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MANOEL MARIA DE BARBOSA.DÜ
ELMANO SADINO)
(NA ARCADIA

180Õ
de !765 e morreu a 21 de Dezembro-de
Nasceu a 15 de Setembro
de AlfredoPinheiro.),
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a morte de Garcão e o abandono de
Diniz e Quita morrera a velha Arcadia.
Emmudecidos o satyrico formidável do
Valentim Magalhães, Fltoto d'Almeida,
Hnssope e o lyrico suavíssimo das derra- A. de Souza e K. i» Magalhães
deiras bucólicas portuguezas de mento,
não havia no Parnaso luso vislumbre
de engenho nlevantado qne se librasse
SECRETARIO
a alturas de regeneração, litteraria o
artística.
,
ÍRTHDH MENDES
Poetastros enfadonhos e de voo curto,
restos da fria mas grande opulencia
das velhas lettras, aventuravam as
Márcias desnalgadas um ou outro sone- .
G. OABRAIa
to manco de idéa e de metro, uma ou outra cantata á imitação das deliciosas do
Garção, cheia de rancido sabor clássico
mesclado de dicção franceza, sem sombra de conceito poético.
A sociedade abastardava-se como as
fanático de
Expediente
lettras sob o regimen
Bocage
F. «'Almeida.
I, e debaixo da inconfidência 111Maria
A Ruihcçao.
0 retraio de B.icage
quisitorial do intendente dedo policia
Variedade dos elteitos de
terror
Pina Manique, o fundador
amor,soneto
Bocage.
S.
Jornaes e revistas
papelistico em Portugal, como lhe cha0. Bilac.
ma Theophilo Braga.
A üocage, sontlo
louanon.
A vida elegante
Foi neste meio, impropicto a audaBocage, soneto
A. de ouvmiia.
de imaginação, que Bocage nasceu
cias
Tritfio,idyllio maritimo.. Bocagií.
na villa deSetubsil, aos 15 de Setembro
F- 11'Almeida.
A Bocage, soneto
de 1765. Seu paé, José Luiz Soares de
Theatros
p.Tai.b».
Barbosa, bacharel em cânones, poetara
«Coniurosa Ànarili.soneto Bocage.
no seu tempo, e sua mãe, D. Mariana
Sport
I,. M. BASTOS.
lilmani tabernula, soneto R. CoaiiiiiA.
Joaquina Xavier Lestof du Bocage, perCorreio tia Gerencia
tencia á familia franceza d'este nome
Annuncios
e era segunda sobrinha da celebre poetiza Marie Anne Le Page du Bocage,
traduciora do Paraíso de Milton, imitadora da Morte -de Abei de Gessner e
auctora da tragédia As amasonas o do
ASSIGNATURAS
poema épico em dez cantos A Columbiada, que lhe mereceu a coroa do loiros
CORTE
de Voltaire e o primeiro premio da
2SÜ00
Trimestre
academia de Rouen. Fontenelle fala
com muitos gabos d'esta senhora .ilAus-..
4S000
Semestre
tre.e Propiac.no seu Pluforgue des jeunes
bSOOO
Aano
demoiselles ( Ed. de 1825, v. I, pag. 3G1)
tece grandes elogios ao seu talento e
PROVÍNCIAS
ensina-nos que ella pertenceu com lus51)000
Semestre
tre âsacademias de Roma, de Bolonha,
Anno
101)000
de Padua, do Lyon e de Rouen.
Manoel Maria vinha, pois, de dois
troncos illustres por saber e lettras;
com a educação materna obteve .a primeira instrucção e foi o pae quem 'lhe
ensinou o francez.'Aos quatorze annos
concluiu os estudos secundários e ciassicos. Aos quinze assentava praça no
regimento de Setúbal e aos dezesete
A narração minuciosa da vida de Matransferia-se para a armada real na
noel Maria de Barbosa du Bocage teria
qualidade de guarda marinha. Aos
de ser um longo martyrologio e uma
vinte e um partia para índia a bordo
brilhante gloriiicação. Fallece-nos comda nau de viagem Nossa Senhora da Vida,
petencia e não nos sobeja espaço para,
que por causa do uma tempestade,
num artigo de jornal, escrever da vida
suppõe-se, arribou ao Rio de Janeiro,
e obras do grande poeta.
onde Bocage, apezar de estar aqui
Feito com o fim do commemorar a
pouco tempo, foi muito festejado pela
. data da .sua morte, este artigo dará
colônia e protegido pelo vice-rei Luiz
de Bocage as noticias mais importa»
de Vasconcellos e Souza.
tos da sua vida e procurará reivinA índia, onde chegou a 29 de Oitubro
dicar para o potentissimo engenho do
de 86, foi para elle uma atrocíssima
bardo sadino a gloria de poeta de pridesillusão. Elle, que partira para Gòa
meira ordem, de maior cantor portutocado pela gloria excelsa de Camões,
gnez do século XVIII, que ainda hoje
que admirava e imitava, chamava-lhe
Ea quem lhe negue.
pouco tempo depois:
Para demonstrar cabalmente a grande superioridade do Manoel Mj.ri.a_.. '" "((Tefrtf séíú lei, madrasta dè
poetas,
sobre os seus contemporaneos^fmês.
Estuporada mãe de gentes baças ».
mo sobre os vates arcadiçós que o
antecederam no mesmo^íeculo, seria
E' que Bocage ainda lá soffreu mais
necessário um longoj!§t,udo comparado que Camões. Foi encontrar uma
tivo, baseado, sobrsftuao, na confronsociedade decadente e corrompida por
tação critica dejg__rç_.0> Diniz, Quita
intrigas.se vicios de toda sorte. Por lá
e Francisco Míthoel — os coripheus da
andou vagabundo, doente, mizeravel,
ar^cjjjàica-^se
não
até que fugio e poude voltar para Lisa
poesia
posteridade já
tivessi^oiithorgado ao pujante buribòa, onde chegou ein Agosto de 1790.
ladoíf _|0 Tritão, ao doce e mavioso
Em 1791 publicou o Io volume das
Voe/& da Saudade Materna, ao admirável
suas Btmas, os Queixumes do pastor EleBfcrtentoso cantor de leandro c Hero,
mano, e os Idyllios marítimos. Nesse
ap palmas do vencedor com as coroas
mesmo anno entrou para a Nova Arajá popularidade e os loiros immarcescadia, com a qual rompeu furiosamente
siV-.ojs a0 renome. '
em 1793.
Em dez de Agosto de 97 foi preso,
estando já refugiado a bordo da corAs lettivas portuguezas estavam no
veta Aviso, que parlia para a Bahia,
período dá st^a maior decadência. Com
por ordem do intendente Pina Mani-

