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Vista da praça da Gloria no dia 3 de Maio x£$
(PKotpgràpKia oflerecida pelos Srp. Bastos & Dias)

I



^P^^^:'.-.' f_ _4 ¦ ^ REVISTA DA SEMANA .,,,..l..,:-::fc^_ .,... J^O de Maio 4<>00 jl

¦mJBébI ^j^5tjt^* '.u^a i^^^B Mb^B ^b(*Wf ' jjük' JÈft ^HHk^sH^s&dMI Hh^I Bfe^^H ^B

As festas do IV centenário
íí A missa campal no dia 3 de Maio f

'-; 
¦¦•¦'¦¦..¦

SIMPLES APRESENTAÇÃO
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A revista, cujo primeiro numero hoje publica-
mos, tem o desejo de ser um orgam de informa-
çÔÒ^ illustrado e popular. Nào cogita de politica,
sob qualquer fôrlnãnp^sêpõssã ènléncíêr essa
designação. Não tem empenho algum em ver
triumphar tal ou qual escola litteraria.

Feita para o povo — desde as Ínfimas ás mais
altas camadas 'sociaes— a Revista da Semana
empénhar-se-ha somente em fornecer a todos
illustrações e artigos interessantes. De tudo
quanto se passar durante a_semana e que me-
reçã attehçao procurará dár, em excellentes gra-
vüras, copiadas de photograpnias, o que deva
excitar a curiosidade publica. Guando o caso
assim exigir, junlar-se-ha a isso o texto necessa-
rio para a boa comprèhensuo dos lados, embora,
em| regra, nos empenhemos em. multiplicar de
tal !(modo as estampas, escolhendo-as tão bem

i :l|ré |iispensem commentarios. Unclp houver o
f^\qíí^agi'ade ou impressione os espíritos curiosos,

silljanSerá uf^^òperador da Revista, phottfgraphan-
i: do-o, para incluil-o nas paginas delia. ¦'"¦M

|v À par dos suecessos nacionaes, a Revista da
^Semana' publicará frcqucntemenle illustrações
fácerea dos lados estrangeiros de mais vulto. *

Caricaturas, modas, scenas das grandes obras"
IdraÂiaticas, peças de musica, romances —de
tliflctò* buscaremos dar o melhor, l^' claro, por

âSjHpLo, que -denlro do nosso rigoroso pro-
í{ rajÈtfrt)? de indiflerença política, as nossas cari-
.Í^^S^nVnc^uferáo eni visla e.xaHarou deprimir
M-ou qual pailido ou personalidade. Visarão
fites a c/rítica de costumes.
IQuanto, ás modas, mullipliçaremós as repro-

cçòes de figurinos tirados dos melhores jòr-
?sda França, da Itália, da Inglaterra^ da ÁUe-
nha,.elc. Como é natural, os da França terão

predilecção, pois que são eljes que dão

'lL

tom ao mundo elegante brazileiro. O texto dessa
secçao, quando texto houver, será feito com a
máxima competência.

No que diz respeito a contos e romances, o
nosso critério para a sua escolha estará no inler-
esse que a acçáo possa despertar, comtanto que
a linguagem seja clara, accessivel a todos e o
entrecho nada tenha de siquer ligeiramente cen-
suravel debaixo do ponto de vista moral. Obede-
cendo a este programma, todos os bons escri-
ptores nos conveem; desrespeitando-o, nenhum
nos serVe, seja qual fòr o seu talento ou gênio.
Não entramos, portanto, na questão de saber a
que escola litteraria cada um pertence :

Hovs le genre ennuyeux lous.les genres sont bons.

Por isso mesmo, noticiando a recepção de li-
vros nacionaes, abster-nos-hemos sempre, rigo-
rosamente, de qualquer critica.

Ha uma classe cie leitores de quem limitas
vezes nos lembraremos : são as crianças. É' bom
desde já ir buscando conquistar os futuros assi-
gnantes da Revista! Não só na secção das
modas, como na litteraria e recreativa, pensaramos nellas muitas vezes. Um conto da caróelíi-
nha lê-se sempre com agrado. Tanto é assim
que, tão longe quanto alcançam tradições liu-
manas, a litteratura popular sempre floresceu
em narrativas fantasiosas, no gênero das que são

j apreciadas pelas crianças: não vai grande difle-
rença entre os contos da carochinha de hoje e os
qrçe os egyptologos recolheram em velhos papy-roè, cuja idade é superior a ÍÍXOOO annos! Os
que nós escolhermos, sejam originaes, sejam
adaptados do fplk-love estrangeiro, saberão sem-
pre ser interessantes.

Que outras cousas se devem aqui dizer aos
leitores?

E' uma-imperlinencia inútil alongar um ro-
sario de promessas.., Mais do que as inlen-
ções magníficas valem sempre as realizações,

mesmo quando são simples. Por isso, nósfque-
remos que o publico nof julgue antes peloique
vamos mostrar-lhe effectuado*praticamenli Qnosso empenho estará todo em impôrmo-raig a,
sua attenção e á sua estima, em fazer com qtie à
Revista da Semana seja a revista íiecessária em
toda família brazileiíi^ tão indispensável a cifío-
sos espíritos que nella busquem sobretudj» a
chronica illustrada dos suecessos contemíbra-
neos, como a formosas senhoritas, preoecúpidas
com os últimos dictames da moda e a travessas-
crianças, querendo apenas alguns momento* de
distracção.

n^WW>A/W\
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CORREIO DA SEMANA |
A Côrle de *Appellação decidio, esta semana que a»mulheres podem advogar. Está afinal cortado o litigiso

debate? Não é de crer. Desde que se inventaram a#o-
gados, não foi outra a missão d'elles senão compilar
e embrulhar casos simples. Fazem isto por proli&iáo,
por gosto, por instineto. Na hypothesé, juniam a tido
mais o immcdiato interesse: derendem-se de uma ri>va
concorrência... pi

O interessante é que os tribunaes vão variando e«la
dia: ora dizem que s/m, ora qúe não, ora quottaiiez.Durante esse tempo, as médicas exercem sem o meior
embaraço a sua profissão. Toda gente parece de accoMo
em que nella as mulheres tem a probabilidade de ^Tibs-tar bons serviços. Ora, quem.se dér ao trabalho de fc«-
ditar sobre as duas hypotheses verá que a medica, o ri-
gada aos deveres da clinica, pôde muito menos cíühar
dos trabalhos domésticos da familia, que a advoga ià.A primeira não tem possibilidade de escolher clierilevê
moléstias; nunca se deve furtarão trabalho im media tt> e
pessoal, de dia ou de noite, como fòr necessário, Má a I
cila, mas aos que reclamam seus cuidados. A sogbVfln,.
sem interromper a sua vida domestica, limitaruSlo-kB
apenas a sahir algumas horas por. dia. temo direito ^e
aproveitar o momento que julgar mais asado, para w-razoar autos, preparar hbellos, architectár defesas. 1

Mas o que repugna aos delicados é o apparecirnenL-
da mulher nos prelorios e tribunaes, mettida. por asün
dizer, corpo a corpo, na vida publica. Òuerellas peflambulem abaixo c acima, durante dias inteiros, a rt|
do Ouvidor, deixando casa, familia, educação de filh<
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abandonados a mãos mercenárias,
pouco lhes importa. Pouco lhes im-
porta saber como uma alma se suja
nacjuelles mexericos da rua ociosa,
onde a intriga iloresce, a calumnia
viceja, as torpçzas brotam cândida e
inconscientemente de boceas formo-
sissimas... A mulher é para elles a
teteia delicada e frágil, feita para re-
galo dos sentidos; animalsinho de
luxo, mimoso e futil, que não tem
capacidade para se entregar a nada
de sério.

Seria realmente muito bom quetodas ellas, embora não realisando
esse ideal tão pífio, podessem ao me-
nos ter o conforto do lar e ficar
adstrictas á vida domestica. Mas ha
para isso, entre outros, o seguinte
obstáculo : só na Europa," asi mulhe-
res excedem de sete milhões o nu-
mero de homens. E' o mesmo portoda parte. Quando — portanto, a
raça dos celibatarios ficasse inteira-
mente extineta, ainda assim sobra-
riam sete milhões de solteironas. Quemlhes pagaria, não apenas as 

"jóias
caras, os fanfreluches, as rendas e
sedas, porém, o simples pão, a chita
modestíssima ?

Mas a mulher não tem capacidade
para as luetas, a que hoje se quer en-
tregar—dizem os mysoginos.

