinada uma vasilha,
que até póde ser uma lata, si o papá
é pobre e não póde comprar uma pa-
nellinha.
O vidro que serve de mamadeira

. deve ser lavado
logo que acabe de
ser utilisado e
c o n s ervado em
agua, ao abrigo
das moscas. O bi-
co deve ser guar-
dado em agua
com sal, e deve
ser lavado antes
de ser usado e

fervido.
Quem vae cui-

dar de tudo isso
para amamentar
Bêbê deve inicial-

mente lavar mui-
to bem as mãos
com sabão e não
esquecer, durante
todo o tempo que
todos os ob.jectos
vivem cobertos de
microbios, e que
é preciso, portan-
to, evitar o conta-
cto do pipo, em
qualquer objecto.

Ha uma inimiga terrível da crian-
cinhas: é a mosca. Evitae sempre que
emquanto se está
preparando a ma-
madeira as mos-
cas venham pousar
nella ou no pipo.

As diluições do
leite constituem um
capitulo dos mais

commoua

0 terrivcl inimigo das

crianças

|





difficeis na amamentação artificial das
crianças.

Inimigos de Bebe

dar em 24 ho-

1». — Qual
a diluição a
fazer no lei-

te de vácca?

2o
. — Qual

a quantidade total

ras?
Alguns autores fazem tabellas ten-

do em vista a edade das crianças. E’

um critério muito falho, visto que as
necessidades da criança podem não
corresponder á sua edade. Temos sem-
pre dito e repetimos que o melhor
companheiro de uma criança é a ba-
lança; faremos, portanto, a nossa
tabella tendo em vista o peso e não
a edade, mas como nem todos os lei-

tores deste Almanak terão meios de
obter balança, mencionaremos as ta-

bellas por edades.

Tabella das diluições do leite de vac-
ca segundo o peso da criança

Tabella das quantidades de leite a dar
nas diluições acima

Do 7? ao 30° dia .

.

2o mez A
3o mez
4o mez
5 o mez

630 c.c

700 c.c

840 c.c

840
875

Do 6o ao 9o mez 1.050

ALIMENTAÇÃO MIXTA

Casos ha em que é mistér que Bêbê se
alimente misturadamente: um pouco
ao seio materno e um pouco de alimen-
tação artificial, quando por qualquer
motivo a mamã não tem leite cm
quantidade sufficiente.

Nestes casos, segundo a maior ou
menor abundancia do leite materno,
substituir-se-ão duas ou mais mama-
da s ao seio por mamadeiras, contendo X
o alimento artificial na diluição cor- 9
respondente ao peso de Bèbê. E tudo I

se fará muito cuidadosamente com 4

grande vantagem para a saude de bêbê, Ç
que ás vezes modifica por completo
a sua nutrição com a simples mudança
de regimen.

VARIANTES NECESSÁRIAS
Criança de 3 a 4
kilos 2 partes de leite -f

+ 1 parte de agua
assucarada

;

Criança de 5 kilos: 3 partes de leite -f

+ 1 parte de agua
assucarada;

Criança de 6 kilos: 4 partes de leite +.
+ 1 parte de agua
assucarada;

Acima de 6 kilos: leite puro

Quantidade de leite diluído nas pro-

porções acima referidas a ser dada
ás crianças em 24 horas

Criança de 3 k 540 c.m.3
” ” 4 k 640 c.m.3
« ” 5 k 750 c.m.3
” ” 6 k ! 780 c.m.3
” r ” 7 k 790 c.m.3
” * *» 8 k 800 c.m3
” ” 9 k 900 c.m.3

Tabella de diluição do leite de vac-

ca, segundo a edade da criança

Do 7 o dia ao 3o mez: Leite 2 partes+
+ 1 parte de agua assucarada;

No 4 o mez: leite 3 partes+ 1 parte de

agua;
No 5 o mez: leite puro assucarado

a 2%

E’ muito frequente nos casos em que
a alimentação materna não póde ser
mantida, a criança dar-se mal com o
leite de vacca, e ter uma forte enteri-
te. Nesses casos, a simples mudança
de alimentação basta para a cura. O
recurso habitual é o leite condensado,
cu.ja diluição se fará nas seguintes pro-
porções:

Até 3 mezes: 1 colher de sopa
de leite conden-
sado para 10 co-
lheres de agua;

Dos ,1 aos 6 mezes: 2 colheres de sopa
de leite conden-
sado para 10 co-
lheres de agua;

Dos 6 aos 9 mezes: 3 colheres de sopa
de leite conden-
sado para 10 co-
lheres de agua;

Dos 9 aos 12 mezes: 5 colheres de sopa
de leite conden-
sado para 10 co-
lheres de agua;

Feita a diluição, convém ferver, dei-

xar esfriar e collocar na mamadeira
com os cuidados aconselhados nas pa-

ginas anteriores.
As quantidades a empregar de cada

diluição serão as mesmas para cada
edade que as da tabella organisada
para a alimentação com o leite de

vacca.

f

I
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CURVA DA ALTURA DO RÈBÈ DE 12 MEZES ^ 2 AWOS

12
MEZES

15
MEZES

18
MEZES

21
MEZES

24
MEZES

(O leitor deve proceder da maneira indicada no graphico n. i)
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Assignalar

BEBÊ ENGATINHA E ANDA

Os movimentos na criança tendem
a se tornar coordenados pelo exercí-
cio. Tudo que Bêbê faz é util e o pa-
pae deve se habituar a essa noção de
que a inf-ancia é uma necessidade.
Antes de, andar, a criança engatinha,
antes de engatinhar a criança movi-
menta-se. Haverá cousa mais interes-
sante do que apreciar a infatigabilida-
de com que Bêbê sacode pernas e bra-‘
ços desordenadamente, desde que o
deitem de papo para o ar? Tudo aquil-
lo tem a sua utilidade. Bêbê exercita
seus musculos e dá-lhes força com que
executa mais tarde os movimentos
necessários á locomoção. Convém mui-
ta favorecer esses movimentos, deixan-
do Bêbê á Solta durante algum tem-
po para que agite quanto possa suas
pernas e seus braços.

Dentro de algum tempo Bêbê já se
vira sozinho e de bruços continua os
seus movimentos, já agora com ten-
dência a deslocar o corpo na direcção
de qualquer objecto que o attraia.

Mais um pouco e Bêbê engatinha.
Depois, um bello dia, eis que se põe

em pé sozinho, agarrando-se ao pé
de uma mesa.
Dahi para deante já não o satisfaz

mais o exercício do chão. Quer alçar-
se, quer andar.

3 Começam todos a exercital-o.
Convém que èsse exercício só co-

mece quando realmente os musculos
possam executal-o e os ossos suppor-
tem o peso do corpo.

Deve-se segurar Bêbê por debaixo
do braço. Ha suspensórios que faci-
litam isso.

O emprego de apparelhos mais ou
menos complicados para ensinar a
andar é máo.
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0 LEGADO DE
UMA LORENA

Versão de «Le legs d’une lorraine»,

de André Theuriet .

Sou velha e pouco viverei na terra,
Passada a ceifa. . .que o meu mal é forte.
Daquelles tempos, o que eu vi, na guerra,
Deu-me, creança, o lancear da morte.
Não tens dez annos_ mas na tua idade,
Abrem-se os olhos, firma-se a lembrança.
Vou pois mostrar-te, meu filhinho, a herdade
Que já me pesa, mas que é tua herança.

Vamos á seára de centeio ; é esta. .

.

Os nossos ahi estão, assassinados
Pelos lobos prussianos, de aguia á testa.

Jazem teu Pai, teus dous irmãos amados.
O que elles defendiam contra essa horda
Era Seu tecto, sua terta, e a lei !

Sobre elles cresce mais a herva, recorda . .

.

Jamais te olvidarás, filho, bem sei.

Neste prado vernal, de urzes bordado,
Houve uma granja e numerosa gente,

Ainda ahi se via, anno passado,
Vergeis em flor e multidão contente.

Repara agora. . . só rasteja a cobra

Nos negros muros, escondrijos seus.

A Prússia ahi passou. . . Vê pois a obra
Dos que se dizem campeões de Deus !
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O um chefe dtttm V Hommpmeu,
0 impermdo*. gme tm v»"*' . forem mio
LU* gmertm. tm r/t bem, ti*Um*te
Htume do meppm m tmmottml mmfio —
A / *mm t m . i. Vom»do. mo /maio dm» Ardemmt
Hm*o o Impeno. • ihpemdtmdo,
t Uet u •rremuttmemm. eomo àpemmt.
Sobre o fmt. tmppouo ettermmmdo

tUet «Ai ettào, o o/km* tkeim de mmumfmt .

.

Impeum mouo tm* tem mete mio*.
Smm .kmtmmgm mim em miki frmgmt.
Sem nto miem* tmtmUm m mottm dm*. .

.

t‘l-0*. ftlkm / imiemot km to - Ait.mtm /_ .

Sem golope » toepoe dm *mm meoedrn
L um petmdo tmbte urgmJào oUemim
(Uàm. *epm*m. eumlm kem. reeoeém.

Ke.oedm.te ! V/i ettm lomgm fitm
lh petmdmt tmermgmt e nmfoee» *

t ’ mmm mldetm tm peou ame %e etílm,
/"/• mie tomrr « pio do» , emetdoeet
1 *o peoemrm* m t mtrm pokee grate /—
iamc* do tempo «m mm* um tm* etttte
<Ukm. t reto*dm m toemtim qme umte
t eu eomkoio mm* /og*. mo lomgt. tetde

Como mm getm* em tem ur m idem mrm/le,
th dim - o »ot, e é medie m mmAo m/ernle,
S’etim m teemgem u mngoer e e imite
P+* emepo d* ferem m mlmm de mm tremle.
r*m immmdo ergmee-u o dem dm etmgmm<m.
Tertt ngoe * etperito tobemmetiro.
/’ eUe o meo legmdo. m tom kermmgm,
Umttrn goe ieteommot o rUrmmgriro.

(.tmmmdo eme d»m do meoedrn* »... Magoem,
Simgmem pode mie*. mmt km de Hr f .

.

irmmrnetle i mmeet dm Heetmmkm. mUm
A'% lloeetgmt fArgomt. km de u ornei*
l 'm

A
i* /meo*. . . Como mmt tmlkmt

K*ferre o tirnko. m ideo tmemmdeuemle
//« de impetorut mo fogo dm» kmtmlkmi.
O medo* mo eorofio, t mmdmetm é frrm/r.

NAt mio rertemox dm detfoerm o » dtmt
Olkot .errmdo tem m Imt dm ttdm.
tmmfmré o reoto em mottm» pedem» fnmt.
Hm mm. to. m» kterm» dm /erml teudm ;
Mmt omrtremo . o fragor dm gmrerm
Ummmdo, mo fmUo fmror do» /eito» rottot,
foemot rtmgmdo», mm getmdm terem.
Itormtri» mm» iraaçmtliot mottmi atoou

Mmmctmo om cmmvmi.nof9te
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(Ôhô-SE WDE C°fTHECEF^Un BOM AVIAbOR?

Aviadior não é quem o

quer ser. E’ necessário um
tal conjunto de qualidades

indiviiduaes que são relati-

vamente raras as pessoas

que se podem entregar

ao arriscado exercido.
Recentemente as diver-

sas nações em guerra ti-

veram de submetter tos

candidatos á aviação a

um exame minucioso pe-

rante uma eommissão de

•mediicios píhysiologistas.

Os examinadores, muni-
dos de diversos appare-

lhos, — alguns já conhe-

, eidos, como o ehronometro
©lectnieo de Arsonval, o

esphigrmograpbo e o pneu-
mographo, e outros novos,

expressamente inventados

agora, como o designado
pela iletra A en. nossa
gravura e destinado a

“medir o tremor” — su-

jeitam o candidato a

uma longa serie de ex-

perlenoias, com o intuito

de ficar demonstrada a capacidade de re- O medico bate com um mantello sobre a

acção, mais ou menos rapida, contra um mesa. O rumor da martellada interrompe

perigo imprevisto, que se annuncia por a corrente, a agulha do ehronometro põe-

meio da vista, *-do ouvido ou do tacto, se em movimento; mas o mesmo rumor
pois são estes os prinoipaes factores faz estremecer o candidato, que, instincti-

dos desastres de aviação. vamente, faz um movimento de surpresa

e apoia o braço so-

bre um apparelho

que faz parar a agu-

lha. O medico lê so-

bre o quadrante do

ehronometro o tempo
— em fracção de. se-

gundo — que o can-

didato a aviador gas-

tou em seu movimen-
to instinctivo de de-

fesa, pois este tempo
começa com a mar-
tellada e acaba quan-

do elle estremece.

Esta é a medida
da reacção psycho-

moitriz de origem au-

ditiva. Para a de

origem táctil appliea-

Para medir o tem-

po que o indivíduo

leva para reagir con-

tra a sensação do
perigo presta-se ad-

miravelmente o ehro-

nometro eléctrico de
Arsonval, que pôde
fornecer uma medida
tão delicada que
vae até é duocentesi-

ma parte de um se-

gundo! Ha nelle um
quadrante grande,
dividido em cem par-

tes; as divisões são

distantes umas das
outras, de modo que
se possa contar tam-

bém as meias distan-
Inseripção graphica das reacções

emotivas.

cias, e a agulha percorre
o quadrante em um se-

gundo .

Por meio deste chrono-
metro póde-se- saber a
priori, em quanto tempo
um candidato á aviação,

percebendo subitamente
um obstáculo, pôde fazer

um movimento para evi-

tal-o; em quanto tempo,
ouvindo um rumor anor-
mal, proveniente de um
ataque do inimigo, poderá
agir para afastar-se ou
defender-se; em quan-
to tempo a sensação de
vento, de frio, etc. po-
derá produzir um movi-
mento de adaptação da
manobra á camada atrnos-

pherioa. Um iman, mo
qual passa a corrente

electrioa, age sobre a

agulha do ehronometro,

de fónma que este pára

quando passa a. corrente

e caminha quando a cor-

rente se interrompe.
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o medico dáapara um revdl
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A appUcaUo deoaca procooooa «cm
dado o* melhor*. rmuMadoo. Oa bona
pdoeoo tém dado em mddla tampo de
rtcecáo mual. \9Ji; auditiva. 14.4; «•*
«MU IJ,» laoo quer diter que. r,*éo m

para evltal-o um bom piloto faa
ro depoáa d* 19J
«two; oerindo,
dr acqundo; ro*

14 4 d* um ccmctai
toodo. apenaa 1 3.»

Oo raamoa de candidato, a aviadorco
tdm offerecido oúu marprmaa. Cava-

le catam e cor*|o*

*? mm *4° fomttdmlm— *w‘« lampo, éa taorxéo
da Impraajéaa : aiaaora. 14.7; oa*

1M; lotlla. M.I.

traça- aoa
flmpbioo doe movkneo«x do coracio fi
mpira<Ao e do tremor <0f. A.) Su

na rida comrnum. faiem tr«

í«*© *«• apparelhoe que lhes
oorafom c a calma...



CALENDÁRIO AGRÍCOLA
Continua a lavra e preparação das terras.

Semeiam-se o milho, feijões para verdura,

amendoim, arroz, lentilhas e ervilhas, Plantam-

se mandioca e batatas doces, plantam-se al-

godão, tremoços, canhamo e theositc. Trans-

:lanta-se o fumo. Semeiam-se hortaliças e

egumes do mez anterior, transplantam-se as

sementeiras anteriores. Semeiam-se ainda flo-

res annuaõs. Faz-se enxertia de borbulha do

larangeiras, limas, cidras e limões assim como

de outras arvores fructiferas desde que os

porta-enxertos deixem desligar bem sua casca,

o que acontece quasi sempre depois de chu-

vas abundantes em seguida a um tempo sec-

co. Se o tempo exigir pode fazer-se a sulfa-

tagetn das vinhas e cuidar-se de ter sempre

os seus brotos e sarmentos novos bem amar-

rados. Regam-se os viveiros. E’ teinpo mau

para incubaçâode ovos e choco de gallinhas.
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íA ferradura
I

(* Iwatai (tmalrwi uu ferradura
no mato do rtmialw

Ki* a forlana. que « rn Irr mm-
»i*n ! murmuro*
K dando i>h« A l‘i»« idearia. rrm

Ibru a ferradura r. rkrpada A rata, pen-
durou *a na porta

Vendo-o. um mlaiu p*rgualua-lhe
porque faria ItM

l*am rtiUf <tn* qualquer mau ra-
li» |wr c»t» poria

|W «andou a rir o < iiinha. ipr |ornou
• perguntar

:

«jwr Irm a »»r a «ort» mm um*

ferradura trlha * l*arrre •me que, para
Caurdar ama parla, nAo ha nada melhor
do que uma bua Ir»uca. um b»m cachorro
e uma Ixu rtplapnb
Como unira rr*pn«t« o homem da fer-

radura rncolbe* o* bombrov «em prrrtar
«IIrocio nem au rtvo nem A -h«er«»<ão
ifo > Linho

II

Nequell» mr«mi noilr um lobo aml-
lou o «eu curral c lhe de«1 ruiu mela da-
ria dc ovelha*

Xo dia teguialr .. homem dav»-*e ao
•lc«e«perv contemplando <• deuartre, quan-
do amoleceu pa*mr por alt u «Itialto

K rntAo* P. a ferradura? perguntou-
lhe e*le. meto mmpuderido, meia Ira-
ri«ia

A ferradura* An«a u lobo mirou
pula porta? XAo »#» que «aliou pelo Ir-

lha-lo do curral? XAof d f..**, pela por-
ia. juro por Um* que nAo leria entraria.

U «i»inbn loliou lhe a* corta*, reben-
tando de rtr.

Sã norte «eguintr, o* ladroe» peneira-
ram na * l«enda do homem da ferradura,
que «ta. ao amanhecer. que lhe ha* Iara
ettaaiado a arma em que «iiardata o wh
dmheim e a* »u« » joia» At I rábido pe-
U« *qpa iamentacdr*. acudiu o virtnho.

KmAo, a ferradura* prrgunlou-lh*.
como na <rtpm

A ferradura * Hepara que a par-
la rrtata lAo bem guardada qur as
ladrde* f

o

run» obrigado» a peneirar pela
janella K* ciam que pela poria nAo «
leriam podido!

A» anoitecer. o céu flerta nrfra como
» bacra de «m lobo. ••» im*Ae« rthom-
batam rada «ei mal» perto, e todo farta
prever que ia cabir uma furto*» lenipet-
lade A* meia-noite, um rnlo caiu na ra*n
do homem da ferradura r produrtu um
incêndio.

Krtlrt «*» t i*luho* que arromrain para
prrrtnr «m.m. acbavu-*e o da frente,
que Irabathou roro» ninguém para do-
minar o fogo guando o* outro, jA «e ha-
• iam retirado e ficaram «ó» o* o-.u» aim-
«ou. o «Irtabo prrgunlou A «iellum do
deva«Ir»

:

Mario bem ; e a ferradura?

' ferradura? I «*.. d o ralo IIVUUM
rnlrado prla portal V* que leve de rn-
irar pela rhamini guanlo A porta .

bem (uardada VrtA ella

!

KulAo, «la u «irtabo «otino lAo gran-
de Ca rgalhada que é pouvivel qur ainda
erteja rindo a erta hora

111

Mav que importa? A furrudura con-
tinua pregada em «eu lagar, «em que ao
hom homem lenha ocmrridn. nem por
um momento, duvidar dc «na efficaria.

K ha lantcM horoen» qur povvuem fer-

radura». ..m
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ooooo<>oo< 0 PROGRESSO
DO FOOTBALL NOiÉMSp# BRASIL

(Um inquérito para o «Almanak d'A NOITE»)

Não é precisa- Cox conseguiu organisar um grupo de
mente um nisto- onze amigos e ensaiar um primeiro
rico do football jogo. Para enfrentar os onze brasi-
canoca que pre- leiros foi pelo The Rio Cricket Athle-
tendemos offere- fie Association, que, já então existia,
cer aos nossos com séde em Icarahv, organisada uma
leitores, .pois, “equipe” de inglezes.