SUMMARIO

"•'"

que, que o mandou mettorífflo segredo
do Limoeiro, de onde, em 7 de Novembro, foi transferido para os cárceres da
Inquisição. Ein 17 de Fevereiro do anno
seguinte passavam-no para o mosteiro
de.S. Bento o d'ali, em 22 de Marco,
*
para o mosteiro das Necessidades.
Obteve a liberdade,, por lhe não acua'rem no processo motivos para condem• nação o por ter a protecçaô do ministro
José de Seabrada Silva. •
Em 1801 acceitou a proposta que lhe
fez o naturalista brazileiro padre José
Mariano da ' Conceição Velloso para,'
mediante o ordenado de aiflOOO réiSj
fazer as traducções de vários poemas
didaeticos — Os jardins, de Dclille ; As
Plantas, de Castel; A Agricultura, de'
Rosset; e O Consórcio das flores, epistola, de Lacroix, — trabalho monstruoso e penosissimo; de que elle se
sahio com um brilhantismo que não
encontra emulo em toda a historia da
litteratura portugueza, e que é uma
das coroas mais resplandecentes e legitimas da sua gloria de poeta.
Neste poncto são acordes os três biograplios consultados por nòs—Castilho
José, Rebello da Silva o Th. Braga.
O primeiro escreve : « Em multiplices títulos assenta a gloria de
Bocage, mas em nenhum com mais razão do que no primor das suas versoes ».
No prólogo da sua traducção de
Ovidio, á qual incorporou -o que Elmano traduzira do sulihonenso,exclama
Castilho Antonio : « Este sim; que era
digno de traduzir Ovidio. » E referindose ás qualidades que em Bocage conc^l'--riam para o bom êxito de t.aUMíiprêsa,
ennuméra : «_ .Est.ykr "ftjíso e nobre ;
-li-ngii-ag-eilf purae clara; dicção concisa
e ornada; versiflcação deliciosa, como
nenhuma, nem anles, nem depois d'elie,
ainda entre nós appareceu. »
Além dos poemas francezes, traduzio
yarios poetas latinos e italianos.
Por causa do prólogo que escreveu
para a traducção das Plantas rompeu
com elle o Padre José Agostinho de
Macedo.
Em 1804 publicou o 3» tomodas Rimas,
e em 1805 declarou-se a doença que o
havia de levar ao túmulo, uma aneurisma nas carótidas. Nesse mesmo anno
ainda publicou os Improvisos e os
Novos Improvisos, escriptos já durante
a enfermidade.
A 31 de Dezembro de 1805, sua irman
D, Maria Fraricisea cerrava-lho para
sempre os olhos, em um casebre da
travessa de André Valente, em Lisboa.
E' tão complexa, tão variada, tão
desegual e, relativamente, tão extensa
a obra do Bocage, que o julgal-a e critical-a não é para um artigo de revista
litteraria, onde o resumo obrigado
tyrannisa as expansões necessárias dá
critica. E' tarefa para livro não pequeno, que talvez escrevamos um dia,
quando para isso houver lazer e
,
edictor.
D'esta missão já de algum inodo se
desempenhou o Sr. Th. Braga, escrevendo a Yida e época litterariaio grande
poeta, e so'bordinando o seu trabalho a
um rigoroso methodo scientifico, dividindo' períodos, lixando datas e tirando inducções voliosissimas para o
estudo, da individualidade litteraria
de Manoel Maria.
Escriptor eminentemente pessoal, poeta completamente subjectivo, elie deixou na sua obra, mais do que nenhum
outro, os elementos mais seguros para
a investigação e para o estudo do seu
caracter moral e litterario. Bastaria
para isso 6 soneto em que se retrata a
si próprio, se não ofierecesse outros
elementos na maior parte das suas
composições :

'i'!,-;'.'¦¦,,'.

...,

...,¦'

¦

¦_

, l ;¦¦

...

¦

':.¦,-'¦ v-,-¦
,¦:¦.,-.-".1 .'...'¦:":¦

'

.-:1 :

-¦¦¦¦":•-'¦; :-*í.-'.'-.'.'¦¦;•?»*:'Váí'-'^

-.-.-..-,

'i'.'. "':\.;

'-'

¦
'¦'':..

¦

¦..

¦

-.;,'¦":

.'.
,-..-;..:..',:"¦
v „.i !':¦:,. ;¦;.:¦
;. .'.-&-iV:;í»:
't''-P;;"!:a.vá:a.LL\;:;'.,-v*''';

4i5

A SEMAtjA
„..„ ,,n olhos azues, cai Iro moreno,
na altura,
^servido de Po, meao
.íSSp de faè 1:1, o mesmo de Usura.
nüo
e
p-lqueno;
^Vt altoi nomelo,
°oPem
ni°veas mãpsVr taça escura
"elos
ffiaP
infeinaesletlial veneno;
Se
.
navnin incensador de mil sódeidadeS
momento,
Si de moças mil) num
frades:
ffiigode hypocntase
„<<, iwcve em quem luz algum talento;

bora
« oa soneto redempçiio o vlndi_i
A esta nai-te do inundo que desmaio,,
imma
im*«l«t
Oh? venho... Oh! venho.e
Despotismo feroz oue «os decora ! »
mudo
«.Ela! açode ao mortal, que frio e

*

annos dizRebollo
'- .
nsta o cantor arrebatado, tianspouou
o insof- .
nara o verso o natural violento
incejl**-™'^
o
Fridô quo foi em parto
'mitaires
daquella aj'de.ite Püan*»!».
"que-oraiia.eKisto-ncia
P«-^»»g

srn^nS^^igs^,»

homem esta ali

.,;

•rrSSÇ- P-ífiros
da Silva, enthu.j;

Síü^^^e^uírolstudo.»

d0^r;,^issSndi=
retrato physioodo primeiro
Além d
o poeta e o
"l^^rrc^-de
quarteto,

fosso
Nadu '•te em a natureza que
coisas ou
mesanin.. \a indigno, e as
seraspectos ÉtliUme-ntcde pequenosadmi-.iam-lhe para Mo
quadros
pela eomparaçao
Sou para *r era
grande a seus
o augmento^o que já
""dSií
a antlthese, que nel-f w"
consequonser um desdobramento, uma

Libeidaíe . »
Mãe do genioe prazer, oli
foi.osou
O defeito capital de Bocago
¦"»
sua
desmedido orgulho, a decoi"'"'_.'__._'__
^_
de
quo
vaidade, defeito
contutbaram a
dos os outros que llie

o
raios, que despede, cegam paralisam

assistir num

instabisó terreno, prova-o •singular
o tamanho das
lidade da sua vila e
e
soffrego,
Trafego
suas composições.
longos
£5 podia ilo.nora.-so a escrever
elle
Soemas. De imaginação vivíssima,
prgdileçta--o
resumia na sua fôrmamente
lhe creava
soneto o poema que a
Lstantaneà? ou?.s P°,^>™teno
promptas,.
.inteiras
sas sahiain-lhe
do Júpiter, de um so
coino a Minerva
-delírio
—*da improvisação, como
i-into
no delírio aa.i„.p."*"»«v«v;
So nn
Jaao'!„.,„*
o0„ de
,1o oiro
fira derrotido.deiderrotido.der/ramle peso
Im
"amado
de
sobro o papel que hav.a
atravessar os ánnos. boi assim que
lUeY meza de um botequ*.<£»«
do Assontiz
em 3 horas e o morgado a mais vipícreveii, a u.ais formosa, ojtyra
qu
violenta
mais
tanto è a

.M.J»
Contemporâneos seusnaseeu-Ihe da uu....
^ ,.
w,aii> sentimento
o cercara,
ra-toquèIdos de a infância
mesmo disso:
pois quo elle