E' uma questão de adaptação. Che-
garemos lá — c chegaremos bem ra-
pidamente. Ha apenas meio século,
que a educação feminina começou a
ser feita e já os seus resultados são
notáveis. E' rara a esphera de conhe-
cimentos humanos, mesmo as regiões
mais áridas, como a mathematicà, em

3ue 
a mulher não tenha dado cópia

o seu valor, durante esse tempo. Aliás,
resultado era de prever, porque os quecontra ellas, fazem este syllogismo absurdo, já denun-
ciado por um auetor de mérito: <<O homem livre, em
alguns milhares de annos, produzio uma certa civili-
sação. A mulher, sempre escrava, nãó poude durante o
mesmo tempo crear cousas muito onginaes. Logo a
mulher, mesmo em outras condições, nunca creará nada
de original.» Que direito pôde haver para um tal racio-
cinio? E' claro que nenhum.

i—:—— ¦.¦; 
%,;-m

l\To- anuo dois ínll. — Photographía prophetiea do que será o Rio de Janeiro no V centenário.

semelhante
raciocinam

Precisamente um telegramma de quarta-feira ultima
dizia-nos que as mulheres boers reclamam vivamente a
sua incorporação no exercito combatente. Oh! como a
pilhéria brota, expontânea, só ao ouvirmos este pedido!Esse é ura dos argumentos predilectos dos anti-femi-
nistas: «Si as mulheres querem ser advogadas e me-
dicas, queiram lambem ser soldados.»

Em primeiro logar, a conseqüência não é rigorosa.
Comprehende-se que, nisso corno em tudo, a divisão de
trabalho tem sua razão de ser. Porque a idéa nos faz
sorrir? Pela fraqueza feminina: a mulher, dizia Diderot,

é um animal naturalmente fraco e doente. O serem fracas
para a. guerra deve ser um motivo de tão justa exclusão
)ara ellas como para os homens, que os conselhos mi-
itares excluem quando não têm um certo vigor physicp,sem lhes prohibirem, entretanto, o exercício de outras

profissões masculinas.
De mais, não creiam que deixasse de ser possível or-

ganisar um batalhão de mulheresinhas combatentes,
que, no campo de batalha, dessem que fazer aos adver-
sarios. Mas, sem contar que, mesmo uns guerras de
hoje, muitas tarefas lhes podiam ser confiadas, devemos
pensar na evolução que está lázendo o ideal militar.

De dia para dia, o que se vai pedindo aos exércitos é
menos a força muscular, a resistência physica, do que
a habilidade no manejo de machinas^perfeiçoadas. com
que, ás vezes, uma criança conseguiria lidar. As pe-'
lejas de Cuba, das Philippínas e do Transvaal não po-
clèm ser tidas, a este respeito, como modelos, porque
ahi a lueta é semi-selvagem, sem exercito regular de
um dos lados c em terrenos pouco conhecidos. Mas
ainda assim a astucía, a habilidade na pontaria, o uso
de boas armas tem alcançado mais que o vigor indivi-
dual dos soldados.

Foram-se as batalhas de outros tempos, braço a

braço,, corpo a corpo ! Os escriplorcs militares preveni
que urna guerra entre duas nações européas deve deci-
dir-se, no máximo, em algumas semanas. E cada vez-
mais o triumpho vai cabendo aquém dispuzer de melhor?
material, de mais intelligencia." As mulheres poderão»;então ser combatentes tão ou mais hábeis que os;
homens, ainda que conservem a sua fraqueza de hoje?— o que aliás não é provável, desde que passem a ter;:
educação mais racional.

Os soldados, que em nossos dias riem da fraqueza»
feminina das batalhadoras como as mulheres" boersjt
esquecem como delles se ririam os velhos íegionarios
de séculos desapparecidos: as armaduras, capacetes e
montantes, que ha nos musèos da Europa e eram dia-
riamente usados pelos homens de Carlos Magno, màli
podem ser hoje sustentados pelos mais bravos dos"
bravos de nossos exércitos !
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Embora, entretanto, se preveja um momento em que
a mulher até guerreira possa ser, sem a menor inferio-
ridade, confesso que sinto muito bem, por ora ao menos,
uma inferioridade d'ella no exercício da advocacia.

Não se trata, de certo, da sciencia de dizer desaforos;
Essa, quando fòr preciso, ellas terão. E' mesmo pos-sivel, c isso é uma vantagem, que substituam as gros-serias pelas, ma Meias ferinas e leves, arranhando apenas*
mas com arranhões como os que temas settas hervadas^
de curare^:. g

Depois, é força convir, entre nós os advogados são-
menos aggressivos que os médicos. .lá sem cogitar das;
aggressòes proíissionaes, que elles consideram um dever
(o 

"único 
que cumprem), de darem cabo dos clientes,

ninguém ignora como são terríveis no manejo da pcnnat
c tínla ! Dizia um poeta hespanhol :

Para vèr chi breve cxtinclá
a ventura mais serena,
uno lia piuilwil como a penna,nem veneno como a tinta !

:tí'?V
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As festas do IY centenário
Pic-nic na Tijuca. Offlciaes do cruzador D. Carlos e da Marinha Brazileira. Representantes da Imprensa

Não sei si, por isso, uma vez que a tinta entra no:
capitulo dos vé n dn o s^ -ei -I-ms—e n tênue ra m-usal-a"," c ora oT1
fazem, a todos os demais com tamanha proficiência^:,
Em todo o caso, aqui deixo este novo reparo á con-';
tradicção dos que acham mais consentanea com a deli-.
cadeza feminina a prolissão medica. Gentes desmemo|.v;
riadas. pensae que não ha neste Rio de Janeiro facul-
tativo qiip se preze e qiie não tenha passado e levado
descom|)Osluras formidolosas ! E' do oliicio.Um chapt -
leii-o da rua do Ouvidor aununciava d'antes que jnuilo-
desgraçado seria (piem não lhe comprasse os ehnpécs
que expunha á venda. Muito desgraçado e anónymo é o
medico brazileiro que ainda não chuebou uma saiabanda
jornalística. Livrem-se as médicas !

Slas a inferioridade das advogadas está noutro ponto:1;
na falta de jurys e juizes femininos. Nós, homens, no$j
enlendemos, sabemos que móveis nos levam, que pai^v
xões nos agitam. Ellas mulheres lá conhecem tambciife
como raciocinam; De mulheres para homens e de h(%
mens para mulheres, até (pie se faça a adaptação, é que.;
ha difliculdade em calcular bem as cousas. Passar-se-ha-
talvez uma phase embrulhada e confusa.

Não me digam que toda a sciencia do homem esteve /
sempre em conquistar a mulher e a da mulher em con-y,
quistar o homem. Ila um erro nessa aflírmativa. mmé^ü
duvida, o fim é a conquista. Mas —para nos collocarmo?-
só do ponto de vista feminino — o que a mulher visa e,;
sobretudo, arredar as outras concurrentes. Sente que ov?
homem precisa de uma companheira para a vida tui-í.
para o amor, mas não se atira a capta-lo, estudando.h%,
meios de vencè-lo. por assim dizer, directamente: ant(*»-.H/í^
de tudo. indaga os processos lc seducção das rivaes
busca stipplanta-las. E' como vvn iockey. que^ ep v.
de ir esporcando o seu animal, sem attender^tfüí^coj

\ sriaPi



•>.;.'• 4 - N. 1 REVISTA DA SEMANA 20 de Maiojpe 1900

petidòres e buscando apenas attingir o máximo de velocidade, iüsse, de, quando em quando,,
semeando obstáculos e atirando pedras, contra os outros jockcys. Essa e toda a sçiencia das-
nerlidias femininas! „ .. . •••'

\*sim, cada sexo sabe como os que d'elle fazem parte sentem, pensam e agem. Lm lrente a
outros homens, os advogados tem toda a segurança na sua eloqüência, nos recursos de que
lançam mão. Tè-la-bào as mulheres? Duvido.

Lembram-se todos do velho caso cie riiryné, passado na Grécia, ha .tantos séculos. Como a
iizessem condemnar á morte, o advogado, num impeto de inspiração, arrancou-lhe brusca-
iríte a túnica e ella appàreceu, nua e bella, aos olhos dos juizes, (pie a absolveram. Mas eram
;,„^'.i„„>mnc n mlvíiMíido sabia nem une o nruumento. sendo decisivo para elle, nao o s? "iam<

mò^sipára^dutrosídò seu sexo. Tivessem sido 
^mulheres e com esse recurso, tè-ia-iam con-

Calculem porem, um tribunal moderno, lia tempos, a Priuceza de Chimay fugiu com o cigano
RigÒ; Imaginem que Rigò era preso e tornava para defendv-lo uma advogada. Fosse o jury
feminino cfòlla poderia resumir as suas allegaçòes em exhiibi-lo aos olhos das juradas, embora,.
cela va saiis clirej sem chegar ao excesso do tal Kòmemsního da Grécia;..

