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ALrVlArVAJK:
DO

RIO GR AN PB DO SUL
Este interessante livro, alem de variadissima e esco-lhida parte litteraria, em que figuram poesias e artigosassignados por distinctos escriptores brazileiros e portu-guezes, encerra também valiosos documentos e estudossobre historia, estatística e geographia do Brazil e parti-cularmente do Rio Grando do Sul. Pode-se dizer queneste sentido é o Almanak a publicação mais interessante I

de todo o Brazil. |
As suas diversas secções da Chronica, Estatística,

Historia, etc, o tornam um livro de consulta obrigada a t
Suantos 

se interessam pelas tradicções de nosso passado, i> grande numero de biographias de brazileiros illustres
publicadas em todos os volumes e acompanhadas de re-tratos, augmentam ainda o valor desta publicação, cujacollecçao deve fazer parte da livraria de todos os estu-,diosos.

Nos volumes anteriores foram publicados no logarde honra os estudos biographicos e críticos seguintes :1889, Felix da Cunha ; 1890, general Osório ; 1891, Carlosvon Koseritz ; 1892, Bento Gonçalves da Silva ; 1893,Francisco Lobo da Costa ; 1894, Barão do Triumpho ;1895, Bernardo Taveira Júnior; 1896, David Canabarro;1897, Conde de Porto Alegre ; 1898, general Portinho ;1899, Dr. Antônio José Gonçalves Chaves e Antônio Alva-res Pereira Coruja ; 1900, Antônio Vicente da Fontoura ;1901, general João Manoel de Lima e Silva: 1902, Domin-
gos José de Almeida ; 1903, Dr. Gaspar Silveira Martins ;1904, Dr. José de Araújo Ribeiro (Visconde do Rio Grande) :1905, Dr. Júlio Prates de Castilhos; 1906, Bento Gonçalves!da Silva (Seu ideal político-Suas convicções monarchis*itas); 1907, Bento Manoel Ribeiro ; 1908, general João Nu-'nes da Silva Tavares; 1909, coronel João da Silva Tava-res (Viconde de Cerro Alegre); 1910, o estudo critico sobreo Diário de Antônio Vicente da Fontoura. j

A edição dos Almanaks de 1892 e 1893 está exgotadaíOs raros exemplares de 1908, vendem-se a5$000. \
Cada volume do Almanak custa 1$000. |

LIVRARIA AMERICANA
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(Estado do Rio Grande do Sul)
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Conselheiro Leopoldino Joaquim de Freitas

Entendeu o distincto patrício, organjsador e director
€a publicação deste Almanak, prestar um culto de apreço
ao extincto rio-grandense Sr. conselheiro Leopoldino Joa-
quím de Freitas.

Grato á honra que se faz á memória veneranda de
quem foi nosso protector e dedicado educador, dataremos
de corresponder a esta fineza,1 invocando reminiscencias
que conservamos nitidamente.

Escrever sobre a individualidade do conselheiro Leo-
poldino Joaquim de Freitas não é fácil, porque este nosso
íinado compatriota era a personificação da modéstia e do
retrahimento.

Apontamentos e memórias não deixou, apezar do ex-
tenso período de sua existência e dos serviços que pres-
jxm nos vários ramos da actividade que exerceu.

Entreteve, porem, assídua correspondência com illus-
ires contemporâneos e amigos seus, correspondência queactualmente representaria documento valioso como apre-
fiação de acontecimentos políticos e militares que occorre-
ram no Rio Grande do Sul, no acampamento do exercito
«m Corrientes, ao começar a guerra contra o governo do
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Paraguay e, depois, no Rio de Janeiro, no inicio da situa-
ção liberal de 1878.

Mas onde encontar estas cartas, meticulosamente es-
criptas e com irreprehensivel calligraphia ? A mór parte
das pessoas a quem foram dirigidas não existe mais, &
neste paiz despreza-se guardar manuscriptos.

Dos seus amigos antigos e companheiros ainda resta
o illustre Sr. Firmino de Azambuja Rangel, relíquia pre-
ciosa das tradições rio-grandenses e que será talvez o uni-
co sobrevivente daquella digna geração de patrícios.

Este cavalheiro é que poderia contribuir pelas suas
informações para esclarecer muitos factos da vida e da
acção do conselheiro Leopoldino de Freitas ; mas, respei-
tando a sua ancianiclade, não quizemos importunal-o com,
solicitações.

*
*

Celebrava o conselheiro Leopoldino Joaquim de Frei-
tas a data do seu nascimento no mez de Maio do anno de
1820, em Porto Alegre. Foram seus progenitores o Sr. Joa-
quim Pedro de Freitas, official da antiga Legião de S..
Paulo, e D. Estephania Maria de Assumpção, que desceu-
dia de emigrados da Colônia do Sacramento por occasião
da invasão hespanhola.

Teve educação muito boa, no lar; seu pae ensinou-o
a ler e escrever, a arithmetica e a geographia, mandando-o
já preparado elementarmente cursar latim, historia, fran-
cez e philosophia ; fazia estes estudos quando sobreveio a
guerra civil de 1835 ; então, em 1836, apresentou-se ao com-
mandante Manoel Marques de Souza, posteriormente gene-
ral e Conde de Porto Alegre, para o serviço militar, a que
todos os rio-grandenses estavam obrigados, pela revolução*
ou pela legalidade imperial.