íá^sa***;^

«uDepois, atravez d»' duras
"ublimèdá

logar
Hodoa o primeiro
(_!)
entre os poetas da sua época
CaNos pensamos quo, exceptuado

versos
ÜTpma ãraUio. Aquelles 3b macu
a,
sem
admiráveis, diamantes
«promd*aquellas
fo m distados numa
em tres
Sitas explosões do enthusiasmo»
notas, i esIS apenas, incluídas as
o
padre
sempre
minaram paia todo
a uma saJosi TgostFnho do Macedo,
íespon
tyra do qual victoriosamente

^a^^^mcl^Ve
as satyias vio
com os novos arcades, índia- q»9 i£
lentas a personagens da o alg'-»'^a_
valeram uma deportação
demon
sos ás suas amada., nos quaes
níveas
strava bobei-, servido por mãos
do
veneno
lethal
o
fm taça escura,
descreveu repecUimoTnfernal que elle
.
tid.unente em yanos lugares.
hypocmas. e
Foi também inimigo deo
civil
valeu
processo
lhe
o
frades, qao

Íl^«d^^d^t^,no:
cremos que
í-nl , verdide! mas onde,

* ^-Sí-r^^afit^darque

ES**£ ssfifsi»

?*^SSS=

le."'«"nham á espreita o oiuo
^Naquelle
tempo, «tar^
era ia um crime; e Bocago
_•*?,''a*"\?.
liberdade e á quoçla do despeU<*-*llie sustou o
fácil de ver quantos vôos e insana, o
re-imen da rainha boçaladmin stiaçao
sys ema inquisitorial da ás -deas_mo
nublica. Elle não cantava
meio social, alem
Sernas. por temor: o eotupido e íe-rode estreitíssimo, era
mesmo neste-expan
grado. Dilo elle
. sivo soneto:

»
magestoso, teve lagrymaso oi ume, ^m
sue
ías"os'profundos para
ternura, desenho e coloridoptaôíípaía a
e.cessos das
Coffi^oram os
S'-íaltoiÍidrSmo?Uiuião do^do.

Skiaol^níte^S
nem a epopca,

-d0S

"
í,?™

m nono

gono.os

Pelos

1

om atlenção á .
sonetos

feito

»

Qg

Qemas

sociaes

ii*afssss

rP%oniní,rphi.Sosopbicoise

na
XrSe.rfcpejando
^rtSr^^mVno^molliiluo

Mi!

Paia el^
ramento artísticov
assumptos pequoiios.
ima,í]nl^0
em
estala e a
2«'«-se
"<*
ulent0
J^^Xio
o sapo
portentosa
.^e
o sol
aranha formava
oseUSe""r.ído
l-rande iàm ao seu

soneto
ameno estio.
Se é doce no recente,
D'ahi a hyperbole.
"prólogo
de
íi traducçio das Pfe»««,
versos,
CMt"Á- , ,„- „mn
d'estes
iante
vai
valiam
,|us.((ji|
em
Devo haver uma
P°is nePe»'"^f^etnda
íl™.'» s;?oassim irauscriptos:
ii.rti.-i
na
quadra,
iui »'
« vate nosci,velo
vim » » ,. e _enr0
« Em que o
f__„_
«l^ce-iiostu?máisblmexpresso o penrol
l
e Sai princípios,
'0__t_03
gootaoLojw
musas), o seu¦ J-'6"»
„âo souberam;
faoTe7nnoce'ncio^5Ô'silva,vol.
370.

o, pag.

... „i0riaea'fa
que escreveu.
Temos quo ooodogitimao^
arca ^ » ito__a
ma universal de Pet »^bellatf__
é, sem duv.da. o gio
siiva,
sonetos que efel^'01.idade de Bocago

ljn
tos bagiando oopn. ",
nem em P"""^,.
de uma valeu-

^^.Kíe^le^oíf

^•tiãa-fisri**»

.
(1) R. da Silva.
lí) pbr, ci.t. P<»g*h*"|* da poesia e Língua

te»3i«*W'"Jlocojc, pag. 338.
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escrever esta verdadeira^"' .perbole:
«... Bocage.cujos peiornf*f;?.etos (quasi
diríamos} egualam .fA.felhoreg de Camíes! n.
ml
Isso não. Camões" é o único poeta
que não pôde, mesmo uo soneto.ser venciclo pife Bocage, a não ser no numero.
Quem escreveu o Alma minha gentil...;
quem encerrou em quatorze versos —o
episódio bíblico de Jacob e Rachel
Sele annos ie pastor Jacob servia; quem
trasflorou nesse pequeno pojma, todo
o desespero tremendissimo do capitulo
III do li vro de Job — 0 dia em que eu
nasci morra c pereça — não pôde ser
excedido e ainda não foi egualado.
. Nem isso é necessário para a gloria
de Bocage, Ter Camões por único rival é
titulo de immortalidade que só Elmano
alcançou.
Tirante, pois, o genial Camões, não ha
em soníJios poeta que se lhe compare.
E se todos os críticos estão de acordo
em que o soneto ò um longo poema, porque havemos de exigir de Bocage mais
títulos para o applauso da Posteridade ?
Disse Boileauí
«Un sonnel sans défaut vautseulun long
poeme:
liais en vain mille auteur.>penseiityaiTiver;
El cetheureuxjphénix est encore a trouver.'»
Deante os sonetos de Bocage Boileau
uão hesitaria. Estava achada a phenix 1
Passemos,portanto, em claro as numerosas poesias que a Manoel Maria serviriam dc credonciaes para o juizo definitivo dá Posteridade ; esqueçamo-nos
das inegualaveis cantatas, das formosas canções, das valentes sa.tyras, das
suavíssimas elegias, dos portentosos
idyllios.das soberbas odes — e proclamèmol-o, só pelos seus 375 sonetos (1),
sem receio e sem duvidas.o maior gênio
da poesia portugueza depois de Luiz
de' Camões.
Muito foi o que nos deixou o poeta ;
mas, se a morte o não levasse aos quarenta annos, nessa quadra da vida em
que o espirito, enriquecido pelo estudo,
pelo exame da obra feita e pela experiencia, costuma repousar e-recolher-se
para, por meio da extrema contensão
das suas forças, abalançar-se a trabalhos de vulto, certo que o vate dos
idyllios e das cantatas soberbas nos
legaria o poeíua que, segundo a affirmação do seu amigo Pato Moniz, já
imaginara e começara.
A critic.a nada tem que ver com o
que o escriptor não fez; mas todos os
que têm estudado essa individualidade
extraordinária e singular são acordes
em que a obra da plena maturidade
inteliectual de Bocage seria uma obra
prima. Elle mesmo, nas horas do derradeiro desalento, sentia que começava
para o seu estro a quadra das supremas aspirações; dil-o num soneto, que
nenhum dos seus críticos cita para a
confirmação d'esta conjectura, ou antes
inducção geral:
« Cantor, que a fronte erguia engrinaldada
Gomvosco, idnlias c'róas, myrlho, e rosas,
Qne vio por mão das tagides formosas
D'aljofares a lyra e d'oiro ornada:
Mente, d'etliereos dons abrilhantada,
Que solla em producçoes, Iouçans,pomposas,
Surgio, voou com azas luminosas
Ante o bando, qne vae de rojo ao nada ;
Estro, opulento do pliebêo thezouro
(Jà dos épicosi sons talvez no ensaio )
Ouvi.i sair das trevas triste agouj-o :
(1) São 375 os sonetos da edicçãa Innocencio, e é egual o numero dos da ed. Th. BraBocape, porém, devia ter composto muitos mais, e sabe-se mesmo que os compoz.
Cremos que, sem receio de errar, se pode
calcular em soo o numero dos s metos que
escreveu Elmano.