_ Senhoras juradas, chamo a vossa attencão para estes bellos olhos, este negro e espesso
bigode este peito viril e forte, a elegância deste nobre perfil ... Que importam brazões diante
de-tüdo isto? Cómprehendereis, de certo, que elle é digno de perdão.

Ácrediterh que ellas cómpreherideriam. Sàlvp o caso jtessoal de haver alguma ex-pretendente
ao ci°áno elle seria absolvido, imanimissirnamentc. Igual argumento assanharia, entretanto, as-
maislíravas coleras e invejas de um jury masculino. Não deixaria de votar por todas as aggra-
vantes, porque, estejam certos disso, sejam quaes forem as profissões e as occasiòes, o amor,,
de quem dizia Leopardi,

...chc muuve il sole e 1'alire slelle,

continuará a mover sempre os corações humanos...

Leram na quarta-feira o tclegramma de Bucnos-Ayres que o Paiz publicou? Pois lá está. E.
um exemplo; O Arcebispo surprehendeu em flagrante os amores da madre} abbadessa de um
convento com o seu cocheiro ! Apanhou os doise casou-os immediatamente.

Meditem. Boccacio tinha contado isso. Lalõntaine pòz em verso a hisjxnia e garantiu que o
burei das monjas não bastava para defendê-las das investidas do amorr

« Le voile h'est le rempãrt le plns sür
Conire Lámourj rii lc moiiis aecessible.;. «

E' o que de novo se acaba de demonstrar, embora na narração de Boccacio o heroe fosse uni
iardineiro e aqui seja um cocheiro. A dillerença não é grande. Mas que os anti-feministas vejam
bem: si ha profissão que pareça destruir o amor, a família, as preoecupações domesticas é a
de madre-abbadcssa. Evidentemente nenhuma se pode ligurar tão recatada. O recato é mesmo
de tal ordem, taes são as preoecupações capaz de inspirar, que parece não abrir a menor fresta,.
por onde o amor consiga se esgueirar. Por excesso contrario ao da vida publica, dir-se-ia que
tal estado seria também extremamente prejudicial aos interesses da propagaf^o-^lír^sp^cre7~E~
não obstante, o victorioso amor soube transpor todos os obstáculos ! Porque não será assim para
as advogadas ? para as engenheiras Almas timoratas, nada reccicis !

qu

As festas do IV centenário.—Na Exposição Industrial,
duetos da casa Emanuel Cresta & C.

Pro-
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vobis, apertou bem as duas mãos na estola nu] ciai c mandou os dois alurarém-se reciproca-
mente, pelo resto da vida... Estão punidos !

A dureza da punição dá mesmo a idéia, de que o Bispo não era talvez insensível aos encantos
da abbadessa. E não me julguem irreverente porque o digo : os bispos também são gente ! Con-
ta-se até de um papa —'Gregono XVI, que vendo uni dia uma pequenina cruz de brilhantes no
collo de formosa devota, disse a um cardeal, que lhe chamava a attencão para a ernz: «.4 cruz
é, de fado, muilu bella, mas o calvário cm que está ainda mais bello... » Que muito seria, portanto,
de admirar, se a opinião do bispo, buonairense fosse favorável á abbaddssa ? Só assim se explica

mata-la de uma vez, tor-

A que sentimento pode ter obedecido o bispo casando ltfgo os dois delinqüentes? Não creio
ao tenha sido ao de um grande enternecimento... Antes acredito que fosse o empenho de cas-

Üo-a-los — e castiga-los severamente. Quer me parecer que o cocheiro preferiria o amor puro e
simples, senr|platonismos, mas sem casamento. Steehetti dizia que, tendo amado uma hora, era
o bastante: ,

Ci amammo veramente urTora intera:
Fumnio felici quasi mi giorrip e basta.

Foi isso que o malicioso sacerdote não quiz. Pensava o felizardo automedonte que era só amar e
passar adiante com um satisfeito — basta! Não senhor! Amarrou-os o bispo com o conjungo

o seu despeito tão violento, que até a fez casar
Casar! Pois o homem não podia ncoirera castigos mais brandos:

uisiloriaes, faze-la assar a foto lento ?tura-la em supplicios inq
Convenham que o castigo foi feroz !

P
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O mal do casamento vem lodo da incerteza do amanhã dos melhores enlaces. Estava eu
a pensar nisto, quando deparei com o tclegramma de Berlim, publicado na Tribuna em que
se contava a morte do philosopho Schmidt, esmagado por um carro. Li e lembrei aquella
critica de La Rocheioucauld. Achava elle que os philosophos arranjam-se de modo, que
explicam perfeitamente o passado e dão regras excellentes para o futuro. Só, entretanto, não
sabem uma cousa: regular o presente !

Foi o; que suecedeu ao Schmidt. Tinha com certeza idéas seguras sobre a origem da
Terra, da Lua, do Sol, do homem e de Deus. Podia —é o que suecede a todos os philosophos—
contar o caso como se a elle tivesse assistido. Quanto ao porvir, ao que, por exemplo, será o
mundo no anno 5000, possuía também prcscicncias divinatórias e indiscutíveis : as cousas se

V passavam como se já lá vjvesse. Tinha-remedios-para todos os males que então podiam occòr-
I>er. Só um factirnão vTcTnem remediou, quando ia pensando em tanto Passado e tanto Futuro :

a carroça, que era o Presente, c que o derribou, rodou adiante e foi seguindo ... Pôde ser que o
: cocheiro tenha sido preso. Mas as rodas inconscientes, que puzeram em papa os miolos do phi-

losopho, continuam hoje a calcar, com uma indifferença mais philosophica do que tudo, as ruas
de Berl.m ...

D'Alembcrt contou que a sua ama de leite professava um grande desdém pelos phdosophos.
Porque? Porque dizia ella, são uns malucos que levam a vida a atormentar-se, só para que
haja quem, depois que elles morrem, falle d'elles.

Se era esse o ideal do Schmidt, deve estar, em parte satisfeito. Algum dos senhores,,
emquanto esse escriptor esteve vivo, ouvio dizer alguma cousa a seu respeito ? Creio que
não. E, porque precisamente uma carroça, que não foi prevista por toda a sua philosophia,
jogou-o ao chão e matou-o, o mundo inteiro licou sabendo que elle tinha existido e philoso-
phado sobre um grande numero de cousas que não interessavam nem a elle nem a ninguém.

Medeiros e Almjquerque

Era uma vez um rei. Depois de ter tido

3uatro 
filhos: três rapazes e uma menina lin-

issima. ficou viuvo. Pouco tempo apoz, que-
rendo alguemquc tratasse bem de seus filhos,
pensou em casar-se. Tomou para segunda
esposa uma mulher, que lhe pareceu muito
boa. Era, porém, feiticeira. Entre outras cou-
sas, possuía um espelho que dizia sempre a
verdade e um annel que fazia dormir quem o
enfiava no dedo.

Um dia, a nova rainha acabava de enfeitar-
se vestindo as suas melhores roupas, quando-
se lembrou de perguntar ao espelho: «//a
alguma moça mais bonita do que eu ? Duvido ! »

[, O espelho, que dizia sempre a verdade, res-
poncleu loiro: « Fazes ma' em diwiuur. na outra muito mais linda que tu: é lua enteada. » j
A rainha f^toi-fiirujsa-e-d^oiHio fa/er morrer a menina
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Desde então, principiou a maltratal-a barbara-
mente. A pobresinha ia definhando a olhos vistos.
Os irmãos procuraram o pae e queixaram-se; mas
o pae não lhes deu razão: achou qwe a menina
merecia realmente ser castigada. Então,sos rapazes
decidiram-se a fugir e ir pelo mundo a fora, com
a irmã, ganhar a vida. .,.

Um bello dia, sem ninguém dar por issq, poze-
ram-se ao fresco. Andaram, andaram, andaram...
até que, muito longe, encontraram, perto do mar,
uma velha torre abandonada.

Entraram, correram as diversas peças e, embora
muito admirados, decidiram ficar alli mesmo.

Ficaram. A partir do dia seguinte, regularam a
vida: a irmã passava os dias em casa, cozinhando,
tratando dos arranjos necessários, emquanto ellcs
três ianr caçar. Durante esse tempo, fosse quem
fosse que viesse, ella não devia receber: em caso
algum abriria a porta.