'

que para isso se- Ainda não foi desta vez que se jo-

\ // X -\
r*a m * stér nos gou um “match” de football em terra

} (J basearmos e m carioca, pois o jogo entre inglezes c

AT_ / rt documentos ex- brasileiros foi disputado em Icarahy.
gfcs fcm* actos e infeliz- Esta primeira prova sportiva foi ani-

^=*1 mente pouco ex- madora para os brasileiros que conse-
iste neste sen- guiram empatar os dous •."matehes ”,

tido. então disputados. .jL"-

As linhas que Não tendo sido derrotados; os brasi-
se seguem são leiros, ficou resolvido que outros dous
tão somente um “matches” tivessem realisação, desta
retrospecto des- vez na Capital Federal. Pouco tempo
de que nasceu depois realisaram-se estes encontros no
e tão profun- campo do Paysandu’ Cricket Club, fun-
damente se en- dado de pouco. O resultado destes no-

raigou entre nós, para felicidade nos- vos encontros não foi differente do
sa, este violento sport inglez. dos primeiros, pois que dous empates
Dito isto passemos a colligir as in- se verificaram. Era mistér, pois, pro-

formações que nos foram prestadas por curar-se um novo adversário,

alguns iniciadores do football carioca. F°> quando Oscar Cox, Victor Et-

Não cabe ao Rio ter sido o berço do chegaray e A. R. L. Wright lernbra-

football brasileiro, mas a S. Paulo, ram-se que em S. Paulo já se vinha

onde, segundo informações, é jogado praticando o football. Resolveram as-

desde 1894. sim ProPor aos paulistas um encontro.
Para isso Cox correspondeu-se co«n

t t t
René Vanorden, que na época era um
dos maiores enthusiastas do sport bre-
tão na capital paulista, e que havia

Foi em 1897, quando talvez, pela pri- sido seu collega em Lausanne. Teve
meira vez, se falou em football no Rio bom exito esta tentativa, não obstante
de Janeiro. grandes impecilios materiaes e finan-
Coube ao querido e excellente spor- ceiros. Assim a 18 de outubro de 1901

tman, que foi e é Oscar Cox, a partiu do Rio a primeira equipe cario-
gloria de primeiro procurar introduzir ca para jogar football.

no Brasil o sport, que todos hoje co- Fazendo um parenthesis devemos di-

nhecem e admiram. zer que neste mesmo anno era feita

Este “sportman” terminara em Lau- em Petropolis uma tentativa para a

sanne a sua educação e chegava ao Bra- introducção do football. Salvador Fróes, 8
sil cheio de enthusiasmo pelo football, Bocthett James e Jorge Pereira de An- o
que lá. então praticara. Sua tarefa de drade fundavam o Club Sportivo Pe- 8
querer introduzir entre nós o sport tropolitano. g
bretão, não foi fácil, devido a falta de A tentativa chegou tão somente até 8
campo apropriado, e de companheiros a organisação dos estatutos e escolha 8
que de prompto se affeiçoassem ao do campo que era o da Terra Santa, §
novo divertimento, e a bola que trou- onde hoje se encontra o “ground” do 8
xera não teve a “honral-a senão um Petropolitano. 8
ou outro “shoot” de seu proprietário. O Club, durante a sua ciirta exis- 8
.iSomente passado algum tempo é que

^
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Cn». r* laarmby » aa RU. rm SAo Vmm da. <*•••. «« mai% «tribal-
ra» para a f»rma«io dr.tca rlaba fo-
ra» ar» daretda o* "amtrtvr.- ratrr
Itra.jlriro* a ln*l»rr», qoa tinham ara-
do di.potado. ralrr rqolpra Ao* rlaba
oar.onae* « ootra, do. rlaba dr la*
«Wara.
%U» drUr. «alraa tinham. )A

rntAo (apalpado o. bmw. tporl-

Fjw 1WM ha. ia-aa rtallaado a*n “aaal-
<h»“ ratra o Flnmlaraa# r a Banda*,
no campo d. Ur, na rUafio dr Banda*.
d« qual aablra «Irtnrioaa * rlab local,
por 4 (cal. • 0 O Banda* rraolrm
-ffcrrrrr nts » aro* adear-
uri*» r cm salo dr.tr foi tr.antada
a UUa da fandacdo d# uma U*a. qn*
• •'Caniaaaaa na* ramproaat» ralrr aa
rlaba rll.lrnlr. A td/a Ira* a mcJbor
da. arrritacAra. trado dc.dc lofo f|.
rada r.wd.lda im proaima rraalAn
Kaaa rrnniio, ao rataato, A Ira* |o-

dar a >1 da maio dr IfM na Wdr do
IJnb dr NalacAo r Hr*«ta« Bn local
ondr ho)c pa.aa 4 A.raida Rio Branco,
prrio do pataco Moaror. oadr rra a
vMr do V.la<Ao
A mw rraaiio

"B«<afod«". «ar aio __
" FJrrlro Club pol. qor. ha. la mo-
dado dr noM. «. Sr. I.marl Mala •
Mldarl fral.io Junior; prlo "Sporl
Oab PrlmpoO.**, AOftmar Paria t Kd-

aalo aio hw.r ar» .randou ara. card Aadmda dr Flcarirvdo; "Banda*
rnrcdorc. irado - w .mflcado aaal. A. C. *. John Marti * Joad \*lllaa
oo. rnapalc. Baaa; "F1umJarn«r ". Ourar Cai • VI-
Oatro proarito dr qaa a dlorta dr rtor tilrKrgarap; “Footb.ll Athlrtlc
aaa «Miaria obtl.rraa. aa aaorlMa. Oab**. Arnaldo Crrqorir* r Brrnardo

dali ad.rio M dr Carralbo
Ku# ultimo a*,amio a prr.idrnria

da rraalia * proferindo o dinrama Inl-
Dr rolao foi notada a nrcoidadr ciai. ronriloa o» club. prrurntr. a

dr oraaaiMfio da «ma nocirdadr dr rrnaéio. por mi. rrprrw i.l.ntrv
braailriro., qor *r drdtra.tr caclo.i tarraa ma. «forp» «aa |«
«anuente à pratica do foolball da faadacio d* aaaa Url.

l aaa d., primer.. aocmdadr. apor- nWa.a* um c.mproaala • dfrldltaa"
U*aa para a pratica do foolball foi • foolball ra grral
Flsminaaur F C . raja fundarão dala * S prdia alada «a* fouu, Iadiem
dr 1001

Vrrdadc 4 que >i
liam o The Hio Crichrl
tiMxUlimi * o Papaanau uirtrt «*my. f« acrlanando o Sr Joad VIIla.
Oab, onde a* jota*a o football

‘ *

OMAB (UI
IafiWarfar Ao /oafbaff ao Rio

». • lan-
da Idda

ÍE.JT** prraeaUa para
aa rpoca raia- diiidlr a prraealr ar.aio
I and AthWtic P»r propnata do V Victar Klrhr-
iodu’ (rickrt «amr, foi acrlanando o Sr Joad Vllla.

PO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP



ALMANAK DA “A NOITE” PARA 1917 257

posto convidou o Sr. Oscar Cox para
secretario.
Esta reunião foi considerada, entre-

tanto, como preparatória, devido a au-
sência de vários representantes de ou-
tros clubs.
Por indicação do Sr. Victor Etche-

garay, foi então nomeada uma com-
missão composta pelos Srs. Villas
Boas, Cerqueira e Cox, para elabora-
ção dos estatutos e regulamentos da
nova entidade.

Foi esta a pedra fundamental da
hoje Liga Metropolitana de Sports
Athleticos, apezar- de, por factos que
virão a luz, alguns pretenderem que a

Liga Metropolitana de Football, nome
que então tomou, não seja a mesma
Metropolitana de hoje.
Após essa reunião que fôra dada

como preliminar, só quasi dous mezes
após se realisou a reunião definitiva
de installação.

A 8 de julho de 1905 reuniram-se no-
vamente os seguintes representantes:
BANGU’ — José Villas Bôas e John

Stnsr.

FOOTBALL AND ATHLETIC CLUB
— José da Ròcha Gomes e Arnaldo Cer-

C. -— Joaquim An-
tonio de Souza Ribeiro e Antonio Pin-

to.

FLUMINENSE F. C. — Victor Etche-
garay e Oscar Cox.
AMERICA F. C. — O. Mohrstedt e

Romeu Maina

.

Foram acclamados presidente e se-

cretario os Srs. José Villas Bôas e

Oscar Cox.
O presidente declara, então, definiti-

vamente fundada a Liga Metropolitana
de Football.

E’ feita em seguida a leitura dos
estatutos elaborados pela commissão
nomeada na reunião de 8 de maio de

1905, os quaes vigoraram até 1906.

Foi procedida a eleição da nova en-

tidade sportiva, dirigente do football

carioca, a qual ficou assim organisada:
Presidente, J-. Villas Bôas;
Vice-presidente Victor Etchegaray;
Secretario, J. Rocha Gomes;
Thesoureiro, Antonio Pinto.
Esta directoria organisou o primeiro

campeonato do Rio de Janeiro, o qual
teve inicio a 3 de^ maio de 1906, com o
“match” jogado entre o Paysandu’ e

Fluminense, do qual sahiu victorioso o

Fluminense, pelo “score” de 7 goals a

1. O referee deste encontro foi o Sr.

F. C. Moreton. A este campeonato
concorreram os seguintes clubs: Bota-
fogo, Fluminense, Bangu’, Athletic,

Paysandu’ e Rio Cricket.

Foi vencedor do campeonato o Flu-
minense F. C., que ficou de posse da
taça “Colombo”, offerta da Confeita-
ria Colombo.
Parallelamente a Ate campeonato foi

disputado outro de segundos teams,
entre os seguintes clubs: Rio Cricket
Fluminense, Bangu’ Botafogo e Allile-
tic, cujo primeiro match foi jogado a
6 demaio de 1906, entre o Rio Cricket
e o Athletic, cabendo a victoria a este
ultimo pelo score de 3 a 1 goals.
O Athletic ficou de posse da taça

“Caxambu”’, que já também existia.
Fôra também creada a segunda divi-

são, cujo campeonato teve inicio a 5

Primeiro presidente de uma Liga de
football no Rio

de agosto do mesmo anno. A essa di-

visão concorreram os seguintes clubs:

Riachuelo F. C., Americano F. C., S.

C. Latino Americano.
O campeonato foi conquistado pelo

Riachuelo, que teve como prêmio o

bronze offerecido .pela “Gazeta de No-

ticias”.
Entre as datas de 8 de julho de 1905

e 24 de dezembro de 1906, nada encon-

trámos nos livros de actas, que nos

pudesse fornecer dados precisos sobre

a vida interna da Liga.

A acta da terceira assembléa gera!

dos clubs, então filiados á Liga Me-
tropolitana de Football, e que eram:
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Palmeiras
Cattete
Guanabara
Mangueira
Boqueirão
Villa Isabel

Total 501

Addiccionando o numero de refereesem camP° Por domingo, que se eleva
a -0 para os 20 jogos e de 40 lines-
men, ao de 440 jogadores teremos um
total de 520 sportitien em campo, por

3a Divisão

River ......
Paladino . .

.

58
61

89
82
88
74 domingo.

O quadro de referees da Metropoli-
tana e de 20, dos quaes 12 effectivos
e 8 supplentes, sem contar os referees
dos campeonatos infantis e dos tercei-

61 ros teams.

47 Dentre os clubs que compõem a Me-
Icarahy 51 tropolitana, somos forçados a destacar
Brasil 67 Pela sua importante figura, o Flumi-
Parc 67
Vasco 49

Total 345

Total geral 1.354
Neste conjuncto não estão tomadas

em consideração as inscripções dos jo-
gadores do Campeonato Infantil, que
sobem a cerca de 600 e bem assim as
do campeonato dos terceiros teams,
que conta para mais de 400 inscriptos.
Addieionando estes 1.000 jogadores

aos 1.354, teremos um total de 2.354
jogadore s da Liga Metropolitana, dis-
tribuídos pelos seus vinte clubs.
Considerando agora o numero de

footballers, que em um só domingo a
Metropolitana põe em campo teremos:
Dous matçhes de primeiros e segun-

dos teams, ou sejam 88 jogadores, por
divisão o que nas tres divisões per-
faz um total de 264 jogadores.
Dous matches dos teams infantis,

em primeiros e segundos teams,
com um total de 88 jogadores. _Idem
do campeonato dos terceiros teams 88,
num total geral de 440 jogadores em
campo

.

Sendo o campeonato da Metropoli-

tana disputado em dous turnos, esta

entidade faz realisar 228 matches nas
tres divisões.
No Campeonato Infantil, 60 matches

e ainda 40 matches do campeonato dos
terceiros teams, o que faz um total de
308 matches annuaes.’
Não estão contados os matches offi- Fluminense, sem falarmos na sua se-

ciaes entre Rio e S. Paulo, e bem as- cção nautica, que é uma das melhores
sim os promovidos por clubs do Rio d0 Brasil, dispõe de esplendida séde,

com seus congeneres de S. Paulo. á rua Paysandu’, onde se encontram
Um outro numero considerável de 0 seu field e courts de tennis.

matches, não computados, são os de O Botafogo, America, S. Christo-
caridade, organisados entre os clubs vão, Bangu’ e Andarahy possuem tam-
da Metropolitana. bem excellentes fields com magnifi-

Levando em conta os referee s e li- cas archibancadas, tendo ainda instal-

nesmen teremos mais para os 308 mat- lações para tennis, skating, basket-

ches, 308 referees, 2 linesmen por mat- bali, gymnastica, etc.

che 616, num total de mais 924 sport- O numero de socios dos clubs fi-

men ao serviço da Liga em disputa liados á Metropolitana pode ser ava-

de matches. liado em oito mil.

Fundador e l.° presidente da Liga Me-
tropolitana de Sports Athleticos

nense, que hoje conta para mais de

1.000 socios. Possue uma vasta e bel-

lissima séde, onde, além de um magni-

fico ground, existem courts de tennis,

rink para skating, linha de tiro e

piscina de natação, em construcção.

O Club de Regatas do Flamengo, cujo

engrandecimento corre parallelo ao do
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’ MATCHES ENTRE CLUBS

“WJ
.

J" h J

,

Uds rean saram-se mais os seguintes io-
ças, que vimos de citar e dos mat- gos entre os clubs do Rio e de São
ches de scratches, cuja lista ja demós, Paulo *

1902 S. Paulo Fluminense F.- C.
1902 S. Paulo Fluminense F. C.
1902 Rio .... Fluminense F. C.
1902 Rio .... Fluminense F. C.
1903 S.. Paulo Fluminense F. C.
1903 S. Paulo Fluminense F. C.
1903 S. Paulo Fluminense F. C.
1904 Rio .... Fluminense F. C.
1904 Rio .... Fluminense F. C.
1904 S. Paulo Fluminense F. C.
1904 S. Paulo Fluminense F. C.
1904 S. Paulo Fluminense F. C.
1904 S. Paulo Fluminense F. C.
1904 S. Paulo Fluminense F. C.
1905 S. Paulo Fluminense F. C.
1905 S. Paulo Fluminense F

.

C.
1905 S. Paulo Fluminense F. C.
1905 Rio .... Fluminense F

.

C.
1905 Rio .... Fluminense F. C.
1906 Rio .... Rio Cricket A. C.
1906 Rio .... Fluminense F. C.
1907 Rio .... Fluminense F. c.
1907 S. Paulo A. A. Internacional
1907 Rio .... A. A. Internacional
1907 Rio .... Fluminense F. c.
1907 Rio .... A. A. Internacional
1907 Rio .... Fluminense F

.

c.
1908 S. Paulo Botafogo F. C.
1908 S. Paulo Botafogo F. C.
1908 Rio .... Fluminense F. cl
1908 Rio .... Botafogo F. C.
1908 Rio .... Fluminense F. cl
1908 Rio .... Botafogo F. C.
1909 Rio .... Botafogo F. C.
1909 Rio .... Fluminense F. c!
1909 Rio .... Fluminense F. c.
1909 Rio .... Fluminense F. c.
1909 Rio .... Botafogo F. C.
1909 S. Paulo Fluminense F. cl
1909 Rio .... America F . G
1909 S. Pauio Fluminense F. c.
1909 ! Rio .... Botafogo F. C.
1910

|

Rio .... Botafogo F. C.
1910 S. Paulo Botafogo F. C.
1910 Rio .... Fluminense F. cl
1911 S. Paulo Fluminense F. c.
1911 S. Paulo Botafogo F. C.
1911 S. Paulo Fluminense F

.

cl
1911 Rio .... Botafogo F. C.
1911 Rio .... Botafogo F. C.
1911 Rio .... Botafogo F. C.
1911

|
Rio .... Botafogo F . C

.

1911 1 S. Paulo America F. C. .

1911
|
Rio .... Botafogo F. C.

1911 I Rio .... Botafogo F. C.
1911

!
Rio .... America F . C .

.

1912
|
Rio .... Fluminense F. c.

1912
1
Rio .... Botafogo F. C.

1914
|
Rio .... Fluminense F. cl

1914 ! S. Paulo Fluminense F. c.
1914

1 Rio .... C. R. Flamengo...
1914

i
S. Paulo America F . C .

.

C. A. Paulistano. .

.

S. C. Internacional
S. C. Internacional
S. C. Internacional
S. C. Internacional
C. A. Paulistano. .

.

S. Paulo Athletic.

.

C. A. Paulistano. .

.

C. A. Paulistano. .

.

S. C. Germania. .

.

A. A. Mackenzie. .

.

C. A. Paulistano. .

.

S. C. Internacional
S. Paulo Athletic.

.

S. C. Internacional
C. A. Paulistano. .

.

S. Paulo Athletic.

.

C. A. Paulistano. .

.

C. A. Paulistano. .

.

S. C. Germania. .

.

S. C. Germania. .

.

S. C. Americano..
C. A. Paulistano. .

.

C. A. Paulistano. .

.

C. A. Paulistano. .

.

S. C. Internacional
S. C. Internacional
C. A. Paulistano. .

.

A. A. Palmeiras. .

.

S . C . Germania . .

.

S . C . Germania . .

.

A. A. Palmeiras. .

.

A. A. Palmeiras. .

.

C. A. Paulistano. .

.

S. C. Germania. .

.

C. A. Paulistano. .

.

S. C. Americano..
S. C. Internacional
S. C. Germania. .

.

S. C. Internacional
A. A. Palmeiras...
A. A. Palmeiras...
S. Paulo Athletic.

.

A. A. Palmeiras...
C. A. Paulistano. .

.

C. A. Paulistano. .

.

S. Paulo Athletic..
A. A. Palmeiras...
S. C. Americano..
S. C. Americano..
S. C. Germania...
S. G. Germania.^
C. A. Paulistano. .

:

A. A. Palmeiras...
S. C. Americano..
C . A . Ipiranga ....

C. A. Paulistano. .

.

S . C . Americano .

.

A. A. Palmeiras...
C. A. Paulistano. .

.

A. A. Mackenzie. .

.

C. A. Paulistano. .

.

Paulistano.. 1x0
Internacional 3x0
Fluminense.. 2x0
Fluminense.
Empate ....
Fluminense.
Fluminense:
Paulistano.

.

Paulistano. .

Germania. .

.

Mackenzie.. .

Paulistano.

.

3X0
0X0
2X1
3x0
3X0
2X0
4X3
1X0
2X0

Internacional 1x0
S. Pauio. .

.

Fluminense
Empate .

.

Empate . .

.

Empate .

.

Paulistano.
Rio Cricket
Empate .

.

Fluminense.
Internacional 2X
Empate .... 1X1
Fluminense.. 3x0
Int., S. Paulo 2X1
Fluminense. 1x0
Empate . . .

Palmeiras.

.

Fluminense
Botafogo..

.

Fluminense
Palmeiras..
Paulistano.
Empate .

.

Fluminense
Empate . .

.

Empate . . .

Fluminense
Internacional 3x1
Palmeiras... 5x1
Botafogo
Empate ....

Botafogo
Fluminense.
Empate . .

.

S. Paulo. .

.

Palmeiras...
Americano.

.

Americano.

.

Botafogo—
Botafogo—
Paulistano.

.

Botafogo.. .

.

Americano .

.

Empate ....

Paulistano.

.

Americano .

.

Fluminense.
Fluminense.
Empate . .

.

Paulistano.

.

3x0
3X1
2x2
0x0
2X2
3X2
2x1
2X2
3x0

1X1
1 X0
2X1
4X0
3X0
5X1
3X1
2X2
3X1
0X0
3X3
1X0

3X1
4X4
7X2
5X2
2X2
2X1
8X2
3X2
4X3
3X2
2X0
3X1
6X1
3X0
1X1
4X1
3X0
7X2
2X1
2X2
3X1
I
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191

«

19I&
1*1»
1 * 1 *
1*1*
1*1*
1*1*
1*1*
1*14
1*14
1*1*
1*1*
l*U
1*1*
I»'*

II lo

li IO

Mie
S Paalo
Rio
A Paalo
A Paalo
A Paalo
* P»la
Hio
S Paalo
* Ctilu
Mi<>

Rio
Rio
Rio
Ri«
Ri»
8. Paulo
Rio

F luitiinctiv K C
America P. i:.

Hot afogo P. <:

Flomiocavr P *:

America P C.
America P. C.
C. R. Flamengo
Uolafoco P. C
Boufuiu r. c:.

Plaminrnv V C.

Flaminrn** P C
Boiafofo P. C
Rolafofa P £
>. Chrittoeio A. f.
Flanunen*e F C
Botafogo P. C ...
C. R I I amenao .

Flaalarait r. C.

America Prr

Cl A. Panlitlaoo
1 A. 8 lirnlo
A. A. Palmeira*
1 A 8. lu ti lo

« A. Ipiranga
A A. A Healo
I A . 8. Reale
A. A. Alackrari»
<- A- Pauli.lano
C. A. Paalitloao.
A. A. Palmeira* .

A. A. Palmeira*
A. A. Palmeira*
Aanlo* p. c;

A A. Palmeira*
A. A. M*.- Wrnaie
A A . S . Henlo
(1 A Paulitlaao

.

A A 8 Realo
A- A U acA*nele

» lamine
America
Palmeira*
A Henlo
Ipiranga
•A Healo
A llcnlo
Ala. Ar nr Ir .

Fmpalr
Kmpalr ...
Palmeira* .

Holafofo.
Palmeira*. ..

Kmpai,
.

Kmirnlr
Kmpalr
Flamengo. .

.

Paalidaao
A Healo
Pmpale

JOCOtt imilMM OTOK RIO R mAO fAlTU»

Ç Ur* ra

X mal fita * ——• • --—
6 IR» N Paa lo
* l*o: > Paalo

I**; Rio
1*1* A Paalo
1*1* RI.
I»l< A Paalo

C
l£r\,fÍ Paali»la» 4 KJnolafoeo p I Acralrh PanlIUa

J I i*
0"** Tr-m M UaimarBaa

Aíadrmico
C.TT* 1 m £ *ra,rh Mkm4a. . .

.

Vralfh Acadêmico | Vrateb A, ademlce

OITRO» ¥ ATI HM I ATMttTAW AO

1*18 l FUrto.

r«f«* 8x1
• ima»* 3 0 |

.J«* 8X8
America «xl
l.mpalf

. ).)

1*18 Pelota*..
1*18 Pelou*..
1919 Pelota*.
1*13 Pelota*.
1*13 Parla

1*13 Parta
Alegrr.

1*13 Parla

1*13
1*14
1*14
1*14

l*l&
191*
1*1*
1*1*
1*1*

1*1*
1*1*
191*
1*1*
191*
l»l«

PtMa*.
‘ uni, ba
«arityba
Para a a-
Ol ...

Reelfe.
Reelfe.
Reelfe. .

Reelfe. .

.

<*•» <le

FAra

Belín

ReWm ...
BrUm. .

faul.aic

Taam da Ufa

Trem 4a l.ifa
Tram 4a Llg*
Tram 4a Liga
Tram 4a Liga
Tram 4a Liga

Tram 4a Liga

Tram 4a Liga

Tram da Lige
•- R. Flamengo
r- R H.mengo
Cl R. Flamengo

America P C... .

4«mrica F c.

.

Armrica F. C..
America F. C.

.

*«gn -

F. C

<T "• £|*m#ag.
f m Mamrnio
C R. Flamengo
Cl R. Flamengo
Ç- R. Flamengo

.

.

8. Cbrl«lo*Ao A. C_

V i- A Ganbaldl

* C. 8. Paalo
8. f.. Pr lula*
A Rio Grandeom
A Cl Ria II ranço
A. Porialegrente

TamfcoJI F C. ...

I» F. Porlalcgrrn**

V Porialegrente .

Inlemarionat F C.
Acraleb Caril,bano
A Paranagaeen**.

S- Anglo-Bra»ilriro
S Prrnambarano.
Acraleb lagler
Acraleb I nglr*

.

T-py F

Acraleb Paraeate
Pa, «anda* 8. C .

VKalrh 4o Pari
l-lnb 4o Rrmo .

Srralrb 4o Pari
* C. Taabali

Cariara*.

Cariara*. .

Kmpai#
I orlara*
Kmpa.,
Famele

Cariara*.

«x*

4-0
• xt
1x0
Ixl
IXI

•x«

Cariara* 4x0

Cariora*.

ars
Flamengo

America
America
America . .

Amerira . .

fiangn'. ..

Flamengo
Flamengo

.

Knipale . .

Flamengo
.

Kmpnle .

TaabalF. .

• 4X0
: • i

» • i

llxl

8 x|
* • 3
1 x 0
* xO
3 xl

8X1
4x8
lx|
3x8
0 x 0
Jy I
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OS PRÊMIOS DO FQOTBALL CARIOCA

E’ esta a lista dos prêmios disputados pelos footballers cariocaseus conterrâneos, quer com os footballers de outros estados e

Taça “Colombo ”
. 1906

Taça “Caxambú’
. 1906

Bronze Gazeta de Noticias ..

.