i

os ânimos das Sásses não priviiegiadfai..
Seu f:ldo o fulminou, bateu-lhe o raio
ás quaes tres séculos tinham feito 'eesque?
A'sombra lu.*\ (ai dor/) lá mesmo, oli louro!
1
cliorae-o
cer que a poesia era também "prinChorae-o, Amores 1 Tagides,
*..
cipalmente para ellas.
Existência batida* por todos os tem« Bocage ó . o typo mais perfeitogla
os desgostos,
poraes, minada por todos
sua* escola, e de feito devia sêl-o. Ella
exacerbada por todas as dares, punpopularisou a arte, porque poetou
todas
gida por todas as decepções e por
principalmente para o povo, e embalou
as injustiças,— a obscenidade foi o sou
ao mesmo tempo com as melodias da
bom diz Th. Braprotesto, como muito
linguagem, com o sonoro do metro,
no vicio, mas iniinga. Mergulhou-se lisongeado
essas almas rudes, mais attentas á hardado pela gloria,
pela adini¦monia da fôrma que ao poético do
ração, as suas virtudes supplautaram
pensamento. »
triumphantemente os seus erros, e o
Estas bellissimas palavras fazem pomoléstia, foi a
periodo longo da dosuaarrependimento,
derosamer.te resaltar a physionomia
era da contrioção,
litteraria
de Bocage, d'entre os segundos
da regeneração moral. Soube morrer o
arcades o poeta mais popular, por issoque viver não soube.
que foi o mais humano, o mais pessoal,
Perdoemos-lhe, pois que, como disse
o que melhor pintou as paixões tumulo divino épico florentino
tuosase descreveu os variados aspectos
« Un bel morir tutta la vita onora.»
da natureza, que elle via nos campos
Não nos é possível dizer aqui a rese nos mares, o não estudava nos livros
a décima
como os frios Tautores. da bucólica
peito do bardo sadino nem
assim,
dizer;
do seu século.
parte do que quizeramos
este
rapioiro
fecho
de
com
rematar
para
F1LIX.T0 D'ALMEIDA.
dissimo e desalinhavado estudo, transcrevemos parte das sublimes palavras de
Alexandre Herculano no Elogio Histórico
do amigo de Bocage, Sebastião Xavier
Botelho, lido em sessão do Conser0 RETRATO DE BOCAGE
vatorio Real de Lisboa:
«Na litteratura dos arcades, como
O
retrato
de Bocage que hoje damos
de
D.
João
III
da
época
nas litleraturas
na primeira pagina foi desenhado pelo
e da época de Augusto, a poesia tinha
um desenhador de
Sr.
Bento
Barbosa,
sido essencialmente , cortezan, aristolargo futuro, e gravallo pelo Sr. Alfrecratica, altiva. Os pastores da Arcadia
do Pinheiro, o artista que entre nós
nunca assistiram aos mais sublimes
mais tem trabalhado para o desenvolcspectaculos do universo, nunca senvimento da xilographia.
vioessas
coração
no
paixões
tiram
A estes nossos dois intelligentes e
lentas que devoram as existências. Que
dedicadissimos co!
oradores temos
sabiam elles dos campos de batalha,
agradecer — e agradecemos. pn>
das
crimes
e
que
dos
das sedicões,
grandes
fundamente penhorados, — o efflcaz auvirtudes? Elles ignoravam o que são
xilio que nos têm graciosamente
lagrymas de desterro, o que são conprestado.
tentaiuentos de tornar a ter pátria.
A elles devemos as boas paginas arÓdios, fanatismos políticos, anciã de
tisticas
misérias
huambições,
que ultimamente temos dado
gloria popular,
e ainda o bello retrato que exorna hoje
manas, não existiam para elles. Os
a
nossa
primeira pagina.
mares e os seus terrores, as solidoes
Fique, pois, consignado aqui, "no
o ruido das
profundas das serranias,
ultimo numero do seg*indo anno à'A
torrentes, o sibilar dos ventos por
Semana, o protesto sinceríssimo da nosgandras bravias, não imaginavam o que
sa gratidão pelos excellentes serviços
fosse. As procellas emfim da natureza,
que nos têm prestado os Srs. Alfredo
eas mais terríveis ainda do espirito,
Pinheiro e Bento Barbosa.
em que parece deleitar.se o poeta d'este
—
o
cono
triste,
século grave
porque
*
• verteram á melancolia e ao cogitar proPor causa da modesta commemoração
fundo os seus destinos solemnes,—tudo
isso era alheio á suave existência dos
que hoje fazemos de Bocage, tivemos
de guardar para o próximo numero
arcades. Sacerdotes, magistrados e servários artigos e noticias que deviam
vidores do Estado, o seu monte Menalo
sair neste. O mesmo aconteceu á Histoera uma sala adornada de sedas e
ria dos sete dias.
razes; a sua lyra ou rabil uma penna
muitas vezes doirada ; as suas inspiraA REDACÇÃO
erudicção.
Assim,
os
vasta
uma
ções
affectos e imagens dos seus poemas vatrivialidade,
a
frieza
e
e
cillavam entre
a exaggeração e mentira, porque para
elles as paixões e a natureza estavam
nos livros." Os livros foram o seu universo.
« Bocage porem não era arcade. Era
um homem do povo que alimentava no
Nascemos para amar; a humanidade
espirito todas as paixões violentas, e
Vae, larde ou cedo, aos laços da ternura:
muitas vezes frenéticas e desregradas
ajunctava
o
a
vulgo,
e
como
do. vulgo ;
Tu i5s dnceattractivo, oh formosura,
feios viciosnobres e generosas virtudes.
Que encanla, que seduz, que persuade:
Era o trovador', que improvisava os
seus gais admiráveis versos no meio
Enleia-se por gosto a liberdade;
das multidões, á luz do sol ou dos astros
E depois que a paixão nalma se apura,.
da noite,nas orgias das Cidades, nas fesAlguns então lhe chamam desventura,
todos
os
logares,
em
a
tas campestres,
todas as horas. Depois de Camões,Chamam-lhe alguns então felicidade:
Bocage foi o nosso primeiro poeta popufoi
foi
Camões
crimicomo
lar:
pobre,
Qual se abysma nas lobregas tristezas,
noso.e foi malfadado; adormeceu, como
Qual em. suaves júbilos discorre,
elle, muitas vezes, no balonçar das vaCom esperanças mil na idéa accezas:
gás do oceano, e como elle orvalhou de
lagrymas o pão do desterro, e veio morrer na pátria sobre á enxerga da mise.
Amor ou deSfalece, ou pára, ou corre;
ria.'Semelhante ao enfermo do EvanE, segundo as diversas naturezas.
gelho, passou pela terra, abandonado,
Um porfia, este esquece, aquelle morre.
pobre, nú ; mas como os antigos romeiros trovadores, animou ou commoveu

Varieflafle flos effeitos tVAmor

ilím. Sr. Francisco Ramos Paz.
Rua dc S. Bento 2Í
A

A BÍOGÁGE
""sa, que no pego impuro das orgias
Mergulliavas, afflicto e descontent?,
E, quando á tonn vinhas de repente,
Cheias as mãos de pérolas trazias:
Ta, que do amor e pelo amor vivias,
E que, como de límpida nascente",
Dos lábios e dos olhos a corrente
Dos versos e das lagrymas vertias:
¦— Mestre
querido.' viverá-,, emquanto
Houver quem tracte o mágico instrumento,
E preze a lingua que prezavas tanto,
E emquanto louver mim poncto do Universo
Quem ame e sôflra, e atgwr e sollriihento
Saiba cantando traduzirem verso.
OLAVO BILÀC.