Correram dias. A rainha, perguntando ao espc-
lho, sabia de tudo. Sabia, mas não se importava:

o que ella queria é que
a enteada estivesse longe.
No fim de algum tempo co-
meçou, entretanto, a rc-

^^^i cciar que, mais tarde, com' "K " ' saudades do pae, quizesse.
voltar. Decidio-se, péiisan-
do nisso, a ir ver se a po-

I dia matar.
Sátiiò um dia muito ce-
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| do, andou, andou, andou
até alcançar a torre. Era
meio dia. Os três rapazes
estavam na caça. Vestida
de trapos, coberta de pó,
com os olhos baixos, a
rainha achava-se inteira-
mente disfarçada; parecia
uma mendiga. Bateu apor-
ta—ton ton ton—e esperou.

A moça debruçou-se á janella e perguntou quem era. «2?' uma velhinha can-
cada e faminta, que pede pousada. » « Minha velha, respondeu a rapariga com
pena, eu não lhe posso abrir a poria: é ordem de meus irmãos. Mas, se você
quer um pouco de comida, não tenho duvida em lhe dar. » A feiticeira aceitou.
A princeza amarrou uma gallinha assada num barbante e fel-a descer pela
janella. A velha agradeceu muito e voltando-se para a moça disse-lhe: « Eu
já fui rica. Conservava desse tempo o annel de ouro que aqui lenho. Quero,
todavia, que a senhora o aceite como lembrança, porque a mim, na minha
idade, isso já não serve de nada. » Dizendo isto, amarrou o annel no bar-
bante e, emquanto a moça o puxava, ella se ia afastando.

A' tarde, os três rapazes vieram da caça. Geralmente, assim que abriam
a porta, a irmã corria a recebel-os. IVessa vez, porém, tal não succedeu.
Havia em toda a casa o mais profundo silencio. Subiram, inquietos. Chegados
acima, encontraram a moça cahida. Levaram-na para um sofá, procuraram
fàzel-a -votta? a- si-e-nada.conseguiram. Era o annel mágico que assim a fazia
dormir; mas o somno era tão profundo Tqucrellcs^e con-V-enceram de que es-
tava morta. Tiveram com isso um desespero enorme.

Que ficavam alli fazendo? Resolveram que partiria cada um para seu lado,
procurando meios de ganharem a vida. Quanto á irmã, tanto fazia enter-
rarem-na em alguma cova, como deixarem-na alli', naquella torre abandonada.

Estenderam-na em um sofá, cobriram-na de flores, fecharam todas as ja-
nellas, todas as portas, reuniram as chaves em um grande molho e joga-
ram-no ao mar. Cada um despedio-se dos outros e seguio o seu caminho.

D'ahi a dias, o navio de um príncipe veio, por causa de uma forte venta-
nia, ter á costa, perto da torre. O príncipe saltou; esteve em terra. Quiz
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Vista do monumento, na manhã do dia em que foi inaugurado
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entrar no velho casarão, mas não pôde, porque nenhuma chave das que .
possuía servia lá. Passou a noite a bordo. Na manhã seguinte foi tomar banho
na praia. Por acaso, adiantando-se um pouco, pisou sobre as chaves, que ós
moços tinham atirado ao mar. Apanhou-as, fel-as limpar, porque estavam,
enferrujadas, e foi elle mesmo abrir a torre.

Abrio; entrou. Entrou, de sala em sala, examinando tudo curiosamente.
Ao escancarar a porta do quarto em que estava a moça, e ver, de repente,
aquelle rosto lindo, íicou assombrado. Quando, afinal, fez-se mais calmo,
Iduscou acordal-a. Foi trabalho perdido. Nem pedidos, nem caricias, nem
gritos—nada conseguia despertar a rapariga adormecida. Pensou também
que ella estivesse morta, mas, examinando bem a respiração, notou que
ainda vivia.

Como elle era obrigado a partir, esperou pela noite e, com um escudeiro
em quem tinha confiança, carregou o corpo para o navio, sem que ninguém
desse por isso. D'ohi por diante, pessoa alguma entrou no seu camarote.

Fez o mesmo ao chegar ao palácio. Levou a princeza para os aposentos
em que vivia. Soube, porém, transportal-a com taes cautelas que não houve
quem a visse.

Ao seu quarto só elle podia ir: nem ordenanças, nem fidalgos, nem mesmo
seu pae ou sua mãe, a quem pedio que nunca o procurassem lá.

Todos andavam intrigados com aquelle mysterio. Demais, o príncipe vivia
triste, sem appettite, não faltando a ninguém. Por mais que a mãe pro- .
curasse indagar qual era o segredo, elle nada dizia. Afinal, a velha rainha de-
cidio-se um cíia a saber o que havia no quarto. Mandou fazer uma chave falsa
e, aproveitando uma occasião em que o príncipe sahira, entrou lá. • . |j

Quando achou a moça, ficou admiradissima. Que estava alli fa-
zendo? Quem era?

Perguntou á princeza adormecida tudo isso; mas as suas pcrgun-
tas ficaram sem resposta. Começou então a examinar-lhe a belleza;
correu por entre os dedos o cabello sedoso e comprido ; analysou ,
as rendas e sedas do vestido; tirou," para ver melhor, seus brincos,
suas pulseiras, seus anneis... i

Quando a rainha acabava de tirar o annel ma-gico, o annel queu,
fazia dormir, a moça accordou imniediatamente. Contou então á >¦
historia de sua vida. Mas a rainha, embora muito commovida, quiz
fazer uma surpreza ao filho. Tornou a por o annel no dedo cia
princeza, para de novo fazel-a dormir e sahio, deixando o quarto
fechado.

A' tarde, o príncipe chegou. A mãe mandou-o chamar e inter-
rogou-o de novo sobre o segredo que o fazia viver tão tiisle.
Elle recusou dizer. «Pois eu, filho ingrato, eu sei o que te faz sojfrer-
e posso dar-le remédio!»

Immediatamente ella, por um criado, mandou pedir ao rei c a
todos os fidalgos que viessem promptamente. Todos acudirnin. O
príncipe, admirado, não dizia palavra. A rainha, á frente do grupe*
de fidalgos, seguro então para o quarto do príncipe e disse-lhe^
que abrisse a porta. Elle não queria. «Bem, replicou a rainha, se
não attendes ao meu pedido, has de obedecer á minha ordem: quero
que abras!» Não teve remédio senão cumprir a oruYm..

Ao verem a belleza explendida da princeza, Iodos ficaram oxla-
siados. A rainha, tirando-lhe o annel, fcl-a então áccprdar. «A/w
está tua esposa, disse ella ao filho. Para outra vez não sejas ingrato
commigo; aprende a ler confiança em teus pães. »

O príncipe, cheio de alegria, pedio que o perdoassem. Os dois
noivos se abraçaram, chorando de prazer. Os fidalgos estavam
cada vez mais encantados pela princeza.

D'ahi a dias, Frei Anselmo, o çapèilãò do rei, eifectuou o < - *
samento. Foi uma lesta maravilhosa.

Casados, os dois viveram sempre muito bem. No fim de um anu •,
Uveram um filhinho.

Estavam assim, quando, um bello dia, desappareceu o peque-; jpp
nito. No berço em que elle dormia, encontrou-se um cachou ...tio ;hp
e um bilhete, dizendo que o menino se transformara em cao.

A princeza ficou tão triste que só desejada morrer. Dnln ü mm
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mostrava nesse momento uni macaco sábio, tam-
bem ao ver aquillo, levantou a vista para o logar
em que filavam os priríçipés eimiTreiirataTncntr:r-;Ts-
lagrimas ÍJie saltaram dos olhos.' O espectaculo cessou. 0 povo estava admirado.
Alguns .queriam dar pateada nos palhaços. Todos
indagavam porque sé teriam elles sentido tão per-
turbados. 0 príncipe, furioso com a interrupção,
mandou prendél-os e ordenou que fossem levados
a sua presença.« Vieram os três.' No caminho o mais moço, que
precisamente era o dono do macaco, disse aos
outros:

— Nâo imaginam como eu estou triste! Quando,
ainda ha pouco, olhei para a princezn, lembrei-me
cie uma irmã que tive e com quem ella se parece
extraordinariamente.
•—Mas foi por isso mesmo, disse cada um dos

outros, foi por isso que eu não pude continuar!
Ditas estas palavras, vieram a reconhecer-se:

eram os três irmãos. Chegados ao palácio, con-
taram a sua historia. A princeza reconheceu-os, o
príncipe acolheu-os muito bem c ficaram todos
vivendo felizes.

Um dia em que estavam conversando no jardim
do palácio, viram uma velha escondida entre as ar-
vores, espreitando. Apanharam-na e nõO tardaram
a reconhecer a madrasta. Que lazia a.lli? GKeia çle
ódio e inveja pela felicidade da enteada, queria ver
se furtava, para trocal-o também por um cachor-
rínho, o seu segundo filho. Tinha sido ella quem
levara o primeiro.