. 1906

Taça “Municipal” 1907

Taça “Franz Walter” . 1911

Taça “Edwin Hime”
. 1911

Bron ze “(Tule-Brasil ”
:

.

. 1913

Taça “Rio-São Paulo”
. 1913

Taça “Fiat”
. 1913

Taça “General Roca”. 1914

Taça “Mappiii” . 1914

Taça “Dr. Álvaro Zamith” . 1914

Taça “G. de Almeida Brito”.., 1914

Taça “Negrita” 1915

Taça “Le Mobilier” 1915

Taça “Pare Royal” 1916
Taça “Ioduran” 1916
Taça “Fucks” 1916
Taça “Gargeol” , 1916

Taça “Rodrigues Alves 1916
Bronze “Moinho de Ouro’’.... 1916
Bronze 0 Tico-Tico 1916
Taça “Rio Branco” 1916
Prêmio “Fidelcuido Leitão”.. 1915

Taça “Botafogo F. C.” 1916

Bronze “Andarahy A. C.”... 1916

s, quer
paizes.

l°'Meams — 1" Divisão — Em poder
do C. R. Flamengo.

2°° teams — 1“ Divisão — Conquista-
da pelo C. R. Flamengo em tres
annos.

1°° teams — 2a Divisão — Ganho pelo
Riachuelo F. C.

1“ teams — 1" Divisão — Em poder
do C. R. Flamengo.

1°° teams — 2“ Divisão — Em poder
do Andarahy A. C.

2°° teams
;
— 2“ Divisão — Em poder

do Carioca F. C.
l
00 teams — 1" Divisão — Em poder
do R. Flamengo.

Campeonato entre Rio e S. Paulo —
Ganho pela Associação Paulista.

Campeonato entre Rio e S. Paulo —
Ganho pela Associação Paulista.

Disputa entre Brasileiros e Argenti-
nos — Em poder da Liga Metro-
politana.

1°° teams — 2a Divisão — Em poder
do Andarahy A. C.

1°° teams — 3“ Divisão — Em poder
do Palmeiras A. C.

2 00 teams — 3a Divisão — Em poder
do Palmeiras A. C.

2°° teams — I
a Divisão — Em poder

do Botafogo F. C.
2°° teams — I

a Divisão — Em poder
do Botafogo F. C.

Disputa de Lawn Tennis.
Disputa Campeões Carioca e Paulista.
Disputa entre Rio e São Paulo.
Ao 2° collocado no Campeonato da I

a

Divisão.
Disputa entre Rio e São Paulo.
Disputa entre Rio e São Paulo.
1° team Campeonato Infantil.
Disputa entre Brasileiros e Uruguayos.
Vencedor do Campeonato dos 3“ teams— Ganho pelo Botafogo F. C.
Vencedor do Campeonato — Conquis-

tada pelo Botafogo F. C.
Vencedor do Campeonato.

OS CAMPEÕES DO RIO DE JANEIRO

Têm sido campeões do Rio de Ja neiro da Liga Metropolitana os seguin-

tes clubs:

1908 Primeiros teams
Segundos teams

1909 Primeiros teams Fluminense F. C.

Segundos teams
1910 Primeiros teams

Segundos teams Botafogo F. C.

1911 Primeiros teams
Segundos teams

1912 teams Paysandu’ C. C.

Segundos teams
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de dirigente geral do sport brasileiro,
e com capacidade bastante para a nossa
representação internacional.
Então, sob os auspicios do Comité

Olympico Nacional foi fundada a Fe-
deração Brasileira de Sports á qual
adheriram a: Liga Metropolitana de
Sports Athleticos, representando o
Districto Federal; Associação Paulista
de Sports Athleticos, representando o
Estado de S. Paulo; a Liga Sportiva
Paranaense

; Liga Paraense de Football ;

Commissão Central de Concurso s Hip-
picos;_Club Gymnastico Portuguez; As-
sociação Christã de Moços, representan-
do os sports terrestres.

Os sports marítimos estavam repre-
sentados pela adhesão das seguintes
sociedades: Federação Brasileira das
Sociedades do Remo, pela Capital Fede-
ral; Federação Paulista das Sociedades
do Remo, pelo Estado de S. Paulo; e
pelo Yacht Club Brasileiro, do Rio de
Janeiro.
Representando os sports aereos adhe-

rira o Aero-Club Brasileiro.

Assim a nascente directora do nosso
sport representava desde já uma real
força sportiva, quer pelo numero de
adhesões, quer pelos Estados, represen-
tados.
A fundação desta federação veio sa-

cudir do marasmo em que se achava a
Liga Paulista, a qual previu o isola-
mento em que iria ficar. Tinha ella,

porém, a seu leme um desses espíritos,
que, por mais censuráveis que sejam
os' seus actos, não se lhes póde nègar
o valor intensivo.
Mario Cardim, o maior sportman pau-

lista e que infèlizmente se tornou o
mais pernicioso elemento sportivo na-
cional, não perdeu tempo e incontinenti
fundou a Federação Brasileira de Foot-
ball com o fim unico de entravar a mar-
cha da Federação Brasileira de Sports,
Para isso abriu a Federação Brasileira

de Football a mais livre inscripção de
Ligas, clubs, grupos, tudo emfim, sem
organização, sem séde, sem campo, pos-
suindo tão sómente o nome. E o seu de-
sejo foi em grande parte alcançado. A
ies.se tempo já a Federação Brazileira
de Sports pleiteava em Amsterdam a
sua filiação á Federation Internationale
de Football Association, vindo por sua
vez solicitar filiação a entidade do Sr.
Cardim.

Dispondo de amizades na Argentina
e no Uruguay, nas respectivas Ligas
o sportman paulista obteve o patrocí-

nio para a filiação do F. B. F. das en-
tidades sportivas dos citados paizes,

junto a Amsterdam, e se não conseguiu
a filiação foi- devido a intervenção, em
tempo, do Dr. Lauro Muller.

Estavam as coisas neste ponto quan-
do toi o Brazil convidado para tomar
parte em um Campeonato Sul-America-
no de Football, a realizar-se em Bue-
nos Aires por occasião das festas com-
memorativas, da iiltíependencia de Tu-
cuman. Entretanto o Brasil não se
poderia representar por não estar ainda
iihado á Federation Internacionale. O
Dr. Lauro Muller, resolveu então ser o
mediador para um accordo e após va-
rias conferencias reuniu em sua resi-
dência os representantes da Federação
Brasileira de Sports, Associação Paulis-
ta de Sports Athleticos, Liga Paulista
e Federação Brasileira de Football. Ahi
então, a 21 de junho de 1916 foi por to-

1 ,°Presidente de uma entidade directo-

ra dos sports no Brasil, a Federação
Brasileira de Sports

dos assignado um accordo provisorio o
qual permittiu ao Brasil, disputar o
citado campeonato, e bem assim foram
assignadas as bases para a transfor-

mação da Federação Brasileira de Sports

em Confederação Brasileira de Despor-
tos, entidade suprema directora do
Sport Nacional. Este ideal não foi ain-

da conseguido com facilidade pois a
Liga Paulista e a Federação Brazileira

de Football renegaram sua assignatura,
e mais ainda, tentaram fazer com que,
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AMOR
A

Faz hoje justamçnte
um anno que o Justino se casou ! . .

.

Casamento de amôr ! E toda a gente
dizia: um casamento come il fant

!

O noivo era abastado,
a noiva, uma estonteante formosura,— um casal, como os ha, predestinado
ás delicias do amôr e da ventura!
Installaram o ninho numa villa

muito chic e mignon,
numa rua tranquilla

lá perto do Leblon.
Raramente eram vistos na cidade,

nos theatros, nos salões ou na Avenida

;

trocavam, com prazer, a sociedade
pelo encanto da villa preferida!

Surgiam commentarios
a respeito daquella amarração,

mas ps dois solitários

não sahiam da sua solidão ! . .

.

Aos amigos, aos proprios companheiros
o Justino fugia;
e os ditos mais brefeirqs

choviam noite e dia!

Entretanto, dizia a visinhança
— livre-se da visinhança quem puder! —
que a razão

,
o motivo da esquivança

era o ciume damnado da mulher!
— Um Othelo de saias!

Um tigre! Uma tremenda fararaca!

e, ultrapassando as raias,

os visinhos cortavam-lhe a casaca!

O Justino, entretanto

,

affirmava, num tom animador,

que a mulher,' ao contrario, era um encanto

— tudo aquillo era amôr

!

A mim mesmo furava a cada instante,

contestando as intrigas e os mexidos,
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qme tmha uma existência deslumbrante

:

— a ventura completa dos maridos
A despetto, por/m, destes protestou

de ventura sem par
notava no Justino un\ . reto

.
^mtos

que, és veres, hào dettavO Ue stranhar !

tm presença da esposa
o Justino. em geral, muito nsonha,
mudara inteiramente, era outra cousa

ficava até bisonho'
frrdia a tinha, o neto,

a palavra, a espeessèo, todo o^prazer ;
e. se entrava na roda o brito sexo,
nèo sabia coitado.' — o que diter

f

Continuava, porém, ua teimosia
de gabar a mulher e o casamento:

— Sem o amàr, repetia,
esta nda seria um desatento.'...
t ma feita, comtudo, a decantada

ventura do hrmeueu •

tornou-se de tal modo exagerada
que a poluta, por fim. compareceu

A mulher do Justino
que no amòr. como em tudo, era uma braxa
num cumulo de horrirel desatino,
pretendera incendiar a própria casa'

Tendo aetso do facto,
solicito e cortes,

corri é residência do insensato
com toda a rapidez '

louças, vidros, mobília

.

tudo estava em frangalho,
e o frt,tardo chefe de família* . .

.

retalhado a vergalho!
X%lim tue me avistou, iu coniinenti,
gemeu Xio a condrmues, por favõef ...

Tez isto unicamente,
porque % me tem amtlr.'...

4o CHomanQA.
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“Um pedaço do Paraiso na 'Terra”,
deve ter dito por ahi qualquer poeta
barato definindo o noivado. De facto,
não se comprehende que- existam dous
noivos que não se julguem as crea-
turas mais felizes do mundo. Está
claro que nos referimos apenas aos
noivos por amor ou por inclinação,
porque os outros. . . esses constituem
uma especie de gente á parte.

Quem inventou o noivado? Eis ahi
uma pergunta difficillima de ser res-
pondida. Difieillima, sinão impossí-
vel. Não consta com effeito que o
nosso pae Adão tenha sidó noivo da
nossa mãe Eva. A Historia Sagrada
não regista pelo menos nenhuma sce-
na de namoro entre esses nossos vene-
randos parentes. Mas, logo depois do
Diluvio o Antigo Testamento começa
a nos contar vários casos interessan-
tes de noivados, alguns dos quaes ti-

veram mesmo influencia algo decisiva
sobre os futuros destinos da Humani-
dade.

Entre os romanos o noivado era uma
cousa muito mai s seria que hoje. Em
certas circumstancias os esponsaes —
“sponsalia” — tinham effeitos legaes.

Aliás, hoje, em alguns paizes, nos
Estados Unidos, por exemplo, quem
pede uma moça em casamento e de-
pois não quer casar, é obrigado a pa-
gar á noiva uma somma pelos prejuí-
zos soffridos. E muitas vezes esses
prejuízos constituem um duplo e ex-

cellente negocio... para a noiva.

No Brasil não temos legislação al-

guma sobre o pedido de casamento,
que c apenas um compromisso moral.
Antigamente — pelo menos segun-

do contam os nossos avós — não ex-
istia o namoro. Quando um rapaz
gostava de uma rapariga, limitava-se
a ir para a esquina mais próxima á

elegâncias^ caminhos das floras de laranjeira.

casa do objecto amado, para contem-
plal-o furtivamente quando chegasse
a janella. Chamava-se a isto “tomarum gargarejo...” Os mais ousados
chegavam a trocar flores, e os auda-
ciosissimos, pequenos e inoffensivos
bilhetes.
Ainda deve existir por ahi muita

velhinha que ouviu pela primeira vez
a voz do seu namorado, depois de
noiva. Hoje, porém, com o progresso,
o namoro de esquina quasi só existe
nas pequenas cidades do interior.
0 systema de pedir uma moça em

casamento quasi não varia de norte a
sul do Brasil. Em geral, o candidato
procura uma pessoa influente a quem
pede para servir de intermediaria jun-
to ao pae da sua preferida. Si o pe-
dido é favoravelmente acceito, costu-
ma haver á noite uma recepção ou
chá, para festejar o noivado. Em al-
gumas casas, usa-se um grande jantar
ou um jantar intimo no domingo mais
prpximo para apresentação official do

noivo. A tendencia actual é, porém,
para simplificar cada vez mais essas
cerimonias. Nas famílias ricas ou que
precisam ostentar um certo tratamen-
to, o luxo nessas occasiões consiste
quasi apenas nas flores. A’s vezes ha
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w vos se assentem soSinhos em um sofá
lZ collocado no logar de honra da sala,
2Z e onde sirvam de alvo para o exame
i/f dos convidados e dos curiosos que se

'<£
agglomeram á s janellas. Essa cerimo-
nia do sofá é um pesadello, um mar-

21 tyrio muito semelhante aos celebres
abraços de pezames depois da missa

w de sétimo dia. Mas, quem ousa en-
frentar a tradição.

Serve-se depois p banquete, com os
=)!' noivos na cabeceira da mesa — que

i

na roça é o logar de honra — aos la-

dos dos noivos, os padrinhos. Depois
do banquete, o baile deve ser iniciado
pelos noivos. Os bailes vão até ao
romper do dia, quando não se seguem
quatro e cinco noites consecutivas co-
mo costuma acontecer. . . A mesa ou
as mesas do banquete são varias vezes
servidas. Depois de todo s os convida-
dos terem comido, põe-se nova mesa
para a musica, outra para os criados
e ainda uma ultima para os “convi-
dados do sereno”, que são as pessoas
que da rua assistem á festa. Ha casas
em que a mesa é posta dez, doze e

quatorze vezes ! . . .

No interior não se usam muito os
presentes de noivado. Apenas um ou
outro padrinho ou amigo intimo da
familia manda uma lembrança para
a noiva. Em geral essa lembrança é

um pequeno objecto de uso e de fraco
valor intrínseco; muitas vezes uma
cesta, um par de çhinellos, uma toa-

lha de “crochet”, seja lá o que for,

trabalhado pelas próprias mãos da of-

fertante .“

No Rio a moda dos casamentos á

tarde ou durante o dia vae decaindo
um pouco, sendo em numero conside-
rável os casamentos “chies” que ulti-

mamente voltaram a ser realisados á
no ! te

TamBèm o sabbado vae reconquis-
taiido pouco a pouco a sua tradição ir
de dia nupcial por excellencia. Ha 3£
annos trás, um casal “chic” não se I
UI
»f

la
.
de fôrma alguma em dia de fsabbado-

, dia exclusivamente destina- » jí
do as bodas de operários, negociantes
e burguezes. 0 dia da moda era quar- íls

ta-feira; depois, passou a ser a se-
gunda-feira, e agora está voltando a
ser o sabbado. Por que? o caso é fa-
cilmente explicável: quaudo o sabbado ê
era n dia burguez, toda a gente que *
não queria passar por burgueza só
se casava na quarta-feira, dia da mo-
da. Os verdadeiros elegantes ou os *
trezentos de gedeão trocaram então &
a quarta pela segunda. Toda a gente ;!f

passou a preferir a segunda..'. Os
elegantes voltaram para o sabbado...
A tradição do vestido branco não

mudou; ainda é o mesmo setim bran- ?£
co marfim, guarnecido de rendas de
Inglaterra, com um longo véo em ap- -IC-

plicação de rendas de Inglaterra ou de
Bruxellas. E o noivo? Para os casa-
mentos feitos de dia ou á tarde, pre-
domina o fraque ou a sobrecasaca, =i;=

principalmente o fraque.

E’ preciso, porém, que seja uma
peça impeccavelmente talhada. Mui- -Yf

tas pessoas ainda se conservam fieis
á casaca, mesmo durante o dia. E’, %
porém, simplesmente ridículo... O í”;

chapéo para o fraque ou para a sobre-
casaca^deve ser a cartola, ou, em ul-
timo caso, o chapéo côco. Para os 2Z
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Ô Mil l«»f.

ao «orno d
1*11»- •
n. o wlulo dw» irr e
mltrU tl o mtiMülo f<»« na «•*

||iUl.
No Rl«. oA<> *o coapnii<a<ifrt«

,iuawalo “chk" c« peetona . • ptv
lar irm qa« Ir A rtu d». ubcole»
aai-M (aa a nuaMlo reli|lin
dd-w porta, a coalrarto. na Um 4o
•or Irita n# nrtjj t cm ffflti r 4»
lermt nada» ogra | « . O Uapta 4o Mil
laso * aoat—rtomont# a • .adoiart*.
oodo atada ha paoco» acin m rt

*

li«o«. roa to4a a pompa, om do* atai*
(iltlMM (lumrnU qur w Ita roa
I içado « Hratli ripuk uim: o ra-
lar# Pfitir» 4o Soaaa i Ktri»* Mar Pi-
lha pai ivlrhmaU • Sr I ar4r«l Ar-

Matrtr 4o SAoa lijma UB fi lo» na Mi
traoritro Xailor O» namni», 4#
wMiUirt ou 4# mim filho. 4o mlll-
lim omUbm wr foilo» aa t/*i
4o* Mi tilara*, aa roa 1*. 4o Marta.

Par parto rurarial 4o «m < avaiacu
lo «l*(anU. tio a namoro, ma* a qu-
U4a4o 4a m«*iea aa Irmpla. durante
a c»lra4a 4o* mim c 4aranl« a oo-

irkratfe 4a irrimaia A orrhrvtni
4c*c «or 4o primeira oo4cm o f#|lr
o atai* pomloãl MM Iracbo» mailo ro-
nbando* Ha. portm, «ma ntccoçio
qviM tadefrrliaal: è a 4a ' Marrha
Naprtal*. 4o Mrn4ol*ohn. A mirada
4o* mim Km# marcha pendor tra-
pa aat holta offoilo A* oalra* mar-
cha* napelar*, oalra a* <jo*c. «ata 4o
(jtrlot Gaatoa. — aliA* malta b-aiia

li baaqoeU 4w lauaralo o*lA no
Alo i)ia*i camplolamoato abolido
(<M-tr apaaa* am “laach* aiaita*
• voo* mau faa«to*« o raro que um
baoqaata O bailo o*IA atoao* cm da*
a*o <t«o • booqooir. priaripolownlr
quando a ra*amoalo » A noilo. Na«u
ralatoalo o* o«t#t prowatr* ro*la
tua ímprovt«ar ama* 4aa*a*. ou uma

Tto“, corno «o fala ratra gruta
bui 4an*a«. porfrn, qua*l

farom parlo 4« programai*

O iw 4a "corbtilW” 4o* aai«o* A

nmm t*U rad* *n mai* ra moda
omo litinot ra Umpe* pratico*,

aa pcaarotaa Atoam «or encolhido* 4o
Drtra *or

t a obirrio raro 4o a«o durm rao
co«or4o. que fer uma aUorocAo ao* mi tompra caeoItmU imprmJk Na
•oito*. Todo* o* alfafa* o«ta«am foa- Raropa. o ono# aqai ao Br**il. »»IA

# ao Umpio a inlrodatiado a moda ainda mai*
»• 4* coala* 4o praUru 4* “ choque “ ao portador O
P»*r (jumralo rr- podriabo eu ra* alheiro qoc doiaa aa
•to* de gr*ado pem- "rorhclIU” m “rhoqar

-
4o eioro.

pOb ao Importo doa oo mai* coalo*. pa**arA por ah

tkrpoí* 4a I aadotaria o, templo* ••latamMlo “rh*r“ .

proferido* poro o* ra«aamolo* •rki«* E apara, aa *igam para l*rtrapali«

»áo >amwiiam<at« a Matrif 4a ('.lo- aa para S PanJo oo oortorao 4o toa»,

ria. a rgrrja 4o rallefia 4a* Irmiv #m tiagprm 4o aapria*. oo *o recolham
cm lioiafaqn. o. utliatoauralo, a Ma- ao* aa* apo*onlo« , rhcgaa para o*
Iria 4o Carteia 4c Jr*o». aa rua Br»- Mim o mai* agradai cl 4o lodo* o*
Jamta Coa*tant motor alo* 4a *t4a

l>* rauaeato* “eh.#.* 4»* lado* Kmfim 4*U.
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cbr("i • Bulir, cum nuiur
*ju» Ui huMOi 1 qutru • MirlMtld* fOB-

Owr o» Mntm iw fma ram a »ua (n-

lauru, qxr o» Unoi qi» ws» |WK*p4o
rr» th» i>uirr»s mau tarda u« mâaa th»

ha» iam inocaiada • mal» psr» mural
Gom edes rama com aqaelle» aprendera
a moderar a» >»»• patade» * »i o ha-
m»m não lah dominar a lfB|M a palado,
• piiiis araha pur dominar o huãma*;
— a refrear a in » *a homem q»<

tulcraia wm tuprrtorc». • admirara. *
accUmaia. eram w/t » iracundos feroam,
aaoaatnmam, loeapa**» d» moderar M V
•*a» ftoiadas nrm de refrear «» mbi tm-
pslsaa d» « t»Can(a (TMii e un|aiM>

A lodo o momento «ia a «ociedede proa*
trar-«e estai ira ante « ton«o tchiUea.
tnpUratel cm ws odio, fero* em asa

t intente, antr IMheto qje. .Inundo u
Ir» ar por ciam*», mala a »na caata ea>

pote; a IlemM. qsr. cedendo A HM adde
d* «roganps a»*a»»ma a quanto» o em*
heratem . a Horoeu r Jutirta. qar. ahan*
ctuiundo ae ao drw»pem i« «aindam. a
IU>naparte. que. ado rol* Indo mai» du qac
o brada de »<M ambiçdo conda» ao mm*
ladosrs miihsrr» e milharei ét ws» as»

o» »
' O» qae nao iWkcmin, o» qae l

dew«p* *sm. o» qar adriin cm ma ta41
horta. o* qse ma.» rraelmeotr w *la- f

qae Iterai correr

C, es*e»donhado de uu latlialfleiacia. 1

cm horror a patada, qae tio facilmente
ha» ia afofado ao ttatcer, acarirlos-a. a li-

[

meMas-a. eu» rarwteces i ; tomos rellftks

o* cismes a n« alidade e o adio. em re«

de perdoar a .rijaria, que w wnt ta in-

timado a detcslpar canta«ms lhe toda a f
f»go de •*« cocãqdo, como dee# faeer um
heme e Juros « tocar-w } # matos!
Por Hm era am hemel Jd podia a to-

r.rdad# dohrar o joelho ante ellc. admt-
ral o e ncrUmal-e»

deita arrebatar pela Ir» perde a raedo. ...

qae e .» qae o trona «epertor é» fera»"; *

•a perdoar a» offrotas a ado «isgar-w.
a ndo matar “a homem qae não m- Mas por ame ineaplécatel cootmdKtdo,
peita a vide de wa« wmelhanlr». não muito ao contracto do qae elle etprraea.
merece qac rctpeilrra a «oa » «ucMUdr r tcandalitada •> rncaroeroa c

K. tuim. ha«ta crewtdo recto. Jaeti- •. qualificou de iadlfiw de faaer parte

relro, magnanim» mlwrtcordlow» delia F. com am nobre p»t« de nojo,

atando, para maior r«cárneo de ame
•tia a na n unidade humilhante, o lençoa

11 para longe de «t, para o fundo de am
pretidio, onde. «ubmellido ao» maia rl«

A’ medida, porim. qae Iro rreweodo, r penoto» trabalhos contorne o* triate»

obwnoa qac put»a«a ao» olho» de »o- d»a« e a, qpite» dohradement* triate» dia*

rtedede por um ente iotifnificante a, al- correndo «obre tamanha conlradicçd»,

unta» v c*e*. ridículo P. poaco a poneo wm lograr espllcsl-a ..