A VIDA ELEGANTE
Tivemos occasião de assistir domingo
passado a uma soirée do Pogresso de
Calumby,e folgamos em declarar que a
impressão que de lá trouxemos foi a
mais agradável, tanto nos penhoraram
os inestimáveis obséquios a nós dispensados pelos cavalheiros a quem está
confiada a directoria d'esso attrahente
club.
Fazemos os melhores votos para que
o Progresso da, Catumby- continue a merecer como até aqui as nossas sympathias.e o gentil acolhimento do bello
sexo.
A Sociedado Recreativa e A. S. José
deu no ultimo sabbado a sua costumada
partida mensal. Com grande aftluencia
de convidados prolongaram-se as danças até á madrugada de domingo,, dispensando a gentilissima directoria as
mais cordeaes amabilidades a todos
os que ali foram, especialmente aos
representantes da imprensa.
tAella os nossos agradecimentos pelas
distincções com que fomos obsequiados.
LORGNON.

BOCAGE
Essa vida que, errando, em Lysiu outr'ora,
Viveste, alma de angustias consumida,
Que diversa te foi d'esta outra vida
Que em luz mais bella te alvoroce agora !

SEMANA

« A Semana — Temos presente o numero de 15 de Dezembro.
Traz, entre outros, um bello figurino
colorido mostrando as mais modernas
formas de chapéus para senhoras nesta
estação ».
' .
Decididamente esta maneira de receber-nosé nova, muito noya, novíssima!
A Estação, jornal de modas, ó que não
ha de gostar nada d'esta recepção, pois
aquellas linhas ficavam-lhe a matar.

TRITÀO
(iDYLLIO MARÍTIMO)

A' foz do Tejo, em bronca penedia,
Minada pelas ondas salitrosas,
Prisioneiro tie amor, Tri tão gemia.
Luziam-llie as espadoas escamosas,
Sustentava o marítimo instrumento,
O búzio atroador, nas mãos callosas: *
Conchas da côr do liquido elemento
Parte do corpo enorme llie vestiam,
Egual na ligeireza ao próprio vento:
Da barba salsus gottas lhe caíam,
E nos olhos, que ainor afogúeiava,
Em borbotões as lagryrnas ferviam;
Lilia, que um bosque próximo habitava,
Liiia, a napeya desdenhõsa é bella,
Amorosos clamores lhe arrancava;
Um dia a vio da praia, e sò|e vel-a
Seu coração feroz enfeitiçadoj.
Voou, gemendo, para os ollios d'ella.
Das entranhas do pelago salgado,
Louco de amores, louco de saudades,
O queixoso amador tinha sailjado.

I

Do pae, que abafa as negras tempestades,
Já seu voraz tormento era sabido,
E das outras equoreas diviridades.
De aéreas esperanças illudidq,
Gran'tempo seu espirito saudoso,
Rastejando a cruel, vagou perdido:
GranHémpo glórias vans sonhou teimoso,
Antes que desse fruetuosa entrada
Ao.acre desengano o peito ancioso.
Ji pela transparente immensa estrada
No coche rutilante o sol corria
Após a aurora cândida e rosada:

Do atro bulc&o que os céos te encheu na aurora
Livre, a Gloria irrompeu, vencendo a lida
Mundana, e agora esplende e te convida
A voar, cantando, os séculos em fora.

Quando, envolto nas sombras da agonia,
Ao vento derramava o d.ms amante
Taes queixas,que eu,não longe occnl to,ouvij:

Ódio, inveja, calumnia, os mdos.o inferno,
Quanto o gênio no mundo noa consome, , ~
Tudo atraz te ficou com as próprias penas;

Lilia! Lilia! ali cruel > ver um instante
Teus olhos garços, tuas louras trancas
Para meu lenitivo erà,bastante.

E do lodo em que andaste ao dia eterno
Chegas, soltando as lettras de teu nome
« Em climas de ouro, em regiões amenas. »

Ardo, choro, e não vens.-e^ião te amanças t
Oii céos! talvez nos braços çaÔ&iludos
De vil bicorneo satyro descanças!

ALBERTO DE OLIVEIRA.

JORNAES E REVISTAS
Eis como nos recebeu o Correio de
Campinas em seu numero de sabbado: .

Fera, peior que os jacarés sanhtidos,
Rirãs, talvez, com elle, em quanto abalo
Com meus suspiros os penhascos mudos!
Ah! de zelos frenéticos estalo,
E doces illusões desvanecendo,
Na desesperação o inferno egualo.

417
Quantas ser;,- tm seu bojo horrendo
VOem cravar- |l, malig^ dento
Pelas entrai...
n.a me estão fervendo.
Como le solh-e o céo, como consente
Que ultragem teus desdens a prole augusta
Do nuinea que maneja azul tridente 1 -•
Nao ponderas quem sou, barbara injusta 1
Se o meu rendido amor te não coininove,
Nem meu grande poder sequer te assusta 1
No mar á máiha voz tudo se move:
Eu aos deuses undivagos intimo
Altos decretos do ceruleo Jove. ...
De Eólo as fúrias em tão pouco estimo,
Que até na horrível, sinuosa gruta
Com cem cadeias os tufões llie opprinio.
Mugo o mar, treme a terra, o ceo se enlüta
Apenas, tempeslade apregoando,
Este ipeu búzio concavo, se escuta.
Também, se quero,os duros sons llie obrando;
E os magos versos do cantor de Thracia
Vou no rijo instrumento arremedando.
E desprezas-me ainda, e tens anudacia
De rejeitares com suberbo enfado
O filho de Neptuno, e deSalacia?
Em que, nympha cruel, te desagrado ?
Que te afugenta 1 As lúcidas escamas,
As verdes conchas de que estou forrado 1
Pois isio, que, por feio, em mim desamas,
E que te obriga a nunca me escutares,
Gera em mais dócil peito ardentes chamas.
Oli quantas vezes sae dos vitreos lares
Sò para ver-me Arginia, que em se rindo,
Enfreia os ventos, agriihôa os mares!
A Doris, á benigna mãe fugindo,
Brando afago me traz 110 lácteo rosto:
O teu, vaidosa, o teu não é mais lindo.'
•Mas a esseáédoces mimos sempre opposto,
Acha meu coração, que foge d'ella,
E vem sacrificar o amor ao gosto.
Debalde a triste nymplia se desvella
Em finezas e em lagryrnas, que tudo •
Engeito por amar-te, ó dura .' 6 bella .'
Cum semblante enrugado e carrancudo,
Llie atalho os ternos ais, e se poríia,
Ou as costas lhe volto, ou lico mudo,
Oh pasmo.' Nem Proteu pensar devia,
Que eu por uma campestre semidea
A prole de Nereu desprezaria .'
Mi's ali! já sinto amor-, que me refreia
A petulante voz. Não mais, perdoa
•. A' desesperação, gen til napea.
Para meus braços amorosos vôa,
V6a, e verás então, que alegres liymnos
Meu rude búzio, respirando, entoa.
Depois de ouviresos meus sons divinos,
Mergulhando commigo, irás sem medo,
Aos magestosos paços neptuninos:

V

lS no seio de um concavo rochedo
JaÀde meu pae a esplendida morada,
D'on,fé> para te ver, sai tão cedo:
De puro, e^BSPhyras altamente obrada,
E de histt osas-çonchas de mil cores;
Com mimoso artificio variada,
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Attraírií tens olhos,nojí:
Que l.e acoiiipauhamf -•
Maisprazei%i!reas-fe. i,,

CONJÜROSUMDA
pasmados,
utre as flores.
/.oilos, tremei! rosteridade, és minha!
BDcage.