Os moços,'depois de a terem prendido, pozeram-na
era confissão, souberam tudo e obrigaram-na a di-
zer onde estava o outro menino. Depois que o acha-
ram, resolveram, por castigo, matar a feiticeira,
fazendo com que as feras do circo a devorassem.

A scena não podia ser mais horrível. Transida
de terror, a velha mettia a cabeça por entre as
grades da jaula, chorando, gritando, agarrando-se,
cpnvulsa e desesperadamente, com as mãos cris-
padas. Mas um dos leões approximou-se, farejou-a
0} dentro em pouco, a desgraçada, disputada por
todos elles, ficou reduzida a um monte de tacos

IP palpitantes de carne, que os monstros arrancavam
soffiegamente..'. Do focinho e das jubas, no furor

| da carnificina, pingavam gottas vermelhas do san-

^ gue^da infeliz... ,
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anno teve outro filho, mas nunca se consolou da
desgraça que soffrera. 0 marido, para distrahi-la,
forçava-a a sahir, a passear, a ir até mesmo aos
theatròs de feira c aos circos de cavallinhos.

Uma noite, estavam precisamente em um circo,
quando entraram três palhaços. Eram três palha-
ços novos, que o publico nunca tinha visto e que
o emprezario do circo fora contratar, um na
França, outro na Allemanha e outro na Inglaterra.
Nenhum dellcs conhecia os outros dois.

Ao principio, a representação correu muito bem:
os palhaços faziam cousas tão engraçadas, que
obrigavam todos a rir-se em grandes gargalhadas.
A própria princeza sorria, alegre. De repente,
porém, um dos palhaços olhou para cila e, no
mesmo instante, licou tão triste, que não conseguio
mais dizer nada e sahio logo. Quando o segundo
palhaço encarou também a princeza, quasi des-
maiou. Não pôde mais continuar. 0 terceiro, que

Para não fazer um madrigal...
(num álbum)

E' bem de ver que aqui, Minha Senhora,
não posso, como era costume d'ántès,
jazer-lhe um desses madrigáes galantes,
cuja ousadia não se atura agora.
Para contar assim —facto sabido —
que é um mimo de graça e de belleza,
não me atrevo a dizer-lhe com certeza
que tentaria o próprio deus Cupido.

Pobre deus desprezado
N'esle instante

até mesmo o seu nome esqueceria,
se não tivesse tido, noutro dia,

um sonho extravagante.

Calcule:
Era no Ohjmpo. Reunidos

cm assembléa, os numes poderosos
ouviam, allenciosos,

de Cupido os reclamos e pedidos:
— «Já não sou mais —dizia —lá no mundo
« o deus conquistador que d'antes era;
«já mais forte o poder agora impera
«'do humano egoísmo, cgnico e profundo.
«A's minhas seitas chama a humanidade
« brinquedo de ridícula criança;

,« meu arco já nem fere. nem alcança
«dos peilos sem amor a crueldade.

«No escudo de Minerva, oulrora havia
« uma arma singular: era a figura
« de Medusa — tão trágica e sombria,
«que a sua estranha è negra caladura

.-.« bastava a qualquer wn, assim que a via
«para. vencido de um terror sagrado,
«por terra se rojar, anniqàilado.

-xrPxríJT^elnTeu quero uma arma vicloriosa
« que tudo assim ao meu poder reduza:
« que seja um rosto como o de Medusa ,

...vunuts~Sl-edusa-de~amorrirmga clnimosa.
« Vença, ao chegar! Imponha-se. altaàeiro.
«pelo olhar, peío gesto, pela graça!« Talisman da belleza —a Iodos faça« da seducção cahir no capliveiro ...
«—Deuses, tal é o meu desejo ardente. »

Ao dizer isto, o loiro deus calou-se.~Fe--.se um silencio.
Em voz plácida e doce,

Jov.e então lhe volveu, calmo e descrente:
—« Não serei eu que o leu pedir rejeite ...
« Certo, o meio é sagaz; mas não atino
« onde possas achar tão peregrino« rosto, que, assim, o teu escudo enfeite,
« se até de tua mãe á formosura«et humanidade já resiste agora ...
WBÍisça, entretanto, algum —e, sem demora,
«terás o que leu voto hoje procura. »

Fez-se então pelos céos um alarido
de propostas, de nomes e de ciúmes.
Mas, entre (..-, discussões e entre os queixumes,
ninguém pode agradar ao deus Cupido.

Nisto, porém, meu sonho foi cortado
— sólido que mesmo agora, neste instante,
eu não sei de que iilêà eslravaganle
possa dentro de mim ler germinado:

ninguém pensa, hoje em dia,
nos velhos deuses da mythologia ...

Mas, como um sonho, quando nos abala
volta, ás vezes — bizarra coincidência! —
ha de perdoar a minha impertinencia,
si tal acontecendo, ousar lembral-a.
Verá que as lulas e a rivalidade
em que o ciúme dos deuses se consome
cessará por encanto — do seu nome
ante a sublime e excelsa magestade,
dando em tal solução, sem mais detença,
para o litígio explendido final...
E, aqui, Vossa Excellencia me dispensa
de deixar neste livro.um madrigal.

*~ Medeiros e Albuquerque.

UM SONHO PROPHETICO

20 de Maio de 1900

Os problemas do occullismo, do hypnolismo e ma-
gnclismo tem, cada vez mais, o dom de apaixonar a
imaginação, não só dos homens do povo, como dos que
se dedicam á sciencia. Um exemplo d'isso está no ul-
timo livro do conhecido astrônomo Flammarion, livro
que se intitula : O desconhecido e os problemas psy-ichicos.

Se o titulo pôde parecpr um pouquinho rebarbativo,
o livro é da mais extrema singelesa. Flammarion chega,
entretanto, nclle ás seguintes conclusões:

«l.a A alma existe como ser real, independente do corpo;
«2,a Ella é dotada de faculdades ainda desconhecidas

para a sciencia;
«3.a Ella pôde agir e perceber a distancia, sem o inter-

médio dos sentidos;'« 4." O futuro está preparado de antemão e determinado
pelas causas que o devem fazer surgir. A's vezes a alma o
consegue descortinar.» . . .

Como se pôde ver, não c pouco o que julga tôr cn-
contrado o illustre astrônomo! Gloria eteina adviria a
quem pudesse afinal cortar o debate tantas vezes mille-
nar sobre a existência da alma.

dos amigos. O magis-

Os que lerem o livro de Flammarion, se o fizerem
com um pouco de senso critico, acharão, todavia, que
nada do que elle assevera com tanta emphase e segu-
rança se pude considerar definitivamente provado. Mas
o que faz esse volume interessantíssimo é a colheita de
factos estranhos, a que o autor.se pôde entregar.

Por diversos jornaes e revistas da França, pedio elle
nos seus leitores que lhe communicassem tudo o quelhes tivesse oceorrido e parecesse implicar, já uma
acção a distancia de vivos, moribundos e mortos, já
phenomenos de sonhos divinatórios. Recebeu, por isso,
milhares de cartas, quasi todas referindo suecessos es-
tranhissimos. Deixou de margem as que julgou não
apresentarem garantias de veracidade. Ainda assim, as
que publica são numerosas e curiosas.

Ha, entre tudo o que é citado no volume, uma Insto-
ria quê vale a penna ser contada. Não se trata de qual-
quer episódio nnonymó. A narração foi assignada pelo
Sr. Bérard, antigo" magistrado, que hoje oecupa um
Jogar na Gamara' dos Deputados da França. Demais, o
nnVrador 'se refere a factos de que restam* documentos
officiaes. Se foi uma coincidência, um caso de telepathia
ou de adivinhação do futuro é o que se pôde discutir;
mas a narração é commovedora.

A scena data de lõ annos. Nesse tempo o Sr. Bérard
servia como juiz de inslrucção e estava precisamentetratando de um crime espantoso que tivera logar, havia
pouco tempo. Para' se ilistrahir, gostava de ir passearna lloresta, perto da cidadesinha onde trabalhava. M/ds
de uma vez acontcccu-lhc, emtaes passeios, internar-se
tanto pela matta, que era obrigado a pernoitar em
hospedarias rústicas.

Foi o que lhe suecedeu certa noite, cm que, já sem
esperança fie poder voltar a tempo, encontrou-se diante
de uma pousada de íeidiadores e carreiros, cuja tabo-
leta apregoava ser — o encontro
trado entrou.