.
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DIAS HORAS LIBRAÇÃO DIAS HORAS

14
14.04
15.29

Apogeu 8 14.04

21

28
19.29

15.41

Perigeu 23 17.05

PARA

19 17
PHASES DA LUA

AA° MEZ
30 DIAS

0 S61 cm-^agittari

SEMANA

DIAS
Santos, festas e feriados

Sexta

Sabbado ....

Domingo . .

.

Segunda....

Terça
Quarta
Quinta

Sexta

Sabbado. . .

.

Domingo...
Segunda..,.

Terça
Quarta......

Quinta

Sexta

Sabbado....

Domingo...
Segunda....

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sabbado.,..

Domingo ...

Segunda ....

Terça...... .

Quarta

Quinta ......

Sexta

Sabbado

muito
quente

Indicios

de

chuva

de

tempes-

Limpo

Calor
suffo-

cante

tempes-
tades

eléctricas

Trovs.

e relamp.

Festa de Todos os Sanl.

j^Conim. geral dos Mor.
N. S. da Cabeça

S. Carlos Borromeu
S. Zacharias e Sta. Izab.

S. Severo e S. Leonardo.

S. Florencio

S. Scveriano ,

S. Theodoro
0 Patroc. de N. Senhora
S. Marttnho B
S. Martinho P. M. S. Alt.

S. Eugênio M
S. Clementino

J^Comm. da Republica..

S. Gonçalo de Lagos
N. Senhora do Amparo.
Ded. da Bas. de S. Pedro
Sta. IzabeIR
S. Felix de Valois

Apresentação de N. S...

Sta. CecilíaV. M
S. Clemente

S. João da Cruz ;

Sta. Catharina V. M
S. Pedro Alexandrino....

Sta. Margarida de Sob...

S. Gregorio 111 P
S. SatuininoM
Sto. André Ap

PHENOMENOS DIVERSOS

lupiter conj.
: lua 2*55' N

Mercúrio cm conj. sup. com o Sói
Venusem sua max. lat. beliocen. S
Mercúrio no nodo descendente
Neptuno cm conj. com a lua 2’ 53’ N
Saturno em conj. com a lua 4" 19’ N
Saturno em quadratura com o Sol
Marte em conj. i lua 6" 40" N
Neptuno estacionário

Chuva de estiellas nas Leonidas
Urano em quadr. com o Sol

Mercúrio em conj. com a lua 1"

Mercúrio noapheho

Venus era conj. com a lua 4“ i' S

Urano em conj. com a lua 4" 67'

Saturno estaciouori

Júpiter em conj. coma lua 3* T S
Júpiter em opposição com o Sol

elongação 47' 14'

TEMPO PROVÁVEL

De 1 a 10 De 11 a 20

8 eéo no dia 15 de Novembro ás 20 h. 20 m.

CALENDÁRIO AGRÍCOLA
Plantam-se algodão, feijão (até o dia 15)

milho, arroz, mandioca, batatas americanas,

aboboras, morangos, melancias, melões e

amendoim. Plantam-se batatas doces para ob-

ter rama paia plantações posteriores que se

podem fazer até Janeiro. Semeiam-se e plan-

lam-se pastos taes como sorpho, jaraguá, ca-

pim colonia, guiné e theosile. Semeiam-se

quasi todas as flores annuaes: Começa-se a

enxertia de borbulha, laranjeiras e outras ar-

vores fruetiferas. Plantam-se estacas de oli-

veiras (como se pode fazer no mez anterior).

Nos vinhedos, se não tiver havido a arreben-

tação da primavera, pode-se fazer ainda neste

mez o tratamento do inverno contra a nn-

thracnose (recommendado no mez antecedente).

Podem fazer-se enxertos de fenda com os

garfos da poda de Julho ou de principio de

Agosto. Se os vinhedos tiverem brotado, po-

de-se fazer a primeira sulfatagem.
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ES SOB*EO ROMANCEE O ROMANCISTA
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IMprto. re.oito. ara a»
“* >f,rllk fatldado 4a ~fort«. dc*.
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"
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aaaarfo arararaat peaied.r fri-

qa.ad» Itrn a boorttla a ra«paila»»l
obJacUca 4a . na liaara r <aa jadi.
**• •• 'ttitWIrr.am. 4a

ÍT V !,* ^t***
4®' •**•* Mil» rafa.

f" ÍT**^ *••*•*» prla |.« 4a
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:
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éo Matatiao 4r»t. rapilal.

•r**- “ mSo m pronVn:
riM». aM topam daorn.olrído K p,
2 -fSJT 4c J da jiinhn
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ma, colleccionador de parasitas e pas-
sarinhos, e de onde jorra a lympha
crystallina que levou o Imperador, na
expansão do enthusiasmo, em uma de
suas caminhadas pelo formoso serro,
a exclamar ao republicano Moreira
Pinto, pelo monarcha avistado com
affavel saudação: — Nunca bebi agua
egual em todo o Brasil, ao que ac-
crescentou o Sr. Mathias de Carvalho,
ministro portuguez, viajante na comi-
tiva imperial: — Nem mesmo na Eu-
ropa. E “Daphnis”, continuando a
ascensão, ladeou o rio Soberbo, sober-

. bamente soberbo por occasião das en-
chentes, na phrase do preclaro geo-
grapho, e montou ao “Alto da Boa
Vista”, a 964 metros sobre o nivel do
oceano, e descortinou o empolgante
panorama da cidade, e paroü na Agen-
cia do Correio, do Alto da Serra, ven-
do na agente encarnada uma artista
de pulso, Mlle. Brunet, filha do natu-
ralista Brunet, caçadora e embalsa-
madora de animaes, mansos e ferozes,
e foi por fim á ponte, sobre a corren-
te a des.lisar fremente, com emphase
dizendo: “E’ o tradicional rio “Pa-
quequer”, que passa, na sua derrota
secular. E’ o mesmo que arrebatou,
na furia de sua correnteza, sobre uma
palmeira abatida, fazendo desappare-
cer para sempre, dous martyres do
.amor e abenegação, Cecy e Pery”.
E como estes pronunciamentos outros,

com firmeza externados, com insis-

tência lançados, com suggestão espa-

lhados, procurando firmar em base
solida a convicção dos povoadores da
aprazível porção do nosso paiz. Fá-
cil é, por isso, aquilatar do profundo
constrangimento com que pego da can-

neta, já com o proposito de esclare-

cer, de elucidar, já com o fito de sa-

tisfazer o compromisso ha alguns an-
nos assumido, afim de localisar a pre-

ferencia do apurado cinzelador do su-

blimemente entretecido drama da pai-

xão, irrompido entre o peito forte e

bronzeo do selvagem e o seio frágil

do innocente e virginal rebento da ci-

vilisação.
Começo a tarefa delicada por dizçr,

ao contrario do que não poucos acre-

ditam, que ha dous rios “Paquequer”,
ambos no Estado do Rio de Janeiro,

nascendo um na Serra dos Órgãos, ba-

nhando o município de Santo Anto-
nio de Therezopolis, recebendo o Gou-
vêas, o Graças, o Araras, o Príncipe,

o Quebra-Frascos, o Pimenteiras, o

Frio, o Tres Corregos, reunindo-se ao

Sebastiana e desaguando no Rio Pre-

to, este desemboccando no- Piabanha

que, originado nas serranias de Petro-

polis, passa pela cidade dos veranis-

tas da alta roda, atravessa a zona da

Parahyba do Sul e atira-se no Para-

hyba, proximo á estação de Entre
Rios. E’ o “Paquequer Pequeno”. O
outro, o “Paquequer Grande”, despon-
ta no primeiro districto de Friburgo,
na fazenda de São.Bento, aberta pelos
jesuítas, hoje de propriedade do coro-
nel Galiano das Neves Junior, de tra-
dicional e acatada familia friburguen-
se. E’ nesse pedaço do sólo fluminen-
se, com a extensão de dous mil e qui-
nhentos 'alqueires, com muttas vir-
gens — raridade no presente — com
madeiras de lei, pinheiros colossaes,
abundantes e riquissimas pastagens,
com um clima frio, secco, salubérri-
mo, suave, proprio para o acolhimento
de plantas exóticas, exeellente para a
adaptação de animaes estrangeiros, é

ahi, em meio do ruido de engenhos cm

A cascata Conde d’Eu, do Paqne-
quer Grande

movimento e do rodar de moinhos em
actividgde, como hymnos entoados ao
trabalho, é ahi que, na mesma Serra

do s Órgãos, no logar denominado “La-,

gea da Josina”, na altura de mil e

duzentos metros, é ahi que apparece

o rio como um lagrimai, modesto no

inicio, a serpejar cantante mais além
do nascedouro, tendo, mesmo em São

Bento, com o comprimento de onze ki-

lometros, o volume augmentado com
o contingente de numerosos tributários,

apresentando seis cachoeiras, uma das

quaes utilisada no papel de movimen-
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dispensável quietude para o desempe-
nho de uma tarefa de responsabilida-
de. Era em 1857 José dé Alencar reda-
ctor-chefe do “Diário do Rio de Ja-
neiro”, posto occupado no anno ante-
rior, subindo com rapidez de simple •

Í

folhetinista a chefiante da redacção.
Estava em obras a casa de sua resi-
dência, ao Largo do Rocio n. 73. Tra-
balhava em um quarto do segundo

S

audar, “ao estrepito do martello, so-
bre umá banquinha de cedro que ape-

. nas chegava para o mistér da escri-
i pta e onde a velha caseira Angela lhe
I servia o parco almoço”. Não tinha em

seu poder um só livro, soccorrendo-se
unicamente a um canhenho com alguns
apontamentos sobre os nossos indíge-
nas. Foi ahi, no ambiente desse en-

f surdecedor barulho, ao ruido das mar-
T telladas e ao rumor da serra a cortar
I a madeira, ao som da vozearia dos

operários em labuta, premido pelas
I exigências do paginador a reclamar os

{
originaes para o folhetim quotidiano,

+
que, de fevereiro a abril, dia a dia,

Í

atropeladamente, aos fragmentos, esse
mavioso e inesquecido cantor das opu-
lências das nossas selvas traçou a
historia do filho de Araré, o primei-

* ro de sua tribu, inscripção inapagavel
t na loisa das nossas letras, qualquer
t que seja o esforço da esponja da cri-

I tica

.

T Si n’“0 Guarany” o selvagem é um
l idéal, como o seu inventor confessa,
* si o procurou poetisar, “despindo-o da
I crosta grosseira de que o envolveram
t os chronistas e arrancando-o ao ridi-
I culo que sobre elle projectam os res-
1 tos embrutecidos da quasi extincta

f raça”, si sobre a existência de Cecy
t nada de posdtivo se colhe, dmboria
I creiam alguns com o erudito Dr. Vi-

í eira Fazenda á frente, que Anto-
t nio de Mariz teve uma filha, com ou-
I tro nome, não apaixonada pelo “mo-

Í

narcha da floresta”, mas casada, com
as formalidades do estylo, com Chris-
pim da Cunha Tenreiro, por José de

t Alencar indicado como esposo de Isa-

i bei Mariz, irmã de D. Antonio, si mui-
í ta cousa é fantásiada na narrativa,

t ' personagens ha que existiram, desde
f os indios enumerados, com Os seus
I hábitos e costumes, até esse Mariz e

* mais seu filho Diogo de Mariz, este

t logrando o exercício de importante,
t funcção publica, da mesma fórma que
I lá está patente, á margem direita do
í “Paquequer Grande”, o terreno sobre

que o expontâneo escriptor inventou a
I construcção do solar do fidalgo lu-

+
zitano, perfeitamente se applicando
o pensamento do querido Eça: — So-

f bre a nudez crua da verdade o manto
T diaphano da fantasia.

Antonio de Mariz viveu, no que *

são accordes os historiadores dos nos- í
sos feitos coloniaes, havendo tão so- I
mente divergências quanto á sua fi- í
dalguia e a detalhqg de sua vida. Para t
José de Alencar, que se reporta aos I
trabalhos de Balthazar da Silva Lis- I
boa, nos “Annaes do Rio de Janeiro”,
elle era fidalgo do reino, da familia J
e ramo dos Marizes, neto de D. Lopo I
de Mariz, servindo, “como era digno J
do seu nascimento, assim na guerra,
como nos negocios políticos e civis”. *

Esteve em S. Paulo, onde, cm 1561, 1

pediu terras a Pedro Collaço, Capi- I
tão Mór de S. Vicente, conseguindo

f
obter, por carta de 18 de junho do t

mesmo anno, a concessão “na borda í

Cecy

do Campo onde se chama Ypiranga,
termo da Villa de Peratininga, em uma
matta virgem, um pedaço de dez tiras
de testa e de largura outro tanto”.
Alli se casou com D. Lauriana Simôa,
de maneiras também afidalgadas, pas-
sando-se para aqui em 1567 e sendo
“na guerra armado cavalleiro em....
1578, cujo alvará foi confirmado pelo
Cardeal Rei”. Até as minúcias dos
distinctivos da nobreza de D. Anto-
nio, estampadas n’“0 Guarany”, são,

como é allegado nas notas, copiadas
textualmente do mencionado histcri-
ante. Assim sobre a porta do centro
da sala principal da casa de Mariz se

desenhava “um brazão d’armas em
campo de cinco vieiras de ouro, ris-

cadas em cruz entre quatro rosas de
prata sobre palias e faixas. No escudo,
formado por uma brica de prata, or-

lada de vermelho, via-se um elmo
também de prata paquife de ouro e

de azul, e por timbre um meio leão
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a villa do Sumidouro e a “Fazenda
do Pamparrão”, com um rochedo apro-
priado a servir de base á casa idéa-
lisada, até com fragmentos de pedra,
provenientes de uma explosão, não a
do imaginado fim trágico daquella
gente, mas a da polvora armazenada
pelos caçadores e garimpeiros da zona,
deflagrada em virtude de um descui-
do ou pela interferencia de mão de-
linquente, região conhecida pelo ro-
mancista, ou por excursões feitas ao
local ou por informações de autori-
dades fidedignas. Procurei, na ancia
de pesquizar, todas as luzes esclarece-
doras, mas sobre a passagem do es-
criptor por taes bandas, falharam as
indagações. Nas conferencias realisa-
das com o Sr. Mario de Alencar, não
obstante as demonstrações de bom e
gentil acolhimento, não foi possivel
chegar a um resultado satisfactorio,
porquanto entre o s papeis legados pelo
seu progenitor, dando para publica-
ção de novos e interessantes volumes,
não foram achados indícios autori-
sando qualquer conclusão. Não é, en-
tretanto, improvável, ponderou-se-me
que por alli haja viajado, accentuada
como era a sua predilecção pelo ex-
cursionismo, contente de andar a ca-
vallo, ora de Nictheroy embrenhan-
do-se, pela floresta, ora na Tijuca, a
cruza’r subidas e descidas, a Tijuca,
de onde cercado da mattaria estas li-

nhas com prazer rabisco, a Tijuca,
onde se desdobra a acção dos seus
“Sonhos dlOuro”, deturpados pelo edi-
tor sem o epilogo explicativo, sem
o logico casamento da Guida com o
Ricardo, como succedeu, diversamente
da perspectiva do enlace da herdeira
rica com o corrector de negocios, des-
fecho a entristecer as meninas ledo-
ras, sempre desejosas de uma termi-
nação agradavel, com o prêmio da vir-
tude; o castigo do vicio e o encontro
na egreja de dous seres cujos peitos
arfam precipitada e apaixonadamente.
Admittida a probabilidade de uma

visita do burilador de “Luciola” ao
sitio referido, procurem-se nos trechos
descriptivos elementos de solida con-
vicção. Lê-se na pagina 5: “De um
dos cabeços da Serra dos Órgãos des-
lisa um fio d’agua que se dirige para
o norte e, engrossado com os manan-
ciaes que recebe no seu curso de dez
léguas, torna-se rio caudal. E’ o “Pa-
quequer”. Saltando de cascata em cas-
cata, enroscando-se como uma serpen-
te, vae depois se espreguiçar na var-
zea e embeber no Parahyba, que rola
majestosamente em seu vasto leito.

Dir-se-ia que vassalo e tributário des-
se rei das aguas, o pequeno rio. alti-

vo e sobranceiro, contra os rochedos,
curva-se humildemente aos pés do sn-

zerano. Perde então a belleza selvá-
tica: suas ondas são calmas e sere-
nas como as de um lago e iião se re-
voltam contra os barcos e as canoas
que resvalam sol^re ellas. Escravo
submisso, soffre o látego do senhor”
Ora, no “Paquequer Pequeno” não se
da a affluencia no Parahyba, nem ha
profundidade a permittir a navega-
ção de qualquer barco, mesmo de ac-
centuada levezp. E’, portanto, ao
maior que se refere o topico repro-
duzido.

Abra-se a pagina 6: “Não é nesse
logar que elle deve ser visto. Sim Ires

O magistrado Antonio Joaquim de
Macedo Soares, descendente de

Antonio de Mariz

ou quatro léguas acima de sua foz,
onde é livre ainda, como o filho indó-
mito desta patria de liberdade. Ahi
o “Paquequer” lança-se rápido sobre
o seu leito e atravessa a floresta como
o tapir, espumando, deixando o pello
esparso pelas pontas do rochedo e en-
chendo a solidão com o estampido de
sua carreira. De repente falta-lhe o
espaço, foge-lhe a terra. O soberbo rio
recúa um momento para concentrar
as suas forças e precipita-se de um só
arremesso, como o tigre sobre a pre-
sa”. E’ a “Cascata Conde d’Eu”,
de sobejo em cima falada, desfarte
desenhada com o punho do esclarecido
mestre. A de Therezopolis, a do
“Imbuhy”, medindo de altura cineoen-
ta metros, não se despenha em uma
só quéda, não faz a curva superior
para cair perpendicularmente, como
ensina Moreira Pinto, não se “preci-
pita de um só arremesso, como o ti-

gre sobre a presa”, antes rola encos-
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“ branca como a cambraia do seu
roupão”, reclinando-se, ao ter scien-
cia do anniquilamento do lar, “como
cálice delicado de uma flor que a noi-
te enchera de orvalho, e desfazendo-
se em lagrimas”, fizeram os apaixo-
nados a ultima tentativa de prosegui-
mento do roteiro e, forçados, aproa-
ram para a terra, aos signaes avisa-
dores da tempestade a desabar com in-
clemência terrivelmente assustadora

.

E com a enchente a montar amea-
çadora trepa-
ram na “bel-
la palmeira,
cujo alto tron-
co era coroa-
do pela gran-
de cupula ver-
de, for m ada
com os leques
de suas folhas
lindas e gra-
ciosas”. E Pe-
ry contou a
llenda de Ta-
'm and aré, o
Noé indigena,
que, no olho
de uma pal-
meira, com a

e s t re m ec ida
com pan heira
escapara ao di-

luvio e povoa-
ra o mundo

.

E não lhe foi

concedido con-
tinuar porque,
“ao troar do
estampido hor-
rível”, arque-
jante o rio

“como um gi-

gante estorcen-
do-se em con-
vulsões”, teve
que recorrer ás
supremas ener-
gias do seu or-
ganismo e, suspenso nos cipós entrelaça-

os, cingiu com os braços hirtos a hastea

da arvore, com decisão a sacudiu, re-

novou o ataque com os seus musculos

de aço, até que a palmeira, abalada

em suas ráizes, tombou vencida, res-

valou graciosamente pela superficie

fluida “como um ninho de garças ou
alguma ilha fluctuante, formada pelas

vegetações aquaticas” e, aconchegados

os dous, unidos pela desgraça e pela

paixão, lá foi a fugir vertiginoso o

caule, “arrastado pela torrente, impe-

tuosa, sumindo-se no horizonte”.

Não foi então o “Paquequer” do

“Dedo de Deus” o scenario do drama
trágico da familia Mariz, mas o fri-

burguense, o que nasce como um la-

grimai na “Lagea da Josina”, o da
formidável “ Cascata Conde d’Eu ”,

uma das mais altas do globo. Afóra
as robustas provas nesse sentido aqui
espalhadas, com q máximo cuidado e

a mais justificável das intenções co-
lhidas, (*), tenho o reforço inabalavel
de duas opiniões de competências na
especie, os Srs. Vieira Fazenda e Ca-
pistrano de Abreu, ambos verbalmen-
te opinantes em pról do “Paquequer
Grande”, tornando-se, como se vê, tão

concludente a
demo nstra ção
que só me cabe
supp licar re-

novadamente a
Therezopolis a
gen ero si da de
do seu perdão.
Comp reh endo
perfeita me nte
as suas amar-
guras. Na as-
censão impe-
rial D. Pedro
II, exta siado
diante das pro-
fusas maravi-
lhas, observou
enl eva do :

—
Que esplendido
logar para a
capital do Bra-
sil. E, procla-
mada a Repu-
blica, é esco-
lhido, como
deliberação da
Co ns titui n te,

encaixada no
estatuto fun-
dame nt al, o
pl ana 1 to de
Goyaz, tão lon-
gínquo e de tão
difficil apro-
veitamento
que o cumpri-
mento do dis-

positivo constitucional ficará legado

() Para chegar ao conhecimento da verdade tive

que procurar copiosas informações, já nas bibliothecas,

já junto a pessoas capazes de esclarecer. Em toda a

parte encontrei o melhor acolhimento. E’ de bom re-

conhecimento aqui deixar os seus nomes. Eil-os: Bi-

bliotheca Nacional, com a solicitude do Dr. Cicero Pe-

regrino, Instituto Hislorico, Bibliothcca Popular, do Ly-

cêo de Artes e Officios, com a dedicação do Dr. Bethen-

court da Silva Filho, Archivo Publico, Dr. Mario de

Alencar, Dr. Vieira Fazenda, Capistrano de Abreu,

Dr. Osorio de Britto, Pedro do Prado Jordão, da fa-

milia João do Prado Jordão ex-proprietaria da «Fa-

zenda da Cascata», onde está a «Cascata Conde d’Eu»,

Coronel Galiano "das Neves Junior, d putado Verís-

simo de Mello, jornalista Antonio Claro, Ernesto Ma-

chado Guimarães, Dr. Julião de Macedo Soares e em
1903

,
quando assumi o primeiro compromisso de fa-

zer a reivindicação, o saudoso Conde de Nova Fri-

burgo, dono de uma excellente e vasta Bibliothcca.