Ali sobre dinplianos estrados,
.1
Oh Lilia! a par de Tlictis e Atnphy tnt
Repousarão teus membros delicados.

.
Harpa, avrabil, tiorba, lyra, avena,
Tudo em teus cantos por egual fenste.
Ora alegre, ora altisona, ora triste,
Sorrio-te sempre a divinal Camena.

Em honra tua festival convite
Tarei aos pátrios deuses: o meu gò.-.to
Nos mesmos immortaes inveja excite:

De teus cabellos ondeados pende
Meu coração, Ilel para seu damno;
Co'a luz dos olhos teus Cupido ufano
Sustenta o.purofogo, em que meaccende;

Meu venei- indo pae, no solio posto,
Com grave riso e plácida alegria
•A senil ru Jâ alizará no rosto 1

Palpaste o fundo abysmo il dor terrena,
Tocaste a gloria póstera, e sentiste
oue, quando il lama o vòo desferiste,
Ã alma inócua voltara mais serena.

Rubros cornes, fulgente pedraria
Te otlrecerá nos cândidos regaços
AcUusma das nereidas & porfia:

Do t-.opel «Ias paixões a guerra crua
Solfreste-a, versos despal-zindo a esmo,
E fo He único allivio o céo da Arte;

Aquella mesma, que em gostosos laços
Perter.de unir-me a si, teus olhos vendo,
Confio, qne te aperte entre seusbi-aços:

Mas hoje, enilim, Posteridade é tua,
Pois que lão grande toste que nem mesmo
A própria Morte conseguio matar-te.

Tanto poder terás'. Ah i vem correndo,
Oue já seus raios de oit-o o sol dardeja
Do ethoreo carro, o mundo esclarecendo:

Ali! bosta de cegueira e tle loucura,
Basta de suspirar, paixão funesta:
Quem lia de numa penha achar brandura ?
Víboras, que jazeis nessa floresta,
Vingue-me, envenenaeCo tênue dente
A ingrata que me foge, e me deiesta:
Sinta r.ib.idas ancias, como sente
Meu triste coração de amor ferido,
Atassolliado de peior serpente...
Mas não: fúrias do inferno, eu vos convido;
Sois mais dignas dê mini: de vós se vale
TJm dous irado, um deus escarnecido:
Rebentiio de vulcão que o mundo abale,
F, á peste, que.exhalaès do peito horrendo,
Cfferreo coração de Lilia rale.
Catou-se; e do alio escolho á pressa erguendo
O formidável corpo, inda mais alto,
É as negras tnSo-fteàetico mordendo,
Por entre as oidas se ábysmou^ie um salto.

>~_
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BOCAGE.

O golpe, que me dejfe, amima e cura...
Mas ai! Que em vão suspiro* e.n vâoteimpioro:
Nãopertenee a piedade á formosura.

SPORT

THEi
PRÍNCIPE IMPERIAL
uma
O actor Machado deu-nos mais
para o
edição dos Sities de Comevüle, com
as
troupe
sua
ttue augmehtou a
de
atrizes cantoras Irene Manzom e J.
Manzoni, apezar da enfermidade que
nor muito tempo a"afastou dos nossos
nalcos, apresentou-se com a sua sempre
bella voz de eontralto, dominando os
ensernbles e vencendo todas as dilliculdades da graciosa partitura de Plan-

Peito isensibil, peito diamantino,
As inaviosas preces da ternura
Não amaciam teu rigor ferino \

' '

•

F1LIXTO D4ALMEIDA.

Vem, pois, encanto meu, vem, corresponde
Ao fervoroso amer, em que me inílamnio;
• Sae d'entre a basta selva, que te esconde.
Mas ai, que om vão te rogo. em vão te chamo 1
Nem fazes caso de meu ser divino,
Nem das Iagrymas tristes, que derramo t

Causa' gentil das Iagrymas que choro,
A tudo te antepõe minha le.nura, .
E quanto adoro o céo, teu rosto-adoro:

21 de Dezembro, de 1880.

Ponge os etliontes, como que deseja
A queda anlicipai- nas águas, onde
De perto, nymplia, tuas graças veja.

Mimosa, linda Auarda, atteiide, al.tende
A's doces magnas do rendida Elmano;
Co'um meigo riso, co'iiin suave engano
Consola o triste amor que não te ollcmle:

quotte. conduziu muito
.,
Jeanne de Kailus
regularmente o papel de Germana,
sendo, porem,'para sentir que, ua parte
musical, a emissão da voz se ressentisse um pouco da falta de exercícios ou,
talvez, das conhecidas commoções da
PS ti I*ía íl

Machado, com a sua correcta intera que de
pretracão do papel de Gaspnr,recebeu
do
ha muito nos habituou,
de
publico calorosas demonstrações
trabalho.
apreço ao seu
Doininique e Nunes agradaram tambem.
Os coros portaram-se bem ; o a orchestra, regida pelo maestro Carvalho,
foi merecedora dos mais francos elogios.
*' Assim, o magnificainente enscenada, a
conhecida operetta pi-omette fazer uma
nova e bella carreira.

RECREIO .DRAMÁTICO
Guardamos pára o próximo numero
a noticia sobre o Filho da Noite, drama
representado ante-hontem pela compa'
nhia Dias Braga.
Nesta peça reappareceu a distincta
actriz Helena Oavalier, que estivera
gravemente doente.
P. TALHA