Não havia ninguém, senão o hospedeiro e a mulher.
Elle era um hércules: catadura feroz, rosto amarello.
Ella, pequenina, mirrada, carão moreno, vestida de tra-
pos, olhar desconfiado e traiçoeiro. Pensar que aquelle
pouso estava a muitas léguas de, qualquer aldeia on
cidade não era idéa própria para dar muita satisfação
e confiança a ninguém..;.

Assim, acabada a refeição,"quando o juiz subio para
um quartinho miserável, que ficava por cima das cochei-
ras, ia disposto a tomar todas as cautelas. Habituado
aliás, por foiça da sua profissão, a lidar com crimes,
levava ás vezes a piudencia até o medo. Examinou bem
o quarto. Havia a cama —que cama! —uma mesa e
duas cadeiras vagamente capengas. Além da porta poronde entrara e que fechara por dentro, outra existia,-
dissimulada na parede do fundo e sem chave. Descer-
rou-a c olhou. Dava para uma escada, que ia pelo es-
curo adiante. Encostou-a com precaução e arrumou por
trás a mesa e uma das cadeiras, de modo que fosse
impossível forçar a entrada sem barulho. — Feito isto,
dormio.

Alta hora da noite, pareceu-lhe ouvir que tentavam
penetrar no quarto:— Quem está abi ?

Ninguém respondeu. Teria sido engano? Fosse como
fosse, despertado assim, perdeu o somno. Só mais tarde,
quasi ao amanhecei', adormeceu de novo. Adormeceu e
teve um pesadello. Via em sonho que, na cama em que
elle estava, havia alguém: não podia distinguir se era
elle ou outra pessoa. Em certo momento, a porta sus-
peita abrio-se. O hospedeiro e a mulher appareceram.
Ella ficou á entrada; trazia a lanterna e velava a luz
com a mão; elle empunhava uma faca. Chegado junto
do leito, o homem cravou a lamina no coração do hos-
pede. Assim (pie o viram morto, trataram de leval-o. Á
mulher, lomou-o pela cabeça, o marido, que ia á frente,
pelos pés. Desceram a escada. A lanterna —detalhe
curioso — carregava-a o marido, nos dentes, pendu-
rada pela argola.

Estava neste ponto o pesadello, quando o juiz accor-
dou, banhado de suor frio. Era manhã. Tratou de sal-
dar sua conta e sahio.

Passaram mezes, passaram annos: três annos. Um
dia o Sr. Bérard leu, em um jornal, a noticia de haver
desapparecido mysteriosamente o advogado Victor Ar-
naud. Pouco depois, a mesma folha noticiava que, apoz
diversas buscas, sabia-se apenas que Arnaud estivera
passeando na lloresta e fora visto na hospedaria —o
encontro dos amioos. Immediatamente o magistrado
lembrou-se do seu sonho. A noticia indicava o dia cm
que o hospedeiro e a mulher compareceriam perantea justiça. Embora não tivesse nada com a averiguação
do crime, decidio-se a assistir ao interrogatório.

De facto, na oceasião aprazada, foi. Pedio ao collega,
juiz de inslrucção, para Iicar no gabinete, a seü lado.
Nada, entretanto, lhe revelou sobre as suas intenções
e suspeitas.

Entrou a mulher. Perguntada, respondeu que, effectU
vãmente, na noite indicada, passara por sua casa de
negocio alguém, cujos traços, coincidiam com os do"
advogado. Mas os dois únicos quartos em que elle se
podia alojar, dois quartos da frente, estavam oecupa-
dos. Por isso, elle não ficara.

Quando a hospedeira disse isto, o juiz Bérard, inter-
vindo bruscamente, inlerpellou-a:E o quarto de trás, que fica por cima da cocheira ?

A mulher, que até então não prestara attenção áquelle
simples assistente, sentado junto ao magistrado, enca-
rou-o, perturbada, sem voz," hesitando. Sua commoção
foi tão visível que o interpellante animou-se e com toda
audácia, foi dizendo cm um tom de absoluta certeza:

Foi ahi mesmo que Victor Arnaud dormio. Alta noite
você e seu marido subiram pela escada da estrebaria. Elle
trazia a faca, você a lanterna. Emquanto seu marido as-
sassinava o viajante, você manteve-se junto á porta, ta-
pando a luz da lanterna com a mão. Feito o crime, carre-
garam o corpo: Você segurou-o pela cabeça. Seu marido
ia á frente, sustenlando-o pelos pés e levando a lanterna,
presa entre os dentes, pela argoía.

O juiz de inslrucção estava embasbacado: só agora
comprehendia o empenho do collega em assistir a in-
quinção de testemunhas, mas não podia imaginar como
elle conhecia tão bem os factos. A mulher, livida de cs-
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tcis monumentacs, luxuosos cafés com terraços, armazéns de
modas á feição do Bon Marche. Pára evitar agglomeração e ,;
embaraço (pois a população fluminense contará então ura.
e meio milhão de-, almas) Jiaverá no grande boulevard cami-
nho para os pedestres separado do dito para as carruagens. [

Ao meio. em um largo, vV-se-há a estatua de um grande
brazileiro que ainda não e.sí.5xnaseido, estatua esculpida por;
um genial artista (|ue igualm^te ainda vai nascer. |,

As mocas do século futuro saberão pisar com mais élê^ig
oáncia e 1'allar com mais correção. Das suas lindas boçcas ;
não se ouvirá, como boje, esse plívasèadÓ tão desagradável: .
vi elle, qiíi Home, me deixe, lá bom, et.c.

Sabem como se chamará o Sacco <U Alteres ?
Avenida das Rosas ! Um dos passeios v>redilectos da nossa; |aristocracia...
Botafogo, com a sua sublime enseada, aU.vahirá touristesf

do mundo inteiro, para se embevecerem na st»^contemplação.;§
O ultimo caso de febre amarella teráoecorridx) em 194Óha50

annos. Os nossos netos exclamarão : Que moleèUa seria esta S
(pie produzia vomito negro e tinha nome de amarellaW
Nossos avoengos eram uns exquisitorios !

•

As festas rto IV centenário. - Pic-nic na Tijuca. Os representantes da Imprensa

arífoV» -fa criminosa não pôde conter-sc e perguntou aterrada:
— Mas então o Sr. vio? o Sr. vio tudo?

Mais" Smpletí se' tornou ella, depois que, sabida a hospedeira, ^M^^^011

f fc

ri •!',

de
sando (|u

do ex-magistrado. _ . . „, ,.,.,. .,  u ..,.,„ ;ii,inrir> • con« n-snllados constam
Como ^««^«f^W^i BÍSfi tIo-I Sn mmmmm! <'« nomes ,„-o

ANNO DOIS í
Veja o leitor a estampa. Aquillo é um I

quando se festejar o (puniu centenário.
)edacinho do Rio de Janeiro no armo 2000,

klane, fará triste papel ao lado das nossas ...comparáveis -'V<'"das a se t. - '"».'" cmd^
midad
m
fl/nõiun, . .
de graciosas crispações pela brisa lagueua em volta.

no
P
d

levaíd, indo da praça da Republica ao mar. ladeqd.o do admiráveis cpnsUuc(,ocs,
rao
do
boul

:- ***** j*°—Pt -" *' ""* i

Xa Exposição Iuiluslrial. — Productos da marcenaria do Sr. Tunes

i\is leslas do IV centenário. — O pavilhão presidencial na praça
da Gloria, antes da inauguração do monumento

A tuberculose pulmonar também haverá passado á cesta das velharias. Os poste-
ros dirão: Como estava a sciencia atrakada ha cem annos! Morna-se de tísica!
Ora veia' Morria-se de física !! Qüé médicos ignorantes os do tal século lv>.

Mas o nosso tempo encontrará defensores, pois sempre existirão partidários do
nassádo anolosistas do bon vieux íemps; os velhos do armo 2000 hao de allegar
Vijurezà de costumes dos homens do anuo de 1(.)00, a sua sinceridade, o seu pátrio-'
tisriiò a sua vida patriairhal, o seu desinteresse (exactamente o que nos hoje chze-
mos dos homens de 1S00 e o que os de 1800 diziam dos de 1/00).

Le bon vieux Íemps é sempre o melhor, embora não prestasse para nada.