A cascata do Imbuhy, do Paquequer Pequeno

.
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gado o operário a descer á profundez
das minas, sob o risco, mais de uma
feita, da própria vida, não reclamando
as colossaes despesas exigidas pela ex-
ploração do carbono, commummente
transportado ao peso de fretes aecre-
scidos a distantes centros de consumo,
não carecendo do concurso da caldeira
para o seu aproveitamento, não re-
ceando o desperidieio, como consequên-
cia da • combustão, como succede com
o carvão que, queimado, longe de se
reconstituir, é irreversível, não occa-
sionando ainda o irrompimento de mo-
léstias, algumas mortaes, exemplifica-
damente a tuberculose, como é de cos-
tume registrar entre os mineiros, em
labutação no ar confinado .dos sub-
terrâneos, sem ventilação, sem luz, e
não lhe sendo por fim reservada a
sorte do combustível negro, proximo
de acabar, com o provável exgottamen-
to das zonas carboníferas. A victoria
incontestável será da hulha branca, po.
derosa, permanente, eterna, porque a
massa liquida que passou, depois da
prestação dos seus serviços, experimen-
ta a evaporação, sóbe na atmosphera e,

em admiravel reversibilidade, volta li-

quefeita para, submettida á acção da
gravidade, sem o intromettimento da
arte, sem a intervenção humana, saltar
de rocha em rocha, apta a recomeçar a
sua faina de disseminação de dilata-
dos benefícios. Quando soar a hora
da extincção da bulha preta, a trium-
phadora, livre de concorrência, será
a bulha branca, fonte de energia elé-

ctrica empregada nas differente s mo-
dalidades do trabalho, origem de cor-

rentes illuminadoras de villas e cida-

des, abastecedora de electricidade para
fóra do território, por meio de ac-

cumuladores, que a sciencia em pro-
gresso ha de inventar.
Não nos deixemos, porém, subjugar

pelo indifferentismo, vaidosos da he-
rança. Não nos embriaguemos por ha-
vermos herdado da natureza essa as-

signalada preciosidade. Herdeiros ha
que, na inadvertência indolente e na
nevrose dissipadora, tudo gastam, tudo
consomem, tudo estragam, nos gosos,
nos vicios, nas especulações, na febre
do turbilhão da existência, crendo na
inexgottabilidade do thesouro legado e

acabando na desgraça, no infortúnio e

na miséria, tanto mais insupportavel-

mente quanto já receberam os agra-

dos da abastança. Não entremos pelo

caminho das prodigalidades, mesmo
porque o perigo está presente, represen-

tado pela devastação das mattas, opera-

ção infernal repetida a cada instante, a
descampar vastas regiões, a apressurar a
vaporisação pela ausência da sombra
bemfazeja e pela mais directa influen-
cia do sol, a magoar os borbotões
aquosos e a restringir os effeitos do li-
quido em movimento. A machadada
abate em minutos arvores que levaram
annos a crescer, o fogo das queimadas
carbonisa com celeridade speeimens gi-
gantescos, alguns já seculares, prose-
gue desabusadamente a destruição dia-
bólica e não se delibera sobre a de-
cretação de um codigo florestal, de
adopção improtelavel e, com pasmo,
se preconisa, pela voz de um represen-
tante dó parlamento, para cortar na
verba do carvão, na vesania de malé-
fica economia, o gasto da lenha no
ventre das locomotivas, lembrança des-
graçada a requerer immediata e enér-
gica reacção. E’ por isso que se nota
o enfraquecimento geral das torrentes,
até na rede fluvial copiosissima da Ama-
zônia, onde a massa possante derrota
o Oceano, invadindo-lhe os domínios.
E esse “Paquequer” immortalisado pe-
los devaneios poéticos de um príncipe
das letras, extensamente navegavel em
1604, época da idealisação desse poe-
ma de amor e soffrimento, sulcavel
em 1857, data da circulação dessa joia
literaria, quando o éco do trem do ra-

mal do Sumidouro, da Estrada de Ferro
Leopoldina, não havia ainda quebrado
o silencio da romantica paisagem ver-
dejante, e esse “Paquequer” está a see-

car, a baixar, a definhar, victimado
pela incúria dos poderes públicos. Rea-
ja-se, pois, contra o monstruoso cri-

me, òrganisem-se resistências salutares,

formem-se legiões para a peleja con-

tra os demonios da desflorestação,

alistem-se esses outros
.
voluntários

para a guerra aos exterminadores, sur-

ja a ambicionada legislação, providen-
cie-se nesta, como em outras medidas
de conservação do patrimônio doado
pela natura, tenha-se plena consciên-

cia do valor, faça-se a santa cruzada.
Abastados não podem viver na indi-

gência, vergados á carga da desdita,

como pobres, esfarrapados, em dolo-

rosa contingência, em pungente con-

traste com a sumptuosidade dos bens
possuidos. Levanta-te, Brasil, desper-

ta do somno lethargico, marcha, ca-

minha, vae, segundo a formula do
sabio italiano “olhando sempre para

cima, andando sempre para diante”,

prosegue, progride, prospéra, desem-
penha grandiosamente a tua missão,

segue gloriosamente o teu destino.
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BRICIO FILHO.
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A flauta de Pan
Antes de mergulhar na translúcida lympha
da torrente que rompe a espessura da matta,
Serinx immortal, a mais soberba nympha
mira a sua nudez que esse espelho retrata.

Pan que ha muito espreitava entre moitas occulto,
premedita retel-a em seus braços vencida,
mas Serinx o presente e, notando-lhe o vulto,

parte, lesta, a fugir numa doida corrida.

0 divino egypan não hesita um minuto;
insaciado de amôr, numa furia excessiva,

deixa a moita, o esconderijo e, tenaz, resoluto,

acompanha, persegue a veloz fugitiva.

Troncos, lianas, sarçaes, a cerrada espessura
não lhe servem de entrave em tão rude carreira;

cada vez a distancia é mais curta e segura
a victoria do deus contra a nympha ligeira.

E, Serinx, emfim, a offegar sem alento
— a fadiga e o terror impediram-lhe os passos! —
sente a fauno acercar-se e, num gesto violento,

attingil-a, detel-a, apertal-a nos braços!

Nesse instante, porém, Zeus que a scena assistia

escondido por traz do arvoredo massiço,

pune o fauno revel, pune a sua ousadia,

transformando Serinx em um verde canniço!

Pan soluça, blasphema! Oh! visão que se apaga!
Oh! delirio de amôr, de repente, desfeito!

Preferira sentir a agudez de uma adaga
acerada, cortante, embebida no peito!

Preferira o labor pertinaz de Sizypho!

A prisão de Theseu na tartarea parede!

Prometheu sob a garra implacável do grypho!

Como Tantalo arder no supplicio da sêde!

Zeus, porém, não o escuta! E’ o prazer da vingança!

Nem se apieda siquer dessa dôr sobrehumana!
Elle, então, para ter de Serinx a lembrança,

corta ao verde canniço juma hastilha de canna!

E da hastilha cortada ao canniço virente

nasce a flauta de Pan — pobre Pan desolado! —
em que voz de Serinx, a cantar ternamente,

lembra ao deus infeliz esse amôr insaciado!

DOMINGOS MAGARINOS.
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NOSSO ANNO
= LITERÁRIO

Pelos dados que no s foram forne-

-cidos pelos livrarias desta cidade, fo-

ram publicados no Rio de «Janeiro,

durante o anno de 1916, cem livros

novos.

Imaginar-se-á naturalmente que,

desse numero, a maior parte é consti-

tuída por livros de versos. Puro en-

gano . Essa especie de producções fi-

gura singelamente em quarto logar.

Deixamos, portanto, de ser uma terra

de poetas para ser a terra dos bacha-

réis. Effectivamente, são as obras de

direito que figuram em primeiro lo-

gar: foram 26!

Seguem-se os trabalhos sobre criti-

ca e historia, o que não deixa também
de ser uma surpresa. Dezenove estu-

diosos entregaram ao prelo o fruto de

suas locubrações.

Em terceiro logar estão os livros

de prosa e fantasia, que foram em nu-

mero de 15.

De poesia houve 13 volumes,,apenas.

A lyra dos nossos bardos parece ter

sido attingida pela crise...

Sobre medicina publicaram-se nove

obras; do theatro, 4; romances, 3, e

diversos, 11

.

Não pretendendo fazer critica lite-

rária, não diremos quaes foram os

melhores livros do anno de 1916. Os

que obtiveram maior exito, segundo o

critério dos livreiros, foram a Exal-

tação, de D. Albertina Bertha, e o

; Triste fim de Polgcarpo Quaresma, de

;

Lima Barreto — romànces; e as Ul-

!
Umas cigarras, de Olegario Marianno,

’

.
poesia, este já em 2a edição.

;
Eis a lista dos livros que apparece-

I ram em 1916:

j

LITERATURA: poesia — Alvora-

; das — Paulo Torres ;Crystaes Parti-

dos — Gilka da Costa; Ode aos solda-
j;

dos francezes — Ulysses Sarmento; ;!

Evocações e Panoramas — Costa Rego !;

Junior; Ultimas Cigarras — Olegario £

Marianno (2
a edição) ; Exaltação — %

Mansueto Bernardi ; Urna — Caio de ç

Mello Franco; Poesias — Rodolpho

R. Barcellos; Imaginação — Lauro da ;

Fonseca e Silva; Lenda das Rosas — !;

Álvaro Moreyra; Mil quadras popula- •

res brasileiras — Carlos Góes; Sonetos ;

brasileiros (séculos XVII-XX) — Lau- 1

delino Freire; Divina Chimera — Edu-
;

ardo Guimarães.

prosa e fantasia — O silencio é de

ouro — Medeiros e Albuquerque; Hor- •

ror á fôrma humana — Gastão Ama-
:

ral; Casos e Impressões — Adelino
j

Magalhães; A revelação dos Perfumes
;

— Gilka da Gosta; A necessidade das

patrias — Georgino Avelino; Chroni-

cas e Frases de Godofredo de Alen-

car — João do Rio; Sensações e Re-

flexões — Matheus de Albuquerque;

Atravez do passado — Albuquerque

Lima; Ironia e Piedade — Olavo Bi-

lac; Juízos Ephemeros — Hermes

Fontes; A Arvore — Julia e Affonso

Lopes de Almeida; Terra Mater —
João Andréa; Resurreição — Carlos

Rubens; Espirito alheio — Mucio da

Paixão; Cousa Alguma — Vespasiano

Ramos

.

theatro — Eva — João do Rio;

lnnocencia —- Carlos Góes; O sonho

de nma noite de luar — Roberto Go-

mes; Mon cceur balance — Andrade e

Almeida.

romance — O Triste fim de Poly-

carpo Quaresma — Lima Barreto; A

Fazenda da Saudade — Gustavo de
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owing *

A FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS SOCIEDADES
DO REMO E AS SUAS GRANDES PROVAS DE

REGATAS

Em cada anno um passo agigantado
dá o rowing nacional, deixando atrás
de si a rasteira de toda uma geração
forte; marca já assim 19 annos de lu-

tas e de victorias.

Já vae longe, é verdade, o tempo em
que “Alpha” e “Marina” porfiavam,
mas essas lutas tiveram o dom de ge-
rar nos corações dos jovens brasileiros

de então o enthusiasmo que ainda nel-

les hoje pordura, e que é já trans-
ferido aos seus descendentes.

Já para muito atrás fica o dia 15

de novembro de 1896, quando foi orga-
nisada talvez a primeira iniciativa de
uma regata, pelo reverendo padre L.
Blondet, vigário de S. Roque, na ilha

de Paquetá, mas, desde esse dia, o amor
ao sport náutico só fez augmentar.
A essa regata concorreram já qua-

tro clubs que então existiam e que
eram:
Club de Regatas de Botafogo, fun-

dado a 9 de agosto de 1874; Grupo de

Regatas de Gragoatá, fundado a 2 de

fevereiro de 1895; Club de Regatas de

Icarahy, fundado a 11 de junho de 1895,

e Club de Regatas do Flamengo, fun-

dado a 15 de novembro de 1895.

Nessa regata, irregularidades houve,

próprias por certo do desconhecimen-
to em que ainda se encontrava o sport,

e bem assim da falta de uma lei geral

que o regesse.
Dahi nasceu a necessidade de ser

fundada uma instituição que guiasse

o já então prospero sport náutico.

Essa tarefa coube a dous grupos;

um no seio das sociedades, outro na

imprensa, grupos estes de que faziam

parte Eugênio de Azevedo, Arthur
I Guerra Guimarães e Arnaldo Braga,

; do Club de Regatas de Botafogo; ca-

' pitão-tenente Eduardo Midosi, do C. de

: R. de Icarahv; Erwin Woigt e Heitor

> Xavier Pereira da Cunha, do G. de R.
’ de Gragoatá; Augusto Lopes, do C.

^
de R. do Flamengo; e na imprensa,

i Ernesto Carvalho Junior, Benjamin Mot-

í ta e Henrique Blatter, que souberam

f effier.zmente trabalhar e co-nseguiram

organisar a então União de Regatas
Fluminense.
A feição deste almanak não nos per-

mitte alongarmo-nos em um historico
completo do sport náutico, accrescen-
do ainda a circumstancia de não ad-
mittirmos sinão matéria de todo iné-

dita. A historia do sport náutico está

publicada em um execellentc trabalho
o Sr. Alberto de Mendonça, que se en-
contra á venda.

Commandante Ernesto Midosi

Fundador da Federação Brasileira

das Sociedades do Remo

Limitamo-nos, portanto, a comple-

tar os seus interessantes dado s esta-

tísticos sobre as disputas nauticas pro-

movidas pela actual Federação Brasi-

leira das Sociedades do Remo, a pujan-

tissima instituição que hoje dirige o

sport náutico na nossa capital, e com
a qual mantêm relações as congeneres

estaduaes, e que se acha filiada á Con-

federação Brasileira de Desportos, enti-

dade suprema do sport nacional e a

que nos referimos na parte dedicada

ao football.
Entretanto, devemos frisar que a

actual Federação Brasileira das Socie-
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CAMPEONATO RIO DE JANEIRO

Essa importante prova do “rowing”
carioca foi instituída em 1897 pela en-
tão União de Regatas Fluminense, e

disputada pela primeira vez em 5
de junho de 1893.

Disputada este anno por quatro em-
barcações dos cíubs Vasco da Gama,
Flamengo, Guanabara e Natação, foi le-

vantada pela yole “Aymoré” do Fla-
mengo que era tripulada pela seguinte
guarnição

:

“Aymoré” — Patrão — Paulo Ra-
mos Nogueira, voga — Alcides Short
Vieira; sota-voga—Guilherme Lorena;
contra voga — Arthur Sá Britto ; I

o cen-
tro — Manoel Alvernaz; 2.° fcentro —
Manoel Joaquim de Almeida; contra-
prôa — Everardo Peres da Silva; sota-

prôa — Aroldo Borges Leitão e prôa— Octavio Teixeira Soares.
Tempo 7’27”1|5.

“Pereira Passos” do Vasco da Gama
foi a 2.a collocada por pequena diffe-

rença

.

O campeonato do Rio de Janeiro,

desde a sua instituição, foi levantado
pelas seguintes equipes:

1898 — 1.600 metros — “Alpha” —
Baleeira a 4 remos do G. R. Gragoatá— Patrão, H. Pereira da Cunha; voga,
Celso Mafra; sota-voga, Arnaldo Voigt;
contra-prôa, Jorge Goulart; prôa, Arlin.
do Goulart.
Tempo — 10’ 2|5” — Correram 5 em-

barcações.

1899 — 1.000 metros—“Diva”—Ca-
noa a 4 remos do C. R. Botafogo —
Patrão, Paulo Azevedo; voga, Armando
Leite Bastos; sota-voga, Francisco Rego
Macedo; solta-prôa, Antonio Mendes de
Oliveira Castro; Filho; prôa, Carlos
Freire.
Tempo — 4’ 42” — Correram 6 em-

barcações .

1900 — 2.000 metros — “Vesper” —
Baleeira a 4 remos do G. R. Gragoatá
— Patrão, José Ferreira de Aguiar; vo-
ga, Jorge Goulart; sota-voga, João B.

Ribeiro Gomes; sota-prôa, Arnaldo
Voigt; prôa, Alfredo Ribeiro.

Tempo — 9’ 47” — Concorreram 6

embarcações.
1901 — “Sirtes” — Baleeira a 6 re-

mos do C. R. Boqueirão do Passeio —
Patrão, Luiz da Cunha; voga, Francis-

co de Paula Costa; sota-voga, Gustavo
de Paula Costa; contra-voga, Ernani Pi-

vatelli; contra-prôa, João Guimarães;
sota-prôa, Arthur Amendôa; prôa, José

Dias Martins.
Tempo — 9’ 1

” — Concorreram 7 em-
barcações.

1902 — “Natação” — Yole a 8 remos
do C. de Natação e Regatas — Patrão,
Álvaro Bastos; voga, Hans Binder; so-
ta voga, João J. Guimarães; contra-vo-
ga, Joaquim G. Bagfaosa; l.° centro, Al-
fredo Maldonado; 2> centro, Guilherme
Sumaine; contra-prôa, João José Tei-
xeira; sota-prôa, Carlos Teixeira de
Castro; prôa, Albano Pereira.

Tempo — 8’ 15” — Correram 5 em-
barcações .

1903 — “Boqueirão” — Yole a 8 re-
mos _do C. R. Boqueirão do Passeio —
Patrão, Luiz da Cunha; remadores:
Francisco de Paula Costa, Gustavo de
Paula Costa, Arthur Amendôa, Mario
Franco, Francisco Lage, Manoel Ribei-
ro, Jorge Mirandola e José Dias Mar-
tins.

Tempo — T 6” 2|5 — Concorreram
3 embarcações.

1904 — “Vesta” — Yole a 8 remos do
G. R. Gragoatá — Patrão, Adolpho Mur.
tinho; remadores: Mario Almeida, Raul
Telles Ribeiro, Orestes d’Enrico, Rami-
rez Guimarães, Arnaldo Voigt, Oscar
Aguiar Moreira, Carlos Aguiar Moreira
e João Ribeiro Gomes.
Tempo — V 5” 2|5 — Concorreram

5 embarcações.

1905 — “ Procellaria ” — Yole a 8 re-
mos do C. R. Vasco da Gama — Patrão,
Lucindo Saroldi; remadores: Antonio
Taveira, Albano Pereira, Manoel Re-
bello, João Jorio, Raymundo Martins,
Manoel Rezende, Joaquim Guedes e

João Salituri.

Tempo — 7, 10” 4|5 — Concorreram
5 embarcações.

1906 — "Procellaria” — Yole a 8 re-

mos do C. R. Vasco da Gama — Patrão,
Ernesto Flores Filho; remadores: os
mesmos do anno anterior.

Tempo — 6’ 30” (record) — Concor-
reram 6 embarcações.

1907 — “Jagunça” — “Yole” a 6 re-

mos do Natação e Regatas — Patrão,
Antonio Cropalato; remadores: José H.
de Lima Filho, José Guedes dos Santos,
João Salituri, Manoel da Silva Braga,
Manoel Teixeira de Novaes, Antonio Pi-

res de Moraes, Raul F. da Silva e Abra-
hão Salituri.

Tempo — 6’ 54” 1|10 — Correram
5 barcos.

1908 — “Itatupan” — “Yole” a 8 re-

mos do G. R. Gragoatá — Patrão, Luiz
Lacerda; remadores: Mario Almeida,
Raul Telles Ribeiro, Carlos Ceylão, Ar-
naldo Voigt, Jorge Driendi, José Drien-
di, Maurício Gudin e Guilherme Lorena

.

Tempo — 7’ 31” 5|10 — Correram 3

barcos

.
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41” 1|5 — Correram 3Tempo — 4

:

embarcações

.

1914 — “Naisse” — C. R. Vasco da
Gama — Claudionor Provenzano.
Tempo — 4’ 22” 3|5 — Correram 7

embarcações. J|
1915 “Léo” — C. R. Guanabara — barcações

Gabriel de Almeida Magalhães. 1906 — “Albatroz” — C. R Vasco daTempo — 5 4 — Concorreram 7 Gama — Patrão, Lucindo Saroldi- ™>.

190o — “Ubirajára” — C. R. Guana- 8
bara—Patrão, Augusto Matto s Mendes; 8
remadores: Frederico Almeida Maga- §
Ihães, Jordano Laport Gabriel Almeida O
Magalhães e Hildega^do de Carvalho. 8
Tempo — 8’ 9” — Correram 7 em- X

embarcações .

1916 — “Léo” — C. R. Guanabara —
Carlos Martins da Rocha.
Tempo — 4’ 9” — Correram 8 em-

barcações.

madores: Antonio Carneiro Dias Car-
los Leal Sobrinho, José Alves Pinto e
Eugênio Monteiro.
Correram 8 embarcações.
1907 — “Tabajára” — C. R. do Fla-

PROVA CLASSICA “JARDIM
TANICO”

mengo — Patrão, Francisco Carlos Bri-
BO- cio; remadores: Virgílio Pereira Ama- ~

res, Roberto Hermanny, Hernani Mar- A
tins e Arnaldo Borgerth.

E’ a mais antiga prova classica do Correram 6 embarcações. O
“rowing” carioca; a sua instituição da- 1908 — “Inubia” — G. R. Gragoatá — 8
ta de 26 de maio de 1901, e não deixou Patrão, Luiz Lacerda; remadores: José X
de ser disputada uma só vez siquer. Driendi, David Allen, Carlos Ceylão e O

E’ corrida em yoles a 4 remos (se- Jorge Driendi. 8
niors), se bem que em 1901,1902 e 1913, Correram 5 embarcações,
fosse disputada por canoas a 4 remos 1909 — “Marat” — C. R. Icarahy — O
na mesma distancia de 2.000 metros em Patrão, Henrique Lazary; remadores: õ
linha recta. Braz Valentim Dias, Alcides Short Viei- 8

Este anno foi disputada por cinco em. ra, Antenor Kelly C. Lage e João Green §
barcações e foi conquistada pela “yole” Short. Q
“Bellita” do Club Internacional de Re- Tempo — 7’ 51” 2|5 — Correram 6 8
gatas, _assim tripolada: embarcações.

“Bellita” — Patrão — Américo Gar- 1910 — “Salamina” — C. R. Botafogo Oj
cia Fernandes; remadores: Joaquim — Patrão, Heitor Doyle Maia; remado- O
Teixeira da Fonseca, Francisco Costa, res: Luiz Martins da Rocha, Jorge de 8
Álvaro Pereira Paá§os e Francisco Fer- Oliveira, Paulo Affonso Franco e Mario
nandes Ribeiro. Pereira da Cunha.
Tempo — 7’ 54”. Tempo — 7’ 47” (record) — Corre- 8
A “Jardim Botânico” tem os seguin- ram 7 embarcações.