Esteve esplendida a 8a corrida extraordinária realizada pelo Derby-Club •
no domingo passado. O programma,
como sempre, bem organisado, obteve
inscripções dos melhores pareiheiros;
sendo os pareôs perfeitamente disputados. Eis o resultado :
No 1» pareô (1.45.0 metros) Americana
obteve a victoria em 107-srgundos, ináu
tempo. Caporal em 2°, 1'eralta em 3° e
Saltarelle em 4°. Bacearat II, Jcwny, MareinjotsCotidorqüC desgarrou, chegaram
na bagagem. Chapcco, Ahlace, Guachoa
Lucifer não correram.
No 3» pareô (1.000 metros) Charybdes,
em 06 segundos, venceu os seus eompetidores, principalmente Coupon que chegoqemS", locando em clave etc sol... Clteapside em 3°.
No 3» pareô (1.609 metros) Nieoafi, em
110 segundos, venceu os seus adversarios. Druid, apezar do pezo, podia fazer
melhor corrida, pois chegou em. 3» ¦
logar... Boijardo em 3°, lliscaia em 4» e
Aymorc cm 5°.
No 4» pareô (1.609 metros) Monitor,
em 115 segundos, venceu Odaljsca, que
decididamente não pode vencel-o em
tiro algum. Condor desgarrou e Judia
chegou em 3o. Galgo e Flolsam foram retirados de véspera.
No 5° pareô (9.000meti-os) houve renhida luta, de principio a lim, entre
Saíiwltis oSajlla, que demonstraram exuberantemente ser parelheiros superiores, disputando palmo a palmo a
victoria que coube a Saloalus em 167
segundos, apenas por cabeça. Foi uma
bonita corrida e ein bom tempo, visto a
raia estar pezada, pelas chuvas da vespera. Coupon negou a partida. Boreas ê
Diomede vieram em grande bagagem.
No 0» pareô (1,609 metros) Vampa, em
117 segundos o facilmente, obteve a victoria.. Villa-Nova em 3», Recife em 3» e
Orpheu ein 4". fíacirat II não correu.
No 7» pareô (1.609 metros) P'ienic««i,
em 113 segundos e com alguma facilidade, obteve a victoria. Alfredo em 3°,
parecerido-nos animal de futuro ( e não
o contrario como por engano sahiu impresso no sport passado). Pancy ein 3o.
Frou-Frou em 4». Olinda, Africana e Babylone chegaram nesta ordem. Caslillione
e Gabier não correram.
No 8» pareô (1.750 metros) Boreas, em
133 segundos, obteve mais uma brilhante victoria, lutando palmo a palmo
com Talisman, que chegou em 3o e com
SibyUn, que cliegou em 3». Regina che-
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A
em 4° logar. Boreas carregou mai3
,ilos que os seus competidores.
A O" corrida extraordinária desta socieilade, e ultima deste anno, realiza-se
no dia 20 do corrente, com um importante programma, perfeitamente organisado e composto de oito pareôs inteiramento preenchidos por parelheiros
superiores. Aitendendo ás distancias
em que foram alistados deverão travar
porfiada luta, tornando as corridas interassantes.
Desejamos que esta benemérita sociedade, terminando este anno a sua
ultima corrida, tenha feliz êxito na
execução do seu programma e que nos
apresente para o anno vindouro corridas importantes como até agora.
L.M. BASTOS

ELMANITABERNULA
Libemos'
Almo, rubro licor, que gera os risos,
E a memória tenaz de acerbos males
Apaga...
(BOCAGE)
Aqui, nem tênue tagryma a esmeralda
Do olhar lhe enturbe mais; nem mais lhe dôa
O escarro com que a inveja lhe ennodóa
Os louros, que ornam-lhe a cabeça ;
Do ideal, que a vasta fronte a arder lhe acalda,
A sede aqui lenir busque; e a alegria
Beba aos copos; e exulte e cante e ria,
E os ódios finalmente esqueça.
Censurem-no homens deprovecta tdade ;
. Desdenhe-o a hypocrisia ; e, por maldade,
Ovulgacho escarninho mofe ;
Que importa ? se elle ao",menos sente
Aqui, bater-lhe o coração contente,
E o coração contente lhe enche a estrophe.
RAYMVSDO CORREU.

CORREIO DA GERENCIA
AosSrs. João Gomes Bibeiro e Ireneu
Portugal rogamos o favor de prestarem
attenção ao que lhes temos pedido.
N'este escriptorio compfam-se exemplares dos ns. 1, 2, 20, 56 e 101 A'A
Semana, a MO rs. cada um.
Sr. L. A. Mader — Capivary. — Para
corrente
que V. S. fique quite até 31 do
mez, precisa mandar-nos mais lf)000
réis.
Rogamos aos nossos assignantes de
S. Geraldo, aos quaes nos dirigimos
ultimamente por carta, o favor de .nos
responderem com a possível brevidade.
Idêntico pedido fazemos aos nossos
assignantes de Cantagallo.
Aos cavalheiros que, por intermédio
dos nosos agentes, nos honrarem com
as suas assignaturas, rogamos a fineza
de dirigirem suas reclamações á gerencia da folha, quando não a recebam com
a ponctualidade necessária.

ANNUNCIOS
Dr. Notto Machado (médico e
operador.) Esp. Moléstias da pelle e
syphiliticas. Cons. rua do Visconde de
Inhaúma, 31, do meio-dia ás 2 horas.

SEMANA

X>i*. Joíio Botelho, módico
e operador; moléstias veneroas, syphiliticasedas vias urinarias. Operações
de pequena e alta cirurgia. Applicações médicas e cirúrgicas de eloctricidade. Rua dos Andradas, p- 51'. por
cima da antiga pharmacia Fragoso a12 ás 3 horas.

COLLEGIO 1NTBBKAC
DlRkSilPO

VOR

E. GAMBÁh
DO CURVE

PALACBTE

Santa Thoreza
Pode ser visita io a qualquer
hora. Estatutos em todas as livrarias e na estação do Plano Inclinado.

ORIENTE
E' geralmente
especialidade no
Oriento, da
Pinto Moreira &

conhecido como uma
seu gênero o oaf ó
fabrica a vapor de
C.

DEPÓSITOS PBINeiPAES

25 RUA DA PRAINHA 25
9C LARGO DO ROSÁRIO 9C
17 Bua do Carmo 47
E em todas as casas que tiverem a
respectiva taboleta—annuncio.

ESTEu
liMllk

SO

BUA SETE CE SETEMBRO

60

HORÁRIO
CORSO PRIMÁRIO

Leitura, calligraphia, contabilidade, arithmetiea pratica, portuguez (2a classe), francez (2a classe),
inglez (2« classe), geographia do
Brazil, noções de geographia geral,
historia do Brazil, geometria elementiu-, cosmographia, desenho linear e elementos de sciencias na9—3
turaes
CURSO SECUNDÁRIO

GRANDE FABRICA BB FLORES
BUA DO PASSEIO, 38

RIBEIRO DB CARVALHO & C,
PROPRIETÁRIOS.

Tem sempre grande variedade de flores para todos os gostos e preços, assim
como

GRIUDAS PARA ENTERROS
•DEPOSITO

RUA DO OUVIDOR, 45
ESCRIPTOJtilO

Rua da, Quitanda, 133 A

Eecebem encommendas, que são
executadas com a maior promptidão,
esmero e modicidade de preços.

Portuguez
12— 1
Francez
12—1
Inglez
12-1
Latim
9-10
Italiano
9-10
Allemão
11-13
Geographia
1—2
Historia
2—8
Arithmetiea........ 10—11
Álgebra
2-j- 3
Geometria
11—12
Rhetorica.
1—2
Philosophia
1—2
Trigonometria
3— 4
Curso annexo
2^3
Sciencias naturaes. 3— 4
no
dia 8 de
re-abrem-se
As aulas
Janeiro.
O secretario,
Alfredo Ooutiiilio

A NACIONAL
CARLOS MORAES

& C.