Em summa, ao se commemorar o quinto centenário da descoberta do Brazil, a ei-
dàdé dò Rio de Janeiro terá attingido a um grão estupendo de .progresso e de reli-
nada cívilisacão. Depois da revolução lranceza, realizam-se mais progressos em mu
ünicó: «ccul.ò';dõ qüé se realizavam em dez séculos anteriores a grande dalajuuniriüj^

Todavia não nos illudamos sobre os progressos moraes. Os brazileiros de dou*
mil Dacléccrão dos mesmos defeitos c vicios, das mesmas paixões que os brazilei-
rosllePIOO Na política, haverá intrigantes, nullidades empavezádas, excelsos en-
mssáãôM. Np commercio e na industria altos ladrões, açougueiros para vender
kilbâ de 600 urammas, fabricantes de vinho sem uva, de manteiga sem leite. IN a
imbrènsá, escriptores analphahelos. jornalistas venaes. Nas eleições, meias lacc.o-
sas. apuração a bico de penna. deltmclos votando, câmara depurando, opposicao
iirolestando. e linalmenle tudo ficando em paz.

\ municiiiaUdáde do anno Voou continuara a não ter dinheiro para pagar aos seus.,
cmnre-ados, apesar da sua renda de 'SM mil contos. O Prefeito contrah.ra empres-
timo para saldar dividas, c por isso será. considerado benemérito hmccioiiano.

\ eterna qiieslão das carnes verdes ainda não terá obtido a sua solução, um*
nmmarào pelo monopólio, outros pela livre matança. Uns e outros comcwo...canie.
Pcüsám os senhores que desapparecerão os bolinas? Qual historia! EMes sao 1 m-
mortàes Nem mesmo no século 43 deixarão de existir: intrigantes políticos, num-
dades empavesádás, excelsos engrossadòres, altos gatunos, ac-ougiieiros laUim--
fâlsificádòrbs;:6scriptôrcsanalpha^
defunetos volamlo. câmara depurando, opposiçáo protestando, imuncipaliç acie cai
teirá, empréstimo do Prcícito, questão de carnes verdes, de lixo, de falia Mggfè
&E um jornalista descontente escreverá no final do seu artigo de lundo : « u p.i^
vai á aarra ! Caminhamos para um abysmo »'. M„nmJ

(NoFa linal:Das «-ousas feias do Rio só existirá em 2000 o canal do Mangue-
Não houve engenharia capaz de dar cabo da(picila ábjecçâo). ,. t

r
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1 0ÒC11ENTÒS E INFORMAÇÕES Que o governo de uma grande noção
européa possa ter dado o sen apoio offi-
ciai a um tal programma, é evidentemente

/
.-Em terra finnissima!|«m dignai dos tempos,

em um cana"Navios em terra
Operários que trabalham

i perto cia cidade de Adria, na Itália, ahi
descobriram, enterrados, dô^||^ps:,an^

que
)gos

Sk-

'¦¦%*¦

¦'k

Br*

ügos. Estavam, portanto,
kílometros do ponto mais próximo a <
hoje chega o mar. Geólogos e archeolo
éslão naturalmente satisfeitíssimos. Os ul-

Hmõsrporqiiè a hordo/foram leitos toer-
sos adiados interessantíssimos: vasos,
obiectos de lerra-cotla armas, utensílios
de bronze e até esqueletos humanos. Tudo

_i. _-„.a/-.o- rima mil nnnnc NASSflisso tem pelo menos dois mil annos. Nesse
nrazo vè-se, por isso, que as costas do
Adriático foram avançando progressivademente. Esse avanço e, mais ou menos,
lr> metros por anno! D ahi conclue La Na-
iüré que o mar, que tantas vezes embalou
Virgílio não tem diante de si um futuro
müit0/longo. A lace da terra vai assim,
lentamente sendo transformada-:-em--uns
pontos é a terra que vai ganhando, nou-
tros é o mar; mas a acçâo, embora mi-
inima, e incessante ...

No Peru, por exemplo, ha uma região,
onde fica a cidade de Payta, que tem duas
singularidades. Em primeiro logar, é ponto

1 onde as chuvas (não os chuvas) são quasi'•desconhecidas: ha uns pequenos aguacei-
Moa, de sete em sele annos! Em segundo

Jogar, toda essa zona está cada vez sendo
mais alteada. Das mais
antigas observações até
hoje a diffcrença de ai- .
tura.das costas é pelo _
:menos de 13 metros.

Um congresso femi-
nista official. — Os con-
gressos feministas não
são raros. Nenhum deites
até hoje tinha, entretanto,
logrado o apoio oflicial
de um governo. E' esta
eircumstancia que dá par-
ticular importância ao
que vai ter logar em Pa-
ris. Eis o que diz a cir-
cular da commissào or-
ganisadora :

«Este congresso, desi-
gnado sob o titulo de
Congresso internacional
da ôondição e dos direi- v,
tos da mulher, reunir-se-
ha em Paris a 5, G, 7 e .8.
de Setembro de 1900 no
palácio da Economia So-
ciai e dos Congressos.

«A aceitação~-pelo_go-
verno da Republica Frari-
ceza de um programma
de estudo das reivindica-
ções feministas prova o
quanto já se progredio e
deve encorajar nos seus
esforços aquellesque têm
por fím o melhoramento
da sorte da mulher.

.: «Submetlida a leis em
cuja elaboração não toma >
a mínima parte, a mulher, fi
cpjaesqper que sejam sua
intelligencia >e capacida-

¦., de, é sempre tratada como
^menor e soffre, graças á^condição miserável que

lhe é feita na socie-
dade. ': \.. «Solteira, difficilmente poderá ganhar a
vida: em regra geral, o salário com que
lhe compensam o trabalho é irrisório e
constituo um simples auxilio.

«Casada, sua fortuna e o lucro do seu
esforço estão á merco do marido.' «O estudo dos meios próprios para me-
lhorarem uma tal situação nos parece di-
gno de chamar a ãttenção dos legislado-

v res, dos sociólogos,.de todos.aqueíles que
| se preoecupam com as grandes idéas de
r justiça e Progresso, porque a emancipa-

cão moral da mulher, contribuindo para a
,, diminuição e allivio da sua actual miséria,"^ será a melhor garantia da sua dignidade
! fütüra.

«Por esse motivo, submettemos ao ex-
: ame do Congresso as questões seguintes:

j «Do ponto de vista econômico, a igual-
dade dos salários;

i « Do ponto de vista civil, as mesmas pre-
rogativas para os dois sexos;

«Do ponto de vista político, direitos
a iguaes para o homem, e a mulher.

« Acreditamos que o principio : — a ira-
&j balho igual deve corresponder salário igual
mi-^è um principio de elementar, equidade e

achamos justo dar ás mulheres, que, per-
ante a lei, são responsáveis e, perante o

í fiscov são contribuintes, a possibilidade de
tomarem parte na discussão dessas mes-

-mias leis a que estão submettidas
á Convidamos, portanto, para o Congresso

internacional da condição e dos direitos das
mulheres todos aquelles que se preoecupam
com o futuro da humanidade, e lemos es-
peiança de que o nosso appêllo será ou-
vido tanto na França, como fora delia.»

O commercio de ovos. — Não se ima-
giba bem, á primeira vista, que valor pode
ter o commercio inte.nacional de ovos. So,
porém, no anno de 1898 a Inglaterra im-
portou essa mercadoria no valor de 111
milhões de francos, dos quáés 24 foram
pagos á Rússia.

Na Alternanha fundaram-se agora gran-
dos depósitos para a venda, sob a protec-
cão de um club agrícola que esta bus-
cándÒ monopolisar o commercio interior
em diversas cidades. Cada sócio- do Club
manda ovos marcados. Se algum é ven-
dido e o consumido • verifica que não esta
fresco, recebe em compensação 15 outros,
em perfeito estado e sem nenhuma outra
des )eza. O fornecedor da mercadoria ava-
ria( a não só é assim punido, como a so-
eiedade o exçluè: por algum tempo dos
seus depósitos.

Para fazer crescer as crianças. — No
nosso tempo de alto charlatanismo phar-
maceutico, o publico, á força de reclames,
acabou por habituar-se aos remédiosi de
nomes pomposos e kabbalisticos. So elles
parecem ter prestigio.

Ha, entretanto, contra isso uma reacção
evidente por parte ao menos de certos

caber o enunciado dos resultados a que
clle chegou. -

O meio seguro para apressar o cresci-
mento normal das crianças é o uso cm ti-
sano dos cosimentos de cereaes. Nada
mais fácil de se obter.

Em três litros de água, collocam-se duas
colberes de sopa de cada uma das seguin-
tes cousas : trigo, cevada, aveia, centeio,
milho e-lárellofe Deixa-se tudo isso ferver
durante Ires horas até não restar mais si-
não um litro de água. Coado o residuo
numa peneira fina, é ellc que se dá a bc-
ber ás crianças..