__ §
tes vencedores: 1911 — “Jandaya” — C. R. do Fia- A

1901 — “Eólia” — C. R. Boqueirão mengo — Patrão, Álvaro Cezar Leal; O
do Passeio — Patrão, Luiz da Cunha; remadores: José Pimenta de Mello, Ma- g
remadores: Francisco Paula Costa, Gus- noel Joaquim Almeida, J. J. Araújo Pi- «
tavo Paula Costa, José Dias Martins e nheiro e Alexandre Dale.

Arthur Ajnendôa. Tempo — 8’ 5” 3j5 — Correram 6 em- g
Não foi tomado o tempo — Correram barcações. ^

6 embarcações. 1912 — “Alzira’ — C. Nataçao e Re-

1902 — “Ivahy” — C. R. Boqueirão do gatas — Patrão, Clovis do Amaral; re-

Passeio — Patrão, Luiz da Cunha; re- madores: L. G. Souza Brandão, Anthero

madores: Francisco Paula Costa, Gus- Amaral, José Cândido Silva e Albertino

tavo Paula Costa, José Diàs Martin s e

Arthur Amendôa.
Não foi tomado o tempo — Correram

6 embarcações.
1903 — “Avida” — Grupo R. Gragoa- Costa Leite, Armando Macedo, Antonio

tá — Patrão, Paulo D. Oliveira; remado- P. Rezende e João Penido.

res: Mario de Almeida, Jorge Guirus- Tempo — 8’ 32” — Correram 5 ém-

dith, J. Enises Torres e Raul Telles Ri- barcações.

beiro. 1914 — “Bellita” — Club Internacio-

Não foi tomado o tempo — Corre- nal de Regatas — Patrão, Américo Gar-

ram 9 barcos. cia; remadores: Joaquim T. Fonseca,

1904 (yole) — “Albatroz” — C. R. Euclydes Paranhos, José F. Porto e Car-

Vasco da Gama — Patrão, Alberto de los Dias de Carvalho.

Castro; remadores: Antonio Taveira, Tempo — 9’ 2” 2|5 Correram 6 em-

Albano P. Fonseca, Joaquim D. Gue- barcações. _

de s e João Jorio. 1915 — “Alzira C. Nataçao e Re-

Amorim.
Correram 5 embarcações.
1913 — “Jára”—Ç. R. Guanabara—

Patrão, Lauro Mendes; remadores: Luiz

gatas — Patrão, Gonçalves de Almeida

;

8 Correram 5 embarcações.

£^0000800000000000000000.0000000000>00.000000000 oooooooooccoo
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E ’ uma das Provas mais importantes §vao Bueno, remadores. Boabdil de Mi- do sport náutico; a sua disputa reune A

ra
Tpl™

EVeTd
9ft°

e Pe
r
6S

'

r
sempre o que ha de melhor

P
na classe ÕTempo 4 20 — Correram 5 em- de “Juniors”, é mesmo classificada co- Q

mo, “campeonato d<A novos”.
do

barcações .

r
19« 7>Sera

-
n0S) “ C

-
aeté

A
” r C - Na 11111,113 temporada a “America do

R. Sao Chnstovao — Patrao^ Antenor Sul ” foi levantada pelo Club Internacio-
nal de Regatas, com a seguinte guarni-

São Christovão
de Andrade; remadores: João Jorio
Abrahão Saliture.
Tempo — 4’ 13” (record) — Corre-

ram 2 embarcações.

PROVA CLASSICA “JULIO FURTADO”

“Bellita” — Patrão, Luiz Britto; re-
madores: Alfredo Ferreira dos Santos,
Francisco Fernandes Ribeiro, René Be-
cker e Joaquim Clare.
Tempo — 3 55” — Correram 8 em-A instituição desta prova, foi uma ho-

menagem ao benemerito Dr. Julio Fur. barcações.
tado, protector do sport náutico, e teve O quadro dos “campeões de novos” é
logar em 6 de fevereiro de 1912. 0 seguinte:
A “Julio Furtado” é disputada por 1914 — “Cacique” — C. R. do Fla-

“yoles” a 2 remos, classe movei, e foi mengo — Patrão, Paulo Ramos Noguei.
levantada este anno pela “Ibés”, do ra; remadores: Eduardo Serra Pinto
Vasco da Gama, assim tripolada: Pedro Cruz Pereira da Cunha, Joaquim

“íbis — Patrão, Arnaldo Fernandes da Silva Coelho e Álvaro de Oliveira.
Guedes; remadores: Joaquim Carneiro Tempo — 4’ 1” — Correram 8 om-
Dias e Claudionor Provenzano. barcações.
Tempo — 4’ 13” 4|5 — Correram 2 1915 — “Iara” — C. R. Guanabara —

embarcações. Patrão, Adhemar Serpa; remadores:
E ’ o sefuipte,0 quadro dos vencedo- Deodoro Pessoa, Epaminondas Santos,

Godofredo Bastos e José Bento Corrêa.res da “Julio Furtado
1912 — “íbis” — (seniors) — C. R

Vasco da Gama — Patrão, Aldiro San-
tos; remadores: Mario Praça e Clau-
dionor Provenzano.
Tempo — 4

barcações

.

Tempo — 3’ 52” — Correram 9 em-
barcações .

1916 — “Bellita” — C. Internacional
de Regatas — Patrão, Luiz Britto ; re-

Correram 7 em- madores: Alfredo Ferreira dos Santos,
Francisco Fernandes Ribeiro. René Be-

1913 — (veteranos) — “íbis” — C. R. cker e Joaquim Clare.
Vasco da Gama — Patrão, Alberto dos Tempo — 3’ 55” — Correram 8 em- g
Santos; remadores: Joaquim Carneiro barcações. X
Dias e Claudionor Provenzano. prova n 4«<jir4 ‘•pprptra 0
Tempo - 4’ 32” - Correram 3 em- PROVA CLASSICA PEREIRA «

barcações.
PASSOS 8

1914 — (Juniors) — “ Clotilde ” —- Na. Foi outra homenagem da Federação o
tação e Regatas — Patrão, Salvador d0 Remo a um dos mais decididos pro- 8
Gammaro; remadores: Boabdil de Mi- tectores do sport náutico a instituição g
randa e Leonel Salgado Miranda. d’esta prova.
Tempo — 4’ 13” (record) — Corre- Este anno, a “Pereira Passos” foi le- 3

ram 11 embarcações. vantada pelo C. R. Guanabara, com o 8
1915 — (seniors) — “Irany” — C. R. canoe “Leo”, tripolado por Carlos Mar- g

do Flamengo — Patrão, Paulo Ramos tins da Rocha. S
Nogueira; remadores: Everardo Peres O quadro dos vencedores da “Perei- g
da Silva e Boabdil Achilles de Miranda, ra Passos” é o seguinte: g
Tempo — 4’ 30” — Concorreram 10 1913 — “Zinho” — C. R. Guanabara g

embarcações . — remador Pedro Steel . O
1916 — (veteranos) — “íbis” — C. Tempo — 4’ 34” — Correram 5 em- 8

R. Vasco da Gama — Patrão, Arnaldo barcações. §
Guedes; remadoresj Joaquim Carneiro 1914 — “ícaro” — G. R. Gragoatá — o

remador Francisco Driendi . õ
Tempo — 4’ 31” — Correram 4 em- g

barcações . H
1915 — “Léo” — C. R. Guanabara 'O

— remador Deodoro Luiz Silva Pessoa, 8
Tempo — 4’ 31” — Correram 4 em- g

barcações. 5
1916 — “Léo” — C. R. Guanabara — v

remador Carlos Martins da Rocha. g
Tempo — 4’38” — Correram 7 em- g

barcações . Q

Dias e Claudionor Provenzano.
Tempo — 4’ 13” 2|5 — Correram 2

embarcações.

PROVA CLASSICA “AMERICA
DO SUL”

Instituída em 10 de março de 1914,

veio substituir a prova classica “ A Sul-

America”, até então disputada.

E’ corrida por “yoles” a 4 remos, ju-

niors e na distancia de 1.000 metros.

1C8XO>ODO0OO8O30.DOOO$8C>OO



M .MAN AK DA A NOITE' PARA «17

A INFANCIA DA
IMPRENSA BRASILEIRA
A htalorta da impcrnu Wv

*J leira mnafitw um farto **-
t«»*l iu rt„! ul *o variai d» no».

Drarfr tpora* di.lanlrt .|<ir o.
(trrlo* inlliM pratiaaroto M

fun Air w tmblM»
• iwlku d*> OfHDraln rararlr-
rtatin da o.ilit^d. « 4.,
Cr«««o ImpUaUdm dr«dc a im.

* mtda. rara trila a c Mala.
•** ***>•• «»• • wrrrBu

ÍW. a. nvn ii» nlada ,~U vHa
-«.«-emnal *» <*a. Ioda nu» f»«í»U pr.rrtm*.-

frrti.mUr
. . trila.

I^Ao do .Norte foi mm «S»t nata
. h.«ed.., brtpo da —J-,,* *f»«*lmra. U -Ha.ru, de Par.

U*,''

.

*»«• «‘mia hu|a rtfs.

«*» *. portaoto,
o dwiao. «vi. rVariaaornt* rna.
rorrar mm a ‘Auara IVrnam
Inuaua «par. tftaalft, aa
•ra. »m 1 *31

. tMiri... .
»» oatvj rllrha

«rota o numero | da «la

S"hü“— - •• -

aurora
pkrnambicana

A AMEKKA l*AK A. . . OS Al TOKKS K ACTOKES

ãismsm
j !“ r * 15 »* franttt Ma* náo ha lualida «-aram tinha ummuilm CinM, munlo , makmm ™ ?** Ih* Perto da dura».
Anrrtra d., NurW, vr. “mW * ^ mnnv <*.Mo ^2ma r.parir de htdor.d.. par. aíToSít . uT

Wr*",4,l<®^ nra rl*r*a«n a n
mal.rjio amrrlrauo lB|at|a. TKomaT*

"«•. rtl.m-a* n ra«o« d* Orrlr, John «o*.
*»* »*Í| Mo lira 1

1

1 mal ronhormot d# «Kt- mt •** * «tulnhento. franroa”*» “»• *nlr . ipa<âo da i , ÇXi
PT^*'“* *» «Haalrtt dr Xotamal frano» ,u rntrr<ar o« ortamar* da ,

,U*< 1“» «hlinha «|Oa.. t tto-
«falqurr d, a.a. «hrT. * f^ÍÍ! Ta, lor.

<«aao« dr «r.ndr, fortuna, moaraiala. P»wlM.a .,ualro

S«ÍMfÍS®*4
fc-srssüsr^f r

melhor drama dr Thorna. _ • ° °. P«hl»m ron uma rompanbimm afortunado rrndru iao .

° •* »e val,a««rm uma ou dua". V7»r”'

jy perrrheu nada mrnnt dr "lõ | .,
, ,

_ ronhecído, o mrnot qur aron-mil mm «, ar u -Poli, do rirro-; J drí? rSS *«ia "
rlr^f^!



ji

PHASES DA LUA DIAS HORAS LIBRAÇÃO DIAS HORAS
"12° MEZ
3-1 DIAS

0 Sói em Capricornms a 30 ás i; h Ap, m
(SolslicioAr i orneja o Vn ão)'i

Ming.
( Nova
i Crescente

i
Cheia

6
14
21

28

11.14

6.17
3.07

Apogeu

Perigou •18.

11.03

19.02
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Predicção Santos, feshts e feriados
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19 17

Domingo..
Segunda...

Terça

Quarla

Quinta
Sexta

Sabbado

.

. .

Domingo .

.

Segunda...

Terça
Quarta
Quinta

Sexta

Sabbado . .

.

Domingo..
Segunda...
Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sabbado
Domingo .

.

Segunda...

Terça
Quarta

Quinta

Sexta

Sabbado . .

.

Domingo ..

Segunda ...

Terça

Chuvas
Sol

abrasa-

- dor

Calor

sufldc.

Ventos
fortes

Limpt

muito
quente

Chuva
gcraeí

do Ad/. S. Èloy
3ta. Bibiana V. M
S. Francisco Xavier
Sla. Barbara V. M
S. Pedro Crysologo Dr..

3. Nicolau B
3. Ambrosio Dr

Imm. Con. de iN.-S

Lcocadia V. M
S. MelchiadesP. M

. Damaso P. M

. Juslino M
ta. Luzia adv. dos olhos

. Agnelld Ab

. Irineu Mm
Sta. AdelíÉle

Lazaro irm. de S. Mar.
Temp. N. S. do Parto...

Fau-ta

Temp. S. Doming. de S.

"'emp. S. Thomé
. Arlindo

Mo. Honorato
de Natal S. Serv

*N. deN.J. Christo....

. Estevão proto-Marty.r..

. João Ap. e Évang
SS. Innocentes Mm

Tliomaz de Cantuaria.

Sabino B. M
Sylvestre P

Marte na sua maior lat

Mercúrio no nodo asi

Júpiter em conj. com

i lua 4*30'

. helioc. í

a lua s

ua 5“30' S

. heliocen. N
heliocen. N
'iidenle

a lua 3*20’ S

Mercúrio no pcrihcíio

Neptuno em conj. com ;

Vénus ein conj. com Ur
Saturno em conj. com a

Venus no nodo ascenuct

TEMPO PROVÁVEL

CALENDÁRIO AGRÍCOLA
Começa a colheita do trigo, cevada, cen-

teio, alpiste, feijão e o linho. Plantam-se ba-

tatas doces, milho ou abobora moranga. Co-

lhe-se a cebola. Transplantam-se sementeiras

dos mezes anteriores, regando-as regularmen-

te. Planta-se até 15 de janeiro o feijào ama-

rello. Fazem-se enxertos de borbulha de la-

rangeiras e outras arvores iruetiferas. Podam-
se os porta enxertos que tiverem recebido

enxertos em mezes anteriores. Nas vinhas,

. atam-se bem os sarmentos para protejel-os

contra as ventanias e os melões, tomates o

aboboras. Faz-se sulfatagcm das vinhas. Ti-

ram-se da terra as cebolas de jacinthos dei-

xando-as enxugar á sombra e depois reco-

lhendo-as para logar séceo. não abafado, á

sombra aonde ficam até Junho seguinte. Plan-

ta-se no norte algodão. Semeia-se arroz, no

centro, e transplanta -se o fumo. Planta-se for-

ragem para alimentação dos animaes, araruta,

sorpho c transplantam-se o ananaz e a bana-

neira. Começa a colheita dos abacaxis c mangas.
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AS DECLARAÇÕES DE GUERRA

Pela tabella seguinte, bem clara, podem-ise ver as datas das declarações
de guerra, que attingem a 30 desde 28 de Julho de 1914 até 30 de Agosto
de 1916.

PAIZES DATAS

1 Austria-Hungria-Servia 28 de Julho de 1914
2 Allemanha-Russia 1 de Agosto de 1914

Allemanha-França 3 de agosto de 1914
4 Allemanha-Belgica 4 de Agosto de 1914

5 Gran-Bretanha-Allemanha 4 de Agosto de 1914

6 Austria-Hungria-Russia 6 de Agosto de 1914

7 Montenegro-Austria-Hungria 7 de Agosto de 1914

8 Montenegro-Allemanha 9 de Agosto de 1914

9 Servia-Allemanha 9 de Agosto de 1914

10 França-Austria-Hungria 10 de Agosto de 1914

11 Gran-Bretanha-Austria-Hungria 12 de Agosto de 1914

12 Japão-Allemanha 23 de Agosto de 1914

13 Austria-Hungria-Japão 27 de Agosto de 1914

14 Austria-Hungria-Belgica 28 de Agosto de 1914

15 Russia-Turquia 3 de Novembro de 1914

16 França-Turquia 5 de Novembro de 1914

17 Gran-Bretanha-Turquia 5 de Novembro de 1914

18 Italia-Austria-Hungria 23 de Maio de 1915

19 Italia-Turquia 20 de Agosto de 1915

20 Russia-Biilgaria 4 de Outubro de 1915

21 Bulgaria-Servia 14 de Outubro de 1915

22 Gran-Bretanha-Bulgaria 14 de Outubro de 1915

23 Allemanha-Portugal 9 de Março de 1916

24 Italia-Allemanha 27 de Agosto de 1916

25 Rumania-Austria-Hungria 27 de Agosto de 1916

26 Allemanha-Rumania 28 de Agosto de 1916

27 Bulgaria-Rumania 30 de Agosto de 1916

28 Austria-Hungria-Rumania i 30 de Agosto de 1916

29 Turquia-Rumania |

30 de Agosto de 1916

30 Rumania-Turquia 30 de Agosto de 1916

A POPULAÇÃO E OS EXERCITOS

O-

'é

<:•

'§

<:>

§
*
&

O mundo tem 1.628.000.000 habitantes, dos quaes mais de metade,

ou 865 milhões, são belligerantes . . • • • •*
A população dos paizes da “Entente” é seis vezes maior que a dos paizes Q

da Liga Germanica, incluindo-se naquella os 393 milhões de súbditos gmilhões de súbditos

— í;=o=;:-oí!'0'i:'Cií:=^”=o>'4rOí:<o
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Podemos, portanto, estabelecer, sem receio de exagero que os paizes d»“Entente” mobilisaram entre vinte e vinte e dous 'milhões de homens è
a Liga Germamca approximadamente vinte milhões. Deprehende-se pòis,
que as duas forças que até agora se enfrentaram nos campos de batalha’ forani
mais ou menos eguaes e se equilibraram. A vi- À
ctoria será agora do grupo que maiores reservas
possua em homens, e esse grupo, è, inques-
tionavelmente a “Entente” que tem reservas
quasi inexgotaveis de que pôde lançar mão.

O CUSTO DE UM SOLDADO

Calculahdo-se, portanto, em 40 milhões os ho- ,

mens que foram mobilisados desde Agosto de /

1914 a Dezembro de 1916, e calculando-se em /
20 milhões as perdas totaes mortos, feridos e

~

inválidos — temos que, durante os vinte e

nove mezes de guerra devem' ter estado perma-
nente nas linhas de batalha outros 20 milhões
de homens.
Façamos, pois, sobre estes 20 milhões de ho-

mens um calculo de quanto custa o que elles

têm comido e vestido.

QUANTO COMEU UM SOLDADO?
O peso de um soldado
comparado com os 2.143
kilos de differcntes ali-

mentos gastos durante
vinte e nove mezesEste calculo é official e foi publicado no

“Boletim dos Exércitos Francezes”. Um sol-

dado come, por dia, 500 grammas de pão, 300 granumas de carne, 125 gram-
mas de assucar, 500 grammas de batatas e outras 500 grammas de legu-

mes e farináceos, etc. Admittindo-se que todos os soldados, de todas as

nações e em toda as frentes, comam o mesmo, conclue-se que, em vinte

e nove mezes, cada um delles comeu:

442 kilogrammas de pão;
265 kilogrammas de carne;

442 kilogrammas de batatas;

442 kilogrammas de legumes e farináceos;

110 1|2 kilograimmas de assucar, c bebeu 442 litros de vinho ou cerveja,

no minimo, estabelecehdo-se, também para cada um, apenas 1|2 litro diário.

O custo destes alimentos é muito variavel de paiz para paiz. Façamos

uma média. E assim, o custo desses alimentos seria de 400 réis para o pão;

900 réis para a carne; 50 réis para as batatas; 20 réis para os legumes e 600

réis para o assucar. E, então, um soldado, comeu:

1768800 de pão;
2398500 de carne;

g 22$100. de batatas;

88840 de legumes;
de assucar; ou

5138540 réis. E como bebeu vinho ou cerveja no valor de 448200 reis,

e como se devem juntar ainda, mais cerca de 50? réis por soklado para ou-

tras despesas, temos 6078740 réis para a alimentaçao de cada soldado.

QUANTO VESTIU UM SOLDADO?

Em vinte e nove mezes estragou, segundo ainda aquelles mesmos cál-

culos quatro pares de calças, quatro capotes, tres dolmans, cinco pare s de

botas, etc. Em resumo, o valor do vestuário gasto por um scddado num

dia é de 18500 réis. Elle terá gasto, pois, ate 31 de Dezembro, 1.326*000

réis. Um detalhe interessante: para se fazerem 100.000 pares de calças e
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O MENINO PRODÍGIO
- MONOLOGO PARA MENINA -

Vou
- contar-lhes uma historia

que tne parece engraçada. .

Deus perniitta que a memória
não me deixe embaraçada.
O Lulid 'era um menino— tinha seis armos- somente —
mas, embora pequenino,
queria passar por gente!
Mostrando muita prudência,
muito juizo na cachola
pedia aos paes, com insistência,
que o botassem numa escola.
Os paes, tomados de espanto ,

lembraram-lhe a pouca edade,
mas o gury pediu tanto,
que os convenceu de verdade

!

Cessou, de facto, o litígio

— já ninguém se desconsola! —
e o nosso bello prodigio
entrou, emfim, para a escola!
Portou-se muito direito ;

mostrou-se um pouco atordoado,
mas provou que tinha geito. .

.

deu conta de seu recado.
Voltando da aula, ainda ás tontas,

dos paes começa a palestra:
— Então, Lulu’

, que me contas?!
Que dizes de tua mestra?!
— Não sabe nada, annuncia
das mãos estalando as juntas;
levou, papae, todo o dia

a dirigir-me perguntas!
Perguntava a cada instante!

Letra por letra indagava
e, eu o alumno, eu o estudante
era assim quem lhe ensinava!

DOMINGOS MAGARINOS
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Amorim Carrão, tenente Ildefonso Es-
cobar .

24 — Dr. Álvaro de Teffé, Dr. Se-
bastião de Carvalho, Dr. Renato Pa-
checo, Dr. Eduardo Moreira.

25 — Dr. Gustavo da Silveira Dr.
Laudelino Freire, Dr. Edgar da’ Cruz
Ferreira, Dr. Augusto Costallat.
-26 — Mme. Dr. Leopoldo de Bu-

lhões, Dr. Domingos Louzada, Dr.
Octavio. Ferreira de Mello, capitão Jo-
sé Lotero de Menezes Junior.

27 — Mme. conselheiro Cândido de
Oliveira, Mme. Dr. Carlos Veiga, Dr.
João Penido

.

28 — Marechal Francisco de Paula
Argollo, Dr. Rodolpho Vaccani, Dr.
Olegario da Silveira Pinto.
29 — Senador Francisco Saíles, com-

mandante Mario de Albuquerque
Lima.

30 — Dr. Homero Baptista, capi-
tão de fragata Carlos Muller de Cam-
pos.

31 — Mme. senador Antonio Azere-
do, Dr. Vicente Neiva, Dr. Theophilo
Nolasco de Almeida, Dr. Pedro Per-
nambuco Filho, tenente coronel Dor-
mevil da Silva Porto, Dr. Luiz Gas-
tão Escragnolle Doria.