- 5 -

A 30 de Abril de 1838, no combate do Rio Pardo era
official em commissão ás ordens do brigadeiro Francisco
Xavier da Cunha, e soffreu os padecimentos da derrota,
tendo passado privações até que, errante nas estradas, foi
encontrar abrigo na estância da família Azambuja Rangel,
que o recebeu carinhosamente.

Emprehendeu, mais tarde, seguindo por terra, uma
viagem a S. Paulo, de que sempre conservou agradáveis
recordações, e de volta ao Rio Grande do Sul, entregou-se
ao professorado official de francez e serviu como empre-
gado na repartição da Caixa Militar.

Na tranquillidade da vida que então passava em
Porto Alegre, o conselheiro Leopoldino de Freitas desen-
volveu os seus estudos de gabinete ; cultivou as belias
artes, especialmente o desenho, a pintura e á musica.

Exerceu o cargo de official maior da antiga Thesou-
raria de Fazenda.

O governo geral mandou-o em 1865 acompanhar o
exercito em operações na província argentina de Corrièn-
tes e organisar o funccionamento da Pagadoria Militar ;
teve nesta occasião como auxiliares o coronel João Baptis-
ta de Figueiredo, o tenente-coronel Joaquim Antônio Vas-
quês e o Sr. Augusto Rangel Alvim, actualmente chefe da
•delegacia fiscal em Santa Catharina.

Enfermou gravemente, cerca de um anno depois de
se achar em campanha, e recolheu a Montevidéo, donde se
transportou para Porto Alegre. Sendo nessa época, 1867,
presidente da província o illustrado Barão Homem de Mello,
sreempossou-se do seu cargo na Thesouraria e não demo-
rou a ser nomeado inspector effectivo.

Nestas fuucções, na continuação da guerra, foram
consideráveis os serviços que teve de prestar, em razão da
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constante mobiiisação de forças militares para o theatro
da guerra.

Tornou-se o conselheiro Leopolclino de Freitas, 'pela
natureza do cargo que exercia, versadissimo na legislação
e regulamentos de finanças, bem como de administração,
aduaneira, sendo a sua opinião constantemente procurada
e attendida. •

Antes, no vigor de sua juventude, a política o agra-
dava e por este motivo pertenceu como deputado, num
biennio, a Assembléa provincial, tendo então a amizade
dos seus contemporâneos Drs. Felix da Cunha, Oliveira
Bello, generaes Barão de Porto Alegre e Osório, Sarmento
Menna, Paula Soares, Felippe Nery, coronel João L. Gomes
e outros. '"*

.O polemista e orador liberal Dr. Felix da Cunha apre-
sentou-o, um dia, no seu eseriptorio, a Silveira Martins, o
glorioso tribuno e patriota, que muito o estimava, no de-
curso da grande acção partidária que passou a exercer no
Rio Grande do Sul.

No ministério do Marechal Duque de Caxias, recebeu
convite para aeceitar um cargo na Delegacia do Thesoure
em Londres, porem motivos especiaes fizeram o conselhei-
ro Leopoldino de Freitas agradecer esta nomeação, a qual
coube ao seu amigo e collega de repartição Sr. Bernardo
de Castilho Maya.

O nosso illustre patrício, quando seguiu para Cor-
ri entes, fora nomeado para o posto cie coronel, junto do-
exercito em operações : foi em 1873 agraciado cavalheiro da
imperial Ordem da Rosa, foi depois eievado ao grau de
official e também condecorado com a medalha militar de
bronze, da guerra contra o Paraguay.

Estava entregue inteiramente á sua lide de inspe-
ctor da Thesouraria, aos seus estudos e leituras de littera-
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tura clássica, que bastante apreciava, quando o partido
liberal subiu ao poder a 5 de Janeiro de 1878.

Do Rio Grande do Sul foram escolhidos ministros
os seus eminentes representantes, deputado Silveira Mar-
tins e senador general Osório, Marquez do Herval.

Silveira Martins, no dia em que partiu de Porto Ale-
gre, deu logo demonstração do apreço que dedicava ao
antigo servidor da pátria ; quando avistou-o á frente das
repartições da Thesouraria e da Alfândega, encorporadas,
o tribuno e o ministro da fazenda tomou-o pelo braço e
com elle seguiu até o ponto de embarque, palestrando com
o brilho do seu talento e sentimentos cívicos.

Na saudação em que agradeceu as.homenagens com
que o distinguiam, declarou que o Sr. Leopoidino Joaquim
de Freitas havia de ser o seu modelo na alta administra-
ção e que a província podia contar que elle tinha de no-
meal-o Bispo do Thesouro !

E de facto não demorou nomeal-o para o cargo de
director geral da Tomada de Contas, em princípios de
1879, o que determinou que lhe fosse concedida a carta de
conselho.

Sua passagem pela administração do Thesouro Na-
cional foi rápida, não chegou