Certo, um tal alimento nao possue o
bello nome c o aspecto, mais bello ainda,
dos pequenas frascos e latas de phospha-
tinas inqéslas, racahouts, Mellirís foods, e
outras preparações apregoadas nos annun-
cios de todos os droguistas... A ideia.de
fazer um filho ingerir çosimento de milho
c farelo, repugnará a muitas damas deli-
cãdás. Fica-lhes livre o direito de arruina-
reni a bolsa e a saúde dos seus rachiticos
descendentes, entupindo-lhes os estorna-
gos com drogas caras e prejudiciaes...

O que se gasta no Senado norte-ame-
ricano. — Não é segredo para ninguém
que a administração norte-americana cons7
titue um modelo de corrupção. Graças a
instabilidade dos empregados, admittidos
ou demittidos conforme a política que re-
presentam, sem attenção nenhuma a ou-

A EMBAIXADA "POflTUGUEZA

Chegada do cruzador « D. Carlos,» a cujo bordo veio o embaixador portuguez General Cunha

(Photographia offcrecida pelos Srs. Bastos & Dias.)

médicos e sábios eminentes. Charles Ri-
chet, o creador do methodo serotherapico,
ao qual se deve a cura do croup e da
peste, pensa ter descoberto o remédio para
a tuberculose. Não é, todavia, nenhuma
droga secreta de que elle queira previle-
gio, nenhum vaponsador ou vaccina com-
pücada e difficil. Trata-se de um sueco
extraindo da carne fresca, em condições
taes, que o melhor será sempre o doente

tros méritos, a desmoralisação é quasi
geral. Mas cila não pára nas pequenas re-
partições. Diz uma phrase celebre que
nasce de cima a corrupção dos povos. Não
é, pois, de admirar que, mesmo no Senado
norte-americano, tenham logar factos es-
candalosos, como os que se deprehendem
das simples notas seguintes :

A verba de despe'zas eventuaes e impre-
vistas sobe naquella câmara a 200 contos.

prepara-lo em casa. Comprehende-se que Em quatro mezes de sessão, no anno de
um tal medicamento não terá muitos an- 1898, gastaram-se 185. Como? E' o que se
núncios dos pharmaceuticos

Agora, o Dr. Maurício Springer, que é
chefe de Laboratório na Faculdade de Me-
dicina dè Paris, terminou também estudos
interessantíssimos sobre o crescimento
dos animaes e, em especial, do que mais
nos importa: o homem.

Todos sabem que os grandes criadores
de gado. que procedem com sciencia e in-
telhgencia, chegam diariamente a produ-
zir variedades de animaes, ora mais altos,
ora mais baixos, mais gordos ou mais ma-
grss, com tal ou qual parte do corpo mais
ou menos desenvolvida, conforme as ne-
cessidades da industria. Até mesmo, den-
tro de certos limites, se tem obtido a pro-
ducção, á vontade, de animaes de um ou
outro sexo

faz com o homem ? Já Herbert Spencer
notou essa extranha anomalia.

O Dr. Springer estudou durante annos
o crescimento dos diversos seres vivos e
especialmente das crianças. Não cabe aqui
a exposição dos seus trabalhos: são lon-
gos, minuciosos, bem feitos. Pode apenas

pode vèr.
Em tclegrammas expedidos pelos sena-

dores, telegrammas — era inútil dizé-lo —
quasi Udos de natureza particular, fo-
ram-se 34 contos. Só, em um dia, certo
cabalista passou 249 despachos telegra-
phicos!

Com differença de um mez, o fornecedor
de bebidas diversas: águas mineraes, li-
monadas, etc, apresentou duas contas A
1» chegava a 5:700$, a 2« a 2:000S000. De
gelo gastaram-se apenas 1,411,033 libras —
o que foi pago por 17:500$000.

Verbas interessantes: as de medicamen-
tos. Crêem os senhores que os honrados
pães da pátria em Washington curam-se
de constipações chronicas e febres palus-
três, á custa daquella verba ? Pois o facto

Porque, entretanto, nada de análogo se- ^verdadeiro. Nos 11:000$ em que impor-
tou a conta da pharmacia, estão alguns
litros de óleo de ricino e nada menos de
12.100 grammas de quinina! Ha mesmo re-
médios, que indicam moléstias bem feias...

Canivetes, carteiras, porte-monnaies, fi-
guram a par de muitas outras cousas entre
os objectos de secretaria gastos durante

esse tempo e que custaram esta bagatella:
65:QÓ0J000;

Chega-se afinal á despeza com a lava-
gerri de toalhas. Imaginem quantas? 4.355
dúzias ! ! Só a Sra. Ida Bamiley tratou de
3.622 c ganhou 7:500$000. Outra* lavadeira,
talvez mais velha e mais feia; apanhou
este réstiriho : 733 dúzias, que lhe rende-
ram 1:350$000. Uma terceira, incumbida de
pequenos serviços (quaeS'?) abiscoitou
ainda assim 570&000. Ao todo, portanto,155.969 toalhas lavadas e 9:420$ despendi-
dos — e tão pouca gente de mãos limpas,
entre esses 90 senadores!

O tratamento da morte. — Foi com o
titulo suggestivo e paradoxal de tratamento'
pÜysióiògicô da morte que o Dr. Laborde
escreveu um volume sobre as tracções
rythmadas da lingua.

Apanha-se ás vezes um indivíduo que
acabou de afogar-se. Verifica-se minucio-
samente e adquire-se a certeza de que os
pulmões não respiram, o coração não bate.
Nada mais resta a fazer; é um cadáver.

Pois bem : pode não ser. Tome esse in-
dividuo, abra-lhe a bocea, apanhe com a
mão forrada de um lenço a ponta da lingua
e comece a pucha-la ém compasso, regu-
larmente. Acompanhe isso, si poder, com
os outros movimentos, próprios a desper-
tarem a respiração artificial e espere o re-
sultado : é muito possível que o morto re-
suscite.

Desde que aquclle ho-
rriòní entrara na vida, a
respiração começara in-
cessante, infatigavel, sem
parar um momento, á
razão de 18 inspirações

e-ex4JÍ£açÍMLS_4ipjiin^imrto.
Todos os tecidos, todo~
o organismo estão habi-
tuados áquelle trabalho.
Comprehende-se que, se
ainda ha neílesum resti-
nho qualquor de vjtali-
dade, e consegue ser ex-
citado, os movimentos,
tão interruptamente se-
guidos, tantos milhões de
vezes, durante tantos an-
nos, não terão talvez
muita difficuldade em re-
começar.

Certa vez, o Dr. Labor-
de estava explicando o
processo, em uma enfer-
maria de hospital, a va-
rios alumnos. Cerca de
meia hora antes fallecê-
ra uma mulher— não, é
claro, afogada — mas de
uma velHa moléstia or-
ganica. O medico — pá-
ra ensinar aos alumnos
o meio pratico de segu-
rar a lingua, de fazer ás
tracções, utilisou-se do
cadáver. Afim de facilitar
a operação, metteu na
bocea da morta uma ben-
gala, posta horisontal-
mente, para sobre ella
poder operar mais prom-
Slamente 

os movimentos,
e repente, ao cabo de

alguns minutos, a morta
resuscitou. E' verdade,
que não durou mais de ai-
gumas horas e, da segunda
vez que morreu, foi... de

verdade. Mas, imaginem á surpreza dò
mestre e dos alumnos ! Um escnptor fan-
tásista podia mesmo suppôr que, quando
o cadáver (?) abriu os olhos, esperava de
certo achar-se ou no céu ou no inferno:
era o natural. Achou-se, entretanto, de ben-
gala á bocea, cercada de rapazes, com um
typo a puchar-lhe a lingua! Não diz a re-
laçâo do facto, si a surpreza lhe foi agra-
davel.

Até pouco tempo, entretanto, não se le-
vavam as tentativas sobre o cadáver, alem
de alguns minutos a uma hora, ou pouco
mais. O Sr. Vautier, communicou, entre-
tanto, á Academia de Medicina de Paris,
que poude salvar um homem ao cabo de
três noras seguidas de tracções na lingua!

Quantas centenas de milhares de asphy- .
xiados não terão sido considerados mortos,
antes de tempo !

Um noTO balão. — Os que buscam re-
solver a navegação aérea dividem-se em
dous grupos.

Uns preferem os balões. Acham melhoi
elevar-se da terra em apparelhos mais
leves que o ar, procurando então dirigir-se.

Outros pensam em copiar as aves que,
mais pesadas que o ar, nelle sé manteem
e evoluem pelo movimento das azas. Surge
agora o Sr. Danilewsky que está experi-
mentando por conta da Rússia e entende
ajudar-se com um balão, só o bastante
para compensar em parte o excessivo peso'
do homem; pedindo, porem, o principal-do esforço ao aereonauta.

Resta vèr o que conseguirá. 
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