FEVEREIRO

1 — Mme. %'iuva Dr. Manoel Duar-
te, coronel Ernesto Lyrio de Siqueira,

Sr. Henrique Aderne.
2 — Dr. Gabriel Ozorio de Almeida,

Dr. Brito e Silva, Dr. Carlos Moreira

Guimarães, capitão tenente Eugênio

da Rosa Ribeiro, Dr. Pelino Guedes.

3 — Mme. viuva general Pinheiro

Machado, Dr. Urbano Santos, Dr. Le-

vindo - Lopes, Sr. Sebastião Sampaio,

Dr. Oliveira Aguiar.

4 _ Viscondessa da Veiga Cabral,

Mme. Alcino Rangel, Mlle. Doninha

filha do Dr. Urbano Santos, general

Luiz Antonio Cardoso, Dr. José Pi-

res Brandão, Sr. Vivaldi Leite Ribei-

ro, Sr. Lindolpho Collor.

5 — Mlle. Maria Ruy Barbosa Ay-

rosa, Dr. Edmundo Bittencourt, Dr.

A. J. Pires e Albuquerque.

6 —• Mme. Evan Fontenelle, Mme.
capitão Francisco de Sá, Dr. Cândido

José do Bomsucesso.

7 —• Senador Miguel de Carvalho,

Dr. Guilherme da Silveira, Sr. Alber-

to de Gusmão Jatahy.

8 —- Mme. José Eduardo de Macedo,

Soares, Dr. Urbano Figueira, general

Roberto Trompowsky, general Igna-

cio de Alencastro Guimarães, Dr. Le-
andro Cavalcanti

.

9 — Mme. Dr. Cardoso de Mello,
Dr. Moura Brasil (pae); Dr. Cid
Braune, Dr. Custodio de Almeida Ma-
galhães, Dr. Eliezer Tavares, leiloeiro
Virgílio Rodrigues.

10 — Coronel Eduardo Raboeira,
Dr. Francisco de Paula Monteiro de
Barros Lima.

11 — Mme Dr. Flavio Porto, Mme.
Dr. Ithamar Tavares, Mlle. Marietta
de Verney Campello, Dr. João Damas-
ceno Ferreira, Dr. Pedro Galvão do
Rio Apa, Dr. Òlyntho Meirelles.

12 — Dr. Mazzim Bueno, Dr. Fer-
nando Mendes de Almeida Junior,
acadêmico de direito Oswaldo Gomes
da Costa Miranda.,

13 — Dr. João Pedreira do Couto
Ferraz Junior, coronel Firmo de Mou-
ra, Sr. Gastão Olavo de Almeida.

14 — Mme. Dr. Mazzim Bueno,
Mme. I

o tenente Washington Perry
de Almeida, Dr. Thompson Motta, Dr.
Prudencio Cotegipe Milanez, Dr. Al-

fredo Balthazar da Silveira, Sr. Os-
waldo Tavares.

15 — Capitão de mar e guerra Car-
los Alberto Tinoco da Silva, Sr. Ma-
noel Orosco.

16 — Mme. Dr. Álvaro Alvim, ca-

pitão Oswaldo Nepomuceno da Silva,

I
o tenente da Armada José Sérgio Fer-

reira, Sr. Hildebrando de Vasconcel-

los

.

17 — Mme. capitão Francisco de

Queiroz Pereira, Mlle. Sylvia, filha do

Dr. Taciano Acioly, acadêmico de di-

reito Tancredo Guanabara

.

18 — Mlle Waleska, filha da viuva

Heitor Cordeiro, prof. Dr. Fernando

Magalhães, ministro André Cavalcan-

ti, Dr. Franklin Sampaio Filho, Dr.

Joaquim Canuto de Figueiredo, depu-

tado Monteiro de Souza.

19 — Mme. Dr. Henrique Maga-
lhães de Almeida, Dr. Francisco Cha-

ves de Oliveira Botelho, almirante

Huet Bacellar, general Gabino Bezou-

ro, capitão Tancredo Guerra Pires, co-

ronel Abilio de Noronha, Sr. Lindol-

pho Xavier.
20 — Deputado Coelho Netto, Dr.

Arthur Cintra, Dr. Amarilio de Noro-

nha, capitão tenente Jorge Dodsworth
Martins^ capitão de fragata Dr. Au-

gusto Carlos de Souza e Silva.

21 — Marechal Menna Barreto, Dr.

João Maximiano de Figueiredo, sena-

dor Walfredo Leal.

22 — Embaixador Edwim Morgan,
Dr. Mello Moraes Filho, almirante

Jeronymo Delamare, Dr. Pelagio Va-
lentim Varella, Dr. Evaristo da Vei-
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J
26 — Sr. Alexandre Soares de Mel-

• lo, Mme. Jacob Nogueira.

|
27 — Mme. Dr. Miguel Couto, Mme.

• Dr. Camillo Soares.

28 — Dr. Aprigio Rego mpes Dr.
Fabio Rino Junior, Dr. Leonardo
Rangel de Sampaio, Dr. Heitor Lima,
Mme. desembargador Bulhões Pedrei-
xa, Mme. maestro Carlos de Carvalho,
Dr. Aristides Saboia de Alencar, Dr.
Bernardino Machado.

29 — General I lha Moreira, Dr.
Raymundo Arthur de Vasconcellos,
Dr. Alcides Nogueira da Silva, coro-
nel Innocencio de Barros e Vascon-
cellos.

30 — Coronel Feliciano Ben.jamin
de Souza Aguiar, Mme. Vivaidi Lei-
te Ribeiro.

31 — Conde de Affonso Celso, Mme.
Charles Hue Junior. Dr. Leonel Ja-
guaribe de Mattos.

ABRIL

1 — Mmes. Drs. Venancio de Al-

buquerque e Edgard Abrantes; Drs.
Alberto Pinto Brandão e Deodato Vil-

lela do s Santos; senador Arthur Le-
mos, Dr. Paschoal Villaboim, Mme.
Dr. Avellar Brandão.

2 — Drs. Laurindo Lengruber Fi-

lho, Mme. Dr. Alberico de Santa
Arma

.

3 — O I
o tenente da Armada Ro-

drigo Navarro de Andrade Junior e

o Sr. Lauro Muller Filho.

4 — Mmes. almirante índio do
Brasil e Dr. Henrique Costa; D. Du-
arte de Leopoldo e Silva, coronel Zo-
zino Peçanha, Sr. Álvaro Fontes,
Mlle. Irma Muni-z Freire, Drs. Olavo
de Araújo Góes, José Aguiar Conti-
nenti.no, J. Soares Meirelles, Sr. Age-

, nor Carvoliva e 1" tenente Othon
Cirne.

5 — Mmes. Drs. Alfredo Backer,
Rodolpho Baptista, Servulo de Lima
e João Costa Ribeiro; Mme. coronel
Neiva de Figueiredo, Drs. Daniel de
Almeida, Carlos Eiras, Nilo de ‘Vas-
concellos, Linneu Silva e João Fil-

gueiras Lima, capitão de mar e guer-
ra Antonio de Oliveira Sampaio, co-

ronel Carlos Leite, deputado Augusto
de Lima, Srs. Vicente Mello, Con-
rado Niemeyer e José Bartori.

6 — Desembargador Calso Guima-
rães, poeta Goulart de Andrade, Dr.
Henrique Guedes de Mello, Sr. Nor-
berto Martins Vianna.

7 — Mmes. Carmo, Cicero Peiyia
e Manoel Pereira de Souza; Drs. Pe-
reira Vianna e Chermont de Brito,
deputado Frederiop Borges, coronel
Cesar Augusto de Carvalho Sr Co-
ryntho Costa.

8 — Drs. Elysio de Araújo e José
de Souza Rangel, coronel Amancio
Nogueira, tenente coronel Epiphanio
Alves Pequeno.

9 — Mmes. general Marques Porto.
Dr. Eurico Cruz e Pedro Gracie; Drs.
José Pereira Viveiros, João do Nas-
cimento Guedes e Edgard Abrantes.

10 — Mme. I)]-. Ignacio de Moura,
almirante Adelino Martins, Drs. Nuno
Osorio de Almeida e Américo Baptis-
ta Gonçalves; Sr. Adalberto Ribeiro.

11 — Mme. general Gabriel Botafogo,
senador Raymundo de Miranda, Drs.
Luiz Barbosa e Joaquim Gonçalves
Pecego.

12 — Mme. Dr. Luiz Hermenegildo
Militão de Almeida, Drs. Victor
Cunha. Roberto Macedo Soares. Cli-

maco Pereira Junior e Sylvio Gentio
de Lima; deputado Mareolino Bar-
reto, almirante Carlos de Noronha,
coronel Egydio Talhone.

13 — D. Lucio Antunes de Souza,

bispo de Botucatu’; Drs. José Ma-
rianno Filho, Bellarmino Patti, Affon-
so1 Faller e Everardo Barbosa; gene-

ral José Carlos Pinto Junior.
14 — Viuva conselheiro Manlbel

Carlos de Gusmão, Mmes. Niemeyer
Portocarrero, deputado Cunha Ma-
chado, Drs. Adolpho Del Vecchio,
João Baptista de Moraes Rego e Ál-

varo Joaquim do Amaral, coronel
Adolpho Motta, commandante Igna-

cio do Amaral.
15 — Mmes. Dr. Octavio Monteiro

da Silva e Leal de Souza; deputado
Euzebio de Andrade, coronel Arthur
Meira Lima, Sr. Nuno Castellões.

16 — Mmes. Dr. Baeta das Neves,
deputado Pedro Lago, Drs. Raymun-
do Pereira Rego, Srs. Oldcmar Mur-

tinho e Miguel de Pino.
17 — Mme. Alberto de Queiroz,

deputado José Barbosa Gonçalves,
Drs. Álvaro Alvim, Francisco Serra

e Álvaro Soares, capitão de corveta
Amador Bueno, Dr. Oscar Borges
Pires.

18 — Mlle. Maria Eugenia Affonso
Celso; Dr. João Francisco de Paula e

Silva, Hugo Braga e Galdino Travassos.
19 — Mme. Dr. Octaviano de Andra-

de Pinto; deputado .1. J. Palma; viscon-
de de Ururahy; Mme. Dr. Leoni Ra-
mos; Drs. João Louzada e Paulo Motta.

20 — Desembargador Francisco de
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ves, professor Julio Peixoto, capitão
Napoleão Dantas da Gaima, capitão de
fragata Aristides Mascarenhas, coronel
Antonio Baptista de Souza.

14 — Asclepiades Coutinho, capitão
Tavares de Mattos.

15 — Dr. Leonidas Machado, Dr.
Hugo Martins Ferreira, Dr. Barros
Campello, Dr. Manoel Abreu, Dr. Ala-
rico Damasio, Mile. Maria Helena Tor-
res.

16 — Primeiro tenente da armada
Graciano Adolpho Monteiro de Barros,
José Arthur de Teffé, Dr. Jesuino Car-
doso, Dr. Alfredo Pereira Monteiro,
Dr. Nolasco Pereira da Cunha, Mme.
Dr. Mario Bulcão, Dr. Alberto da Cu-
nha.

17 — Dr. José Barbosa Gonçalves,
capitão Alberto de Castro Amorim,
coronel Francisco Cabral.

18 — Ministro Sebastião Lacerda, Dr.
Aloysio Neiva, l.os tenentes do exer-
cito Aristides Paes de Souza Brazil e

Antonio Fernandes Dantas.

19 — Ministro Edmundo Muniz Bar-
reto, coronel José Ricardo de Albu-
querque, Dr. José Fortunato de Brito.

20 — Dr. Octavio Martins Rodrigues,
Dr. Estevam Carneiro da Cunha, The-
mudo Lessa.

21 — Mlle. Nenezita Galvão Bueno,
Mlle. Maria Candida de Souza Bandei-
ra,. Dr. Mello Barreto Filho; Dr. Fran-
cisco Pinto da Fonseca Telles, Mlle.

Ignezista, filha do deputado Felix Pa-
checo, Dr. Augusto Feliciano Pereira
Pinto.

22 — Dr. José Gonçalves da Cunha
e Silva, Dr. Delmiro de Sá, Mme. Ma-
noel Vasques de Freitas.

23 — Dr. Carlos Taylor, icorainen-

dador Antonio Joaquim Peixoto de Cas-
tro; Dr. Everardo Backeuser, coronel
Bellarmino Carneiro, Dr. Decio Ceza-
rio Alvim, senador João Luiz Alves,
Dr. Natalício Camboim, senador Epi-

tacio Pessoa, Dr. José Lopes da Silva

Trovão, Dr. Samuel Ferreira Durão,
Dr. Fernando Pereira da Silva Conti-

nentino

.

24 — Conde de Avellar, Dr. Antonio

do Prado Lopes Pereira, Joaquim de

Mello Palhares, Dr. Leonel de Rezende
Filho, Mme. Sebastião Brito, Dr. Pe-

dro Alve s Carneiro, Mlle. Gilda Ma-
chado Guimarães.

25 — Dr. Luiz de Moraes Rego, Dr.

Ulysses Corrêa Lima, capitão Joaquim
Vieira Ferreira, Dr. Eduardo Ramos,
Dr. Belisario Tavora, Oscar de Carva-

lho Azevedo
;
capitão tenente Carlos Pe-

reira Guimarães; Mme. Dr. Alberto Tor-
res, Mlle Véra de Araripe, Fernando de
Fana Junior.

26 — Capitão de^corvcta Priamo Mo-
mz Telles, major Valerio Caldas, Mme
Augusto Perret Filho.

2' — Dr. Ranuipho Bocayuva
Cunha, deputado estadual fluminense;
Dr. João da Costa Rodrigues, Dr. Jo-
sé de Castro Goyana, Mme. Dr. Oso-
rio de Almeida, Mme. Dr. Olegario
Bernardes, Mlle Leonor Jannuzzi.

28 — Mme. Virgínia dos Santos
Moraes, prof. Araújo Vianna, capitãd
Antonio Ferreira Brum.

29 — Senador Hercilio Luz, acadê-
mico Antonio Pedro Muller, Dr. Hei-
tor de Souza, coronel Francisco Emí-
lio Julien.

30 — Coronel Antonio da Silva Ne-
ves, Dr. Adamastor Magalhães, Dr.
Fernando Rangel, Dr. Abel de Azeve-
do Magalhães, Sr. Victor Guillobel.

31 — Capitalista Creso Savio, coro-
nel José Bellus de Almeida, ministro
Adalberto Guerra Duval, Dr. Hum-
berto Saraiva Antunes, Mlle. Sylvia
de Figueiredo, directora da Escola de
Musica Figueiredo-Roxo.

JUNHO

1 — Deputado Carlos Peixoto Filho,
Dr. Nuno Infante, Dr. Álvaro de Bar-
ros, Sr. Conrado Jacob de Niemeyer,
commandante Tancredo Burlamaqui,
Mme. coronel Dr. Moreira Guimarães,
Dr. José Braz Pereira Gomes, Sr.

Mariano Riera Rodrigues, marechal
Francisco Marcellino de Souza Aguiar.

2 — Dr. Arthur Moses, Dr. Gustavo
de Castro Rebello , Dr. Vicente Pira-
gibe, coronel José Augusto Teixeira
Serra, Dr. Durval de Brito.

3 — Dr. Arthur Obino, Dr. Joa-
quim Abilio Borges, Dr. Álvaro de Sá
Castro Menezes, coronel Lauro da Sil-

veira Azevedo, Dr. Elpidio Trindade,
Dr. Manoel Carvalho Leite.

4 — Mme. Dr. Pedro Nabuco de

Abreu, Dr. Jeronymo Monteiro, Dr.

Philemon Cordeiro, I
o tenente João

Gomes Carneiro.

5 — Capitão de fragata Frederico

da Cruz Secco, Dr. Ajax da Cunha
Fonseca, Dr. Marciano de Aguiar Mo-
reira, Mme. Paulino Gomes, Mme. Dr.

Aarão Reis.

6 — Mme. Elvira de Magalhães, Dr.

Torreão Roxo, Mme. Ritoca Moreira

Duque, Dr. Ranuipho Pacheco Dantas
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sos, Dr. Julio Furtado, Dr. José Pe-

reira Rego Filho.

3 — Mme. viuva almirante Elysia-

rio Barbosa, Mme. Dr. Antonino Fer-

rari, Mme. Dr. Frederico Ayer, Dr.

Antenor Portella.

4 — Poeta Emilio de Menezes, prof.

Belfort Roxo, Dr. Mattoso Camara.
5 — General Pedro Celestino Cor-

rêa da Costa, Dr. Manoel Francisco

do Rego Barros, Mme. prof. Abreu
Fialho, Dr. Raul Campello Barrozo,

6 — Conselheiro Cândido de Olivei-

ra, ministro Bruno Chaves, coronel

Hemeterio José Pereira Guimarães,

maestro Alberto Nepomucen.o.

7 — Dr. Francisco de Paula Rodri-

gues Alves, prof. Benjamin 'Baptista,

Dr. Carlos Garcia de Souza, Mme. Dr.

Abelardo Lobo, Sr. Alfredo Veiga.

8 — Deputado Pedro Moutinho dos

Reis, Dr. Jonathas de Freitas Pedrosa.

9 Dr. Nelson Ribeiro de Castro,

senador Rivadavia Corrêa, Dr. João

Ribeiro, capitão tenente Armando

Burlamaqui, Sr. José Deocleeiano Go-

mes Junior.

40 — Pintor Edgard Parreiras, Sr.

Õlympio de Niemeyer.

41 — Intendente Pio Dutra da Ro-

cha, coronel Julio Bueno Brandao,

Mlle. Maria Lecticia Salles

42

Dr. Graciano dos Santos J\e-

ves Sr. Miguel Augusto Sodré, capi-

tão’ Oscar Gualberto Dias de Moura.

43 _ Capitão '
tenente Fabricio Mo-

reira Caldas, Dr. Eugênio do Espirito

Santo^
^ Ernesto Machado Guima-

rães, prof. Henrique Bernai-delh ge-

iieral Dr. Ferreira do Amaral, Mlle.

Lúcia Lopes de Almeida.

15
— Mlle. Rosal inâ Coelho Lisboa,

Dr. Maurício de Medeiros, capitao Phi-

ladelpho Rocha.

16 — Dr. Joaquim Pires lerreAra>

Dr Leandro José da Costa, Dr. Ed-

gar de Castro Barbosa.

47 _ Dr. José Pereira Rebouças

Dr. Hortencio de Carvalho, corone

Francisco José Soares, monsenhor En-

ripedes Pedrinha, Dr. Mello Ledao

18 - Major Alfredo ArisHdw de

Menezes Rocha, Sr. Jose da Costa

Aragão, Mme. Silvino de Mattos, Mme.

Octavio Pestana de Aguiar, Dr. Itha

mar Tavares

.

19 — Senador Alcindo Guanabara,

Dr. José Carlos Rodrigues, Sr Jovi-

nr, Topes Dr. Joaquim Gonçalves

Ferreira, Dr. João Franckhn dc Alen-

car Lima, Dr. Francisco de Paula Oli-

veira

20— Mizu— ivime. almirante Machado Por-
tella, monsenhor Alberto Gonçalves.

21 — Coronel Julio Baiíly, Mme. Dr.
João Coelho Gomes Ribeiro, Mme.
Dr. Antonio de Utstro Pereira Rego,
Mlle. Luzia Pereira, Mme. coronel
Luiz da Gosta Azevedo.

22 - Dr. Gabriel Vianna, Dr. Ar-
thur de Albuquerque Mello, capitão de
fragata Carlos Ramos, Dr. Diaulas de
Abreu, conselheiro Ernesto Gvbrão.

23 — Dr. Custodio Martins, Mme.
viuva general Dionysio Cerqueira, ca-

pitão de fragata Apollinario de Car-
valho.

24 — General Thomaz Cavalcanti,

Dr. Flavio de Moura, Mme. Dr. Ar-
mando Frazão, Mme. Dr. Licinio Car-

doso.

25 — Mme. Dr. Castro Nunes, con-

de S. Salvador de Mattosinhos, Dr.

José Eulalio da Silva Oliveira, major
Arthur Eduardo Pereira.

26 — General Olympio Agobar, Dr.

Herbert Moses, senador Fernando Men-
des de Almeida, Dr. Álvaro Miguez

de Mello, Dr. Mario Cavalcanti, al-

mirante José da Silva Lins.

27 — Conselheiro Dr. Nuno de An-

drade, Dr. Meira de Vasconcellos, Dr.

Joaquim Pires de Albuquerque, Dr.

José Pio Borges de Castro.

28 -- Mme. Dr. Collatino de Araú-

jo Góes, Mlle. Olga Campos Porto.

29 _ 1» tenente da Armada José Ma-

ria Magalhães de Almeida, Dr. Jorge

Pinto, embaixador Gastão da Cunha,

Dr Lucilo Bueno, Dr. Custodio de Vi-

veiros, Dr. Adhemar Barbosa Romeu,

Dr. Raul Delgado Motta.

30 — Dr. Luiz Inglez de Souza, Sr.

Victor Silveira, senador Thomaz Ac-

ciolv, deputado José Maria Tourinho,

general Celestino Alve s ,

Bastos, Dr.

Antenor 0’Reilty .

31 — Sr. Jarbas de Carvalho, com-

mandante Francisco Dias Ribeiro.

Mme. Dr. Ribeiro Junqueira, Dr Ri-

cardo Machado, Dr. Fabio Luz, Mlle.

Violeta Coelho Netto. Sr. Álvaro Fon-

seca da Cunha, Mme. Diva Nascimento.

agosto

4 Mme. Dr. Pere ra raustino Mlle

Luiza Seidl, Sr. Oscar Corrêa

2 — Mme. Joao Luso, Mlle. Elsa de

Carvalho, Sr. Carlos Marques da bylva

e Raul Souto Mayor; -

3 D. Prudencio Gomes cia Mn a,
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cha, Mlle . Maria Pia de Paula Ra-
mos .

3 — Mme . Amalia Maurell da Sil-
va, capitão Francisco Guerra.

4 — Mlle. Carmen Cotta, professor
Paulino José Soares de Souza, ca-
pitão Luiz Lobo, Dr. Francisco de
Paula Santiago, Mme. coronel Manoel
Pereira Soares.

5 — Deputado Antonio Carlos, gene-
ral Carlos Eugênio de Andrade Gui-
marães, Dr. Aleixo de Vasconcellos,
Mme. Dr. Sá Freire, general Bello
Augusto Brandão.

6 — Conselheiro Cândido de Olivei-
ra, condessa de Affonso Celso.

7 — Dr. Noemio Xavier da Silvei-
ra, Dr. Manoel Cieero Peregrino da
Silva, Dr. Galvão Baptista, Oldemar
de Niemeyer, Mlle. Nair Veiga, Mme.
João Francisco de Paula e Silva, Dr.
João Coelho Gomes Ribeiro, Dr. Octa-
vio Tarquinio de Souza.

8 — Mlle. Isabel de Verney Cam-
pello, general Carneiro da Fontoura,
Mme. Dr. Maurício Rodrigues de Sou-
za, Mme. Dr. Gonçalves Leite.