66-RUADAURUGUAYANA-66
de fantasia e de seda.
Grande fabrica de luvas de pellica, pelle de suéde, camurça,
EXECUTA-SE SUALQUEB ENCOMMEMDA Eli SUAS HORAS

RIO DE JANEIRO
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SEMANA

DERBY-CLUBm % de dezembro de \m
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¦DIA EM PONTO
JRA.L

' """' CORES
' "'" DAS
''" ~ VESTIMENT.
v ""l"""" "• PR0Í,KIETARI°
¦PESO
i„i«.«»« dn naiz até meio sangao

Còudelaria Êxcelsior
encarnado
I Paulo...... 52 kilos Verde, brancoe
J.'V.
Idem
5ÍJ
Mirim.
^Üho^^°P.PP Còudelaria
Idem
Bf
Paraná
ot
^XIÍ-rco°re°úcarnãdo.: Co^. Cruzeiro.
S.Paulo...... 4?
Coud. Guanabara.
Branco e estrellas azues
49
Paraná
3. Lemos.
Vermelho ebonét preto
50
S.Paulo
J. L. da i-osta. .
Verde e ouro
50
Paraná
. ,-.io..
Azul e palha .í. A. Li.
54
S. Paulo
nellio.
52
Idem..¦•••¦••
jibuno..
R. de Xaneiro. 53
&
Tordilho
melo sangue
metroj-Animuw do paias até
í
TurnriDADE-J.OOO
-gegundo
e OOS ao terceiro
pareo-y^OOWAUii.
¦"""ipr/mlos:
ao
primeiro.
OOOS
& Lopes
Branco e boné encarnado. Oliv. Júnior
4 annos R. de Janeiro. 54 kilos Grénat e maiichas azues..., Còudelaria Paraíso.
Tordilho
51 »
Drurid...
RioGrar.de...
Oriental.
, - Coud.
Zaino
Encarnado e azul
51 »
tampa,.
Paraná
, Mario'de Almeida. .
Castanho —
Grénat e lírio
Nicoafij..
S.Paulo • 55. »
Rio de Janeiro.
Idem
e
Encarnado
preto...-..-.- .Coud. Esperança.
Intima..
Idem
..60
».
Idem
Azul, branco e amavello... Coud. Guanabara.
Aymoré.
5a »
Paraná.'
Coud.
Zaino
Branco e estrellas azues...
6- Filia-JÍOTO...
56 »
S.Paulo
Coud. Santa Cruz.
Alazão
Azuléouro
Boyardo..
»
Idem
1<\ S. V.
Alazão tost..-.
Grénat e lirio
Biscaiá.
53 »
Janeiro.
R.
do
Castanho
Dinòrah.
-Inteiros e éguas de qualquer palas
SOO» ao pri13/4 nora— 3» paroo
XtfO X>33 JÀNEIRU e OOSMOS-Premiosi
60S ao teiceiio
Paraíso.
melro, 1SSOS ao segundo o
50 kilos Grénat e manchas azues.... Còudelaria
4 annos S, Paulo
Azul, branco e grénat
?v?r ,"'-'¦
Jiegtna.P.. ... Douradilho
Inglaterra— 53
3 j>
BoctiaCastanho.,
_
«>•
Azul e amarello
Walter ••••
53
Idem
»
3
/.aiiio......
Idam,
F. Guimarães.
Peruana........
53
3 »
Castanho..
e ouro., Coud. Paulista.
Encarnado'branco
Catila
59
Inglaterra....
Alazão...,.
Gréuate.ouro
«;.*?,
CheapsUe.....
Rio da" Prata.
¦ o poiaras estrangeiro, de S annos
íamo
Dr.Jenner
,.o EXTRA-1 450 metros-Poldros
A's » l/a noras tSPar0°"™at
—iro
ao
OO*
Primeiro. 1,03 «<r —,
¦ Prêmios :
, C. Vieira.
Castanho
,..
Ikujbrcali..,.

i^"::::::::::::: kl m^**».

PojlCtf....... ¦

|"P-:P; £?5::Í: S;*rí.Pv= â:M=

PKfytiíiitx* • >.Diana.....• ¦
iatul
Castanho..... A »
.. ma m«trna-Inteiros o ogaai 4o
„.„.
Alfredo .
A's 3 1/4 noras — 5» pareô :
paia—Fre mios
..':., 45 kilos Azul
Castanho ;TL:o°s Paraná-:.
Encípdoe^to
»
1
iíicoaft.........
ç^nadoCoud.
g-f&Srt.
S Paulo......
Cruzeiro.
Idem...., ... 5»
Borras.., '.;
Idem ...Pa
Alazão...
idem e faixa... Idem idem.
Idemíideiu,
ralisman.
»
Idein.
•Zaino.,,.
nacionaes de 3
SytiiUa
*SO metros - Poidros e poiaras
ao terceiro.
©l»OS
segundo
ao
A's 4 noras -6o pareo-BXOELSIOB-l
«SOS
annos. P Prêmios: ltSOOfl ao primeiro
Çtoud. Exçelsior.
47 kilos Verde, branco e encarnado. Còudelaria
3 anno. S.Paulo,
Mirim.
Odalisea U.' Pampa
Vermelho
49
Idem...
Vianna.
F.
e verde
Flolsum
Ouro
51
?rain0*,*u
í
l
Idem...
»
3
Vermelho
Dandy
Azul.branco e encarnado.. Coud. Cruzeiro.
49
Idem
3.
Castanho
"idem
Idem idem.
Monitor P.Idem idem idem e faixa.
51
3
S. M.-'¦; .
Wem
.'.
Idem idem e grénat.....
„ pÍuius.'.'.PV.'....•••
49
Idem
Zaino.
6 Gali/o......
éguas d
qualquer paiz—^
- Inteiros
A-s 4 3/4 »oras ao Sesündo e 1»0» *o terceiro
^^J|R*^^*%£»
jo 49 kilos
nino Rrsini-n p encarnado
™eato......... Oliv. Ju,nior&Lopes
França-_;V....
Coud..Ão de Janeiro.
Zaino........ 3 annos
|^0^0"f
Bio.mede •
encarnado
....
¦ lng£terra.,..
»'•¦,„
8
Idem idem. .
... Castanho
Caciòiies...
».:.,
Wem..
.....
Azul. branco c encarnado.. Coud.. Cruzeiro.
Scylla.....
>
49
.
Friáea»
8|
idem.
Idem
Alazão.
faixa...........
.
....
e
idem
Idem
Salmtus...
»
! .. 53
TIN_14so
... Oastanno..... idem
Cvupon,.
metros - Políro. e poldra. naQlonaet
segundo o; 40*
^Vue^íênn-am^rnVn^r^y-r-mios 14008 ao primeiro. 808 ao
ao terceiro.
1 Famalicão....
•£2. Condor.
vonaor
•
Chapecó
Attila ••••

Castanho...
Idem....-¦¦
Vermelho..
Castanho..

«ourado.
íyp. d'i 5««»«, ruadOOirmon.se,

Ernesto,,Ascoly.".
Azul e amarello
3 annos R. de Janeiro. 49 kilos Azul, branco e encarnado.. Còudelaria Cruzeiro.
49
»
S. Paulo
3
»
Azule branco *.' :.. Ooud. Guanabara.
Paraná...f».. 49 »
•Azuléouro...,. •;. Coud. Santa Cruz.
»
Idem •• 49
A. OEZABX.OPES, «»aecretariOi.