9 — Capitão de mar e guerra Fran-
cisco de Barros Barreto, major Carlos
Reis, Dr. José Gonçalves de Souza,
Dr. Armando Rangel, Dr. Angelo da
Veiga, Dr. José Mattoso de Sampaio
Corrêa, Mlle. Fanny Guimarães.

10 — Ministro Oliveira Ribeiro, des-
embargador Elviro Carrilho da Fonse-
ca e Silva, deputado Augusto de Lima,
Dr. Felix Bocayuva, Dr. Gomes de
Paiva, Dr. Alfredo Maggioli, Dr. Je-

ronymo Máximo Nogueira Penido.

11 — Dr. Crissiuma Filho, Dr.-Hen-
rique Castrioto de Albuquerque Mel-
lo, capitão Armando Cunha, Mme. Dr.

Antonio Luiz de Castro Barbosa.

12 — Dr. Marcondes Alves de Sou-
za, Dr. Alfredo Gomes, Dr. Heitor
Mello, Dr. Renato Martins ,

Dr. Gui-
do Bezzi, Dr. Oswaldo Gomes da Cos-
ta, Dr. Joaquim Luiz Ozorio.

13 — Dr. Alfredo Maia Filho, Dr.
Maurillo de Abreu, Dr. Eurico Rangel,
Dr. Moncorvo Filho, D. José Marcon-
des Homem de Mello, bispo de Tau-
baté.

14 — Dr. Eugênio de Barros Ra.ja

Gabaglia, Dr. Arthur Peixoto, sena-

dor Francisco Sá, Dr. Julio Brandão.
15 — Senador José Marcellino, Dr.

Octavio Mafra, capitão Heitor Mario
Pereira Leite.

16 — Almirante Antonio Coutinho
Gomes Pereira, Dr. José Victorio da
Costa, Mario de Paula e Silva, Dr. Eu-
clydes Malta, Mlle. Maria Luiza Pe-

reira de Souza.

17 —- Dr. Paulo de Frontin, capi-
tao de mar e guerra Henrique Rodri-
gues Nobrega, o acadêmico Sebastião
Corrêa Lopes, Oscar Dermeval da Fon-
seca, senador Buen& de Paiva.

18 — Dr. Miguel Calmon, 1» tenen-
te da Armada Maria Pereira da Silva
Torres, Alexandre Gasparoni, coronel
Alvarenga Fonseca.

19 — Commandante Pacheco de Car-
valho Junior, Mme. Dr. Ravmundo
de Castro Pereira Rego, senador Al-
buquerque Lins, Dr. Julio Mirabeau
de Azevedo Soares, Mlle. Beatriz Sa-
vio.

20 — General Bento Ribeiro, Dr.
Augusto Camisão de Mello, ministro
Antonio Augusto Ribeiro de Almeida,
Dr. Viviano Rangel Moreira. Dr. Ru-
bens Tavares, clinico nesta capital;
Sr. Rubem Tavares, director de secção
do Ministério da Viação.

21 — Dr. Mello Reis, coronel Al-
ceste Cruz, coronel Antonio dos San-
tos Bittencourt.

22 — Capitão Antonio Moreira de
Souza Junior, capitão de mar e guer-
ra Henrique Teixeira Saddock de Sá,
Dr. Maurício de Souza, capitão de
corveta Heraclito Belfort Gomes de
Souza, coronel Alvares da Fonseca, ca-
pitão de fragata Raul Ramos, Dr. Edu-
ardo Rabello, Mlle. Marina Tasso Fra-
goso, D. Adelina Lopes Vieira.

23 — Mme. Dr. José Augusto Pres-
tes, tenente Nilo Freitas.

24 — Mme. Felinto de Almeida,
Dr. Thomaz Delfino, Mme. Dr. Ni-
canor do Nascimento, Dr. Carlos Por-
to Carrero, Dr. Julio Benedicto Ottoni,
Dr. Sylvio Fróes da Cruz, Dr. Galdi-
no do Valle Filho, Paulo Dolabella.

25 — Marechal Pires Ferreira, mi-
nistro Pedro Lessa.

26 — Dr. Raul Baptista, Dr. Galha
de Paiva.

27 — Almirante Francisco de Mat-
tos, capitão de corveta Álvaro Nunes
de Carvalho, Dr. Mario Piragibe, Dr.
Leopoldo de Freitas, Dr. Francisco de
Castro Junior.

28 — Mme. Dr. Hildegard de No-
ronha, senador Leopoldo de Bulhões,

I
o tenente Dr. Feliciano Pires de
Abreu Sodré, Dr. Paulo Calaza, Mme.
Marcondes da Luz.

29 — Dr. Altino Arantes, deputado
José Bonifácio, Mme. Dr. Fernando
Esquerdo, Mme. Dr. Elpidio Trin-

dade .

30 — Coronel José da Cunha Pires,

Dr. Synval de Almeida, Dr. Felinto

Cezar Sampaio.
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concellos, capitão de fragata Vital Bran-
dão Cavalcanti, Hugo Leal, capitão Ho-
racio Alves de Campos, Dr. Agostinho
Pereira, Mme. major Carlos Reis.

2 — Victorino Maia Junior, Dr. Ge-
lim Brandão, Dr. Saul de Faria Bello,
Dr. Eurico de Moraes, Dr. Oscar Bar-
bosa Rodrigues, Dr. Edmundo de Mi-
randa Jordão, Dr. Eurico de Lemos, 1"

tenente Joaquim de Souza Reis Netto.

3 — Dr. Antonio Carlos de Arruda
Beltrão, Mme. Domingos Saboia.

4 — Dr. Carlos Veiga, Mme. coronel
Feliciano Benjamin de Souza Aguiar,
Mlle. Eloah Pitanga, coronel Avelino
Chaves, commendador Manoel Pinto
Ferreira.

5 — Senador Ruy Barbosa, general Al-

fredo Muller de Campos, Paulo de Oli-

veira Passos, I o tenente Felippe Xa-
vier de Barros.

6 — Dr. João Estacio de Lima Bran-
dão, Oscar de Almeida Gama, Renato
de Magalhães Tavares, 1" tenente Ely-
siario Pereira Pinto.

7 — Dr. Delfim Moreira da Costa
Ribeiro, Mme. Dr. Herculano Bandeira,
coronel Alfredo Corrêa de Menezes, Dr.

Horta de Andrade.
8 — Ministro Lauro Muller, coronel

Rodolpho Miranda, coronel Alexandre
Carlos Barreto.

9 — Mme. Dr. Oscar Pedemonte, Dr.

Galvão Bueno Filho, tenente Carlos Vil-

laça, coronel Alfredo Vicente Martins,

Dr. Padua Salles, Gualter da Silva

Porto

.

10 — Marechal Teixeira Junior, coro-

nel Constantino Cabral.

11 — Senador Bernardo Monteiro,

Mime. Cecilia Sampaio Serpa, Mlle.

Edda Pereira.

12 — Dr. Astolpho Rezende, Mlle.

Regina Ferreira de Almeida, Mlle. Ba-

by Ruy Barbosa

.

13 — Professor Mendes de Aguiar,

Eugênio Caetano da Silva, coronel Eu-

gênio Muller.

14 — Dr. Murtinho Nobre, commen-
dador Antonio Rodrigues Ferreira Bo-

telho, Mme. Dr. Gustavo Barroso, Mme.
Dr. Mario Marques Lisboa.

15 — Visconde de Moraes, Dr. Oscar

Rodrigues Alves, Dr. Ricardo Xavier

da Silveira, Dr. Alberto Ramos, Dr.

José Paranhos Fontenelle, Mme. Dr.

Angelo Barra.
16 — Dr. João Octaviano Veiga, Sa-

muel Antunes, Dr. Gerson Tavares, Dr.

Manoel Coelho Rodrigues.

17 — Capitão Gregorio da Fonseca,

Dr. Francisco Constant de Figueiredo,

Dr. Augusto de Freitas, D. Agostinho

Benassi, bispo de Nictheroy, general
Dr. Thaumaturgo de Azevedo.

18 — Frei Thomaz Jansen, Luiz Bo-
cayuva Bulcão, Mme. Dr. Alfredo Ser-
pa Ferreira, Dr. Üfefayette Rodrigues
Pereira, Mme. coronel Henrique Boi-
teux, Dr. Eduardo Moscoso.

19 — Dr. Luiz Van Ervcn, Dr. Al-
berto Duque Estrada, Mme. capitão te-
nente José Maria Neiva, Mme. profes-
sor Dr. Chagas Leite.

20 — Conde de Figueiredo, conego
Valois de Castro, coronel Miguel Bar-
bosa, coronel Felix Mascarenhas, Dr.
Oetavio do s Santos Mello.

21 — Mlle. Maria de Lourdes Ca-
margo Neves, Mme. Dr. Pires e Albu-
querque, Dr. Renato Vieira Braga coro-
nel Luiz Marcondes de Andrade Fi-
gueira, Dr. Alberto de Queiroz.

22 — Dr. Horaeio de Magalhães Go-
mes, Dr. Carlos Américo dos Santos,
Mme. desembargador Celso Guimarães.

23 — Dr. Joaquim Pinto Portella,
Dr. Ataliba Corrêa Dutra, Mme. Nair
de Azeredo Teixeira, Mme. Dr. Alfredo
Cezario de Faria Alvim.

24 — Dr. Carlos Seidl, Dr. Flavió
da Silveira, monsenhor João Pio dos
Santos, Dr. João Coelho Moreira, Dr.
João Herculano Pinheiro.

25 — Dr. Oscar Varady, deputado
Passos de Miranda, capitão Abilio Luiz
Barbosa, Dr. Herculano de Freitas, Dr.
André de Faria Pereira, Dr. Honorio
Hermeto Corrêa da Costa, capitão Raul
de Paula Costa.

26 — Ministro Alberto Torres, Dr.
Oscar de Carvalho.

27 — Mlle. Angelita Ferreira de Al-

meida, coronel Antonio Joaquim da Sil-

\a Fontes, capitão Alfredo Soares de
Souza, capitão-tenente Evandro Santos.

28 — Dr. Maurício Leitão da Cunha,
Mlle. Mariettít Pinto Campello, Dr.
Cicero Penna.
29 — Senador Soares do s Santos, Mlle-

Angelina Tavolari.

30 — Dr. Saul de Gusmão, Mlle.

Magdalena Berquó, Dr. Rogério de Mi-

randa Mme. Dr. Alexandre Calaza,

Mme. Marina Negreiros Januzzi, Dr.

Alberto Farani.

DEZEMBRO

1 — Deputado Gollares Moreira, 1”

tenente Oscar Leonidas Corrêa de Mo-
raes. Dr. Arthur Thompson, Mme. Dr.

Guimarães Rebello, Mme. Dr. Edmun-
do Bittencourt, Mme. Dr. Fernando
Guerra Duval, coronel Narciso de Car-

valho.
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t - Um. «lava Dr Dartd Ca»*
pi.ta, irnotado Jodo W.pocio, Dr.
0*c*r (iodajr

3 Mmr li* d» Atrrrd* SIM-
rm. Dr. Anloaio do \aw>mento Frt-

lova

4 iMnrnl Niqnetra dr Utmtn.
d*pulado hra«m« dr Macedo. Dr Kr*
•ralo llaodnra d* Mrllo. Dr tlrilor

dr V». plalor Kdfard hiwws F*-
liolo dr Almeida

3 — D- Inmhal lallcr Dr Coa-
«alo Martith.. Dr Jmd Kelielao# dr
Araajo.

4 — Umr Dr Alraro d* Trffr.

Uo< «lava Iredcrtc» dr Uotetda
Refo. Mm, Dr llatlo. Tl#r*. Mme
Dr Adolpho Doira, poria larla* II*

lalkkv drpolado (JirlUtaao llratil.

depotado Tr rrlra Kaar*

7 Dr Jodo Alara Uootra. Dr
Amaar? d« Medeinv Dr Maria Mal
Irr d* lampo* atajor I .coneta Laa-
«»r ». Gailhrrm* Pm, da Allva.

• — Dr Kodrlro Orla «Ir filho Dr
Waldemar Vh.Uer. MU* NmW*
Rt brito da laah*. pro#**«or Mrari
Ahboodath. Dr Pmlllo \ keloeta da
Coala. Dr 4all« Poaipro d* • *»ir* a

— Mm* Dr

* Umr Dr lorto* Tajlor. Dr
Joa* trthur HoUra* < apil Ao-lrarala
Orlar lo Jardim. Dr M*f«inl lloeno

ia Mar Dr Kdmaado V*40h. aa-
nador UKvrl dr Camatho, Dr Alra-
ra d* III II*orari Brlf-rd. general Car-

il — top.iâo dr coraria Thraiara
Jardim. Dr Joaqaim da * «nha Rei-
lo. Dr llarold Imala Uma. Dr Ma*
•orl C

19 I .mwlbeirt» Jodo Ufcedo Cor-
ria dr Ollrrim. mialtlr» i o*lho r
lampo*, rapil Jo-lrarnlr JaUlao dr
lampo* l.nmho Dr Nrlaoo dr Hor-

li — Mm* Dr. Riradarta Corria.
Dr. Joio Carneiro d* Soara tlandri-
r*. p«*l* Olaro llllar

17 — Dr. Tavlim» Wrrerrk. coroo*

I

Franco lUbcllo, Dr Alberto llraaa*.
drpolado Aalolpho Doira. Dr Maooal
Lanri.

II - Dr. Pmtrhto d* Osetrna. pro-
froar flodolpho Hrrn*rd(lli. Dr. JW
Maria Hrllo MM* Mrrrrdoa (rur da
Aélta. Dr Dario d* Mendo***

19 — Hm major Joaqalm dr OD-
«rira Dardo Mllc lanar* Vom Tr-
rrlra

M Mmr Dr Dalmo Machado a
SIDa. • apilio tgnarin Rodrlgue, Mar-
tia*. Dr Kdaardo Me Ir*Ura.

II — Dr ThcmiMoclc, d* Almri-
da mmawndador Adolpho tiamri-
mann. Dr Tbomaa Pari, Dr Sor*lo
d* «arrolho. Dr Alfredo Corne* dr
Um*ida. Dr Kdgard Aimdr* Caerda.

n - Dr Copra da Cnu. Mllc Re-
fina Rocha Tomba Dr. FrtirrW*
liuf ,n.»4joi Dr 1 rooida* Hrrrnde,
Dr Carria Wrr*

11 Dr Klmaao Coara (ardim.
coronel Pr*antro Kofraio Uai. Dr
Alfredo MAchado Coimaráe.. Mm* Dr.
(Ho*Ido dr OUrrlra.

14 Mmr llorlrnrlo dr (Orvalho.
I*r Uan-ol Re. roraarl Dr Maaor!
1*0*1 IHo IWalr • Dr Irmisés Moo-

Mini.tr» Mainwl dr OIIrrira
. Dr Pernaado Terra. Dr Jay-
ir Vatronrciio*

.

Dr. Jalio da Allralra lobo.
ühnpi* JoW Coacalee* Dr.
Marta Coelho, Dr Artbar Ptalo

Taalo I abi-nn *n.
olff. rir «embarca

dor (irem Seabra. Dr IWalo d* Rar-
Air*

“ ‘

14 — Miaitlro
«e nador trinca Machado Dr.
BaplKIa. Dr Antooio IHjnlbo doa
Soalo, Tires i »pil4«»-lrfwnl* Alfrrdo
d* Andrad* |t.«l«o..rth. mrnatl U<*v
lo Janora. Mm# I>r U>on»al Soalo

is — Copulo
(•rira. Dr

AIrr* No-
Aliado Plnia Uma.

Dr
Jmd

Tara

Otra
til

Dr Hrrvalaao Marro* Inglr*
Jodo Manoel Uhrao

— Drpolado Camlllo Traíra, ba-
a d* * Joaqrim. de palado Ari v-

a lapt. Mm* llrltor Trrrlra da
a. Dr Nilo li*

I TbeophUo Tapo d* Mo-
«roadur Kraocl.ro Sallra,

Jodo Jo*i P.tplnoia. Dr. Cale
rra d* Marrdo Jnniur

— Dr I mmaaarl Sodri MU*,
diaa /arnflh, Amenro la|o
- Dr Hrnrtmr Morim. Dr. Oa-

idhrmarcar Lopr*. Dr Adi
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O systema de pesos e medidas que tende a se generalisar pela terra é o systema
métrico, tornado obrigatorio em França desde 1801. Este systema é baseado no
metro que é a decima millionesirna parte do quadrante do meridiano terrestre que
passa por Paris. Esta é a unidac.e de comprimento. A unidade de capacidade é o

litro, que é um cubo com um decimetro de lado. A unidade de peso é o kilogrammo,
ou o peso de um litro de agua á temperatura de 4o centigrados. O systema métrico

é hoje obrigatorio na Argentina, Austria-Hungria, Bélgica, Brasil, Chile, França,

Aliemanha, Grécia, Italia, México, Hollanda, Noruega, Peru’, Portugal, Rumania,
Servia, Hespanha, Suécia, Suissa. Seu uso é facultativo no Egypto, Gran-Bretanha,

Japão, Rússia, Turquia e Estados Unidos.

Apezar de ser antigo no Brasil o uso do systema métrico, é conveniente conhecer

o systema empregado anteriormente, que herdámos de Portugal, e do qual algumas

medidas ainda se usam no interior. A intimidade de nossas relações com a Ingla-

terra torna também necessário conhecer-lhe os seus pesos e medidas. As tabellas

abaixo dão a correspondência de umas e outras ao systema métrico

.

Pesos e medidas antigos no Brasil

COMPRIMENTO

Legua brasileira
Braça craveira. .

Vara
Palmo
Pollegada
Linha
Legua marítima.
Milha
Toesa
Jarda
Côvado
Pé

Alqueire mineiro,
Alqueire paulista.

Geira
Braça quadrada.

.

3.000 braças craveiras
2 varas
5 palmos
8 pollegadas

12 linhas
12 pontos
3 milhas

418 % braças
9 palmos
4 palmos
3 palmos
1 V2 palmos

superfície

(100X100 br. quad.)
(100X 50 br. quad.)
400 braças quad
100 palmos quad. . .

.

6.600 metros
2 metros 20
1 metro 10
0 metro 22
0 metro 0275
0 metro 00229

5-. 555 metros
1.852 metros

1 metro 98
0 metro 88
0 metro 66
0 metro 33

4 hects. 84 ares
2 hects. 42 ares

1.936 mets. quad.
4 mets. quad. 84

Líquidos:

Tonel
Pipa
Almude . . .

Canada . .

.

Quartilho .

Martello- . .

CAPACIDADE

2 pipas ....

15 almudes .

12 canadas .

4 quartilhos
4 martellos

960 litros
480 litros

31 litros 944
2 litros 66
0 litros 66
0 litros 165
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Importadores oe Carvão de Pedra

^QüAlidadí5

CoKEeUrRO

fww fUNDICÕE?

d
COSINMA
DOnESTIC COAL

^^j+ÍSPtClAL

Hf CARVÃO^ RESTAURANT5

( CASASoí FAMÍLIA

Escriptorio

r«MAflÇ09 l

TflfPfi. NORTE 530

DÍPOS/TO

AVE^fDA»oMANOU£

** -VHIAÍJ6
• TIU*IU*nKO

t/\L
JAfcCiftO



iONIK

I|a$e ego cana Ugsm. fenera /«nugtn« mala
4

Vtrailiò

ureo-glauca.,ora & ca%ca desta jructa

èe veste de subtil ligeiro vello,

Ora apparece rútida. e impollufa
No brilho vegetal getineo e betlo.

Qual carne vircjern. a. <§ua polpa entufa,

Levemente tocada de amareüo,
A humana gula em anciaS a disputa;
Abre a cubiça o rápido marmello.

->*

Nem a jàma doS pomoS de Atalanta ^
Ou da maça de NewTortque, num Tombo,

Creou lei nova, o nome lhe Suplanta!
*!§ I

O que, entretanto, em épico ribombo
Hai.5 o enaltece eoTraj em gloria tanTa,

E’ a mamellada esplendida Colombo.

*

GjâbrieJ de AnnuncLo
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j
A Companhia Territorial

I
= do Rio de Janeiro=

I

|
° <*ue é essa flrande empresa, bem administrada,

f
Que explora uma excellente idéa

T

I
A SUA OBRA EMINENTEMEINTE SOCIAL

|

Quem se serve dos trens para a lin-

da Petropolis, a decantada rainha das
serras fluminenses, minutos depois de
deixar a estação de Praia Formosa,
passando o rápido perímetro urbano,
sente logo a vista empolgada pela bel-

leza dos terrenos que a via ferrea cor-

ta e que se estendem em Vastas pro-

porções aos lados da linha. Não mais
de vinte e poucos minutos, e o tou-

ristè ou o diário já defronta as ter-

ras conhecidas pela denominação ge-

ral de — Penha.
Lá está a poética ermida, ao cimo

do rochedo imponente, onde se fazem

as tradicionaes romarias de outubro,

que dão ao antigo arraial um aspecto

de pittoresco incomparável.

Hoje, o que não se via ainda ha

poucos annos atrás, uma população

crescente pontua as terras saudaveis

da localidade, outr’ora rústica, mas já

agora com tendências accentuadas para

se transformar numa numerosa ci-

dade .

E’ que, de facto, nada ali falta:

clima excellente, condução rapida e

baratíssima pela Leopoldina, agua, luz,

grande commercio, alguma industria e

— o que é tudo — facilidade e mo-

dicidade de preços para acquisição de
terrenos.

Tudo isso, sem favor, è obra da be-
nemerita Companhia Territorial do
Rio de Janeiro.

Superiormente dirigida por nomes
que são uma garantia de suas opera-

ções, a grande empresa de terras ad-
quiriu grande porção destas, quasi vin-

te milhões de metros quadrados, da

Penha propriamente a Merity, en-

trando desde .logo a*lotal-os por se-

rie de um milhão, para venda a pres-

tações.

Foi um successo sem par, tanto

mais^quanto a Territorial não se limi-

ta a facilitar em tudo a alienação des-

ses magníficos terrenos, porque fez

verdadeiramente quasi que a obra

que compete ao Estado — arruando o

local, preparando o escoamento das

aguas, levando para ali os cabos de

energia e luz da Light, promovendo
o abastecimento de agua potável —
em uma palavra: provendo a todas as

necessidades de uma população que

se deveria para ali encaminhar rapi-

damente, como de facto se verificou.

Emquanto tudo isso magnificamen-

te se operava ali, graças sobretudo á
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COMPANHIA TERRITORIAL DO RIO DE JANEIRO

I
Terrenos enr agosto de

(Vista
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I
companhia territorial do rio nr

H Vista dos mesmos terrenos, tirada da Casa dos Romeiros
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COMPANHIA HWWirOfflAL IK) RIO Dt JANLIRO

£
* e£,cJ* <li Penha, \cndo~te, no primeiro plano, parle do* notoi terreno*

» da Companhia

•
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COMPANHIA TERRITORIAL DO RIO DE JANEIRO

Os. mesmos terrenos visto do alto do outeiro da Penha (Vista tirada

da egraja)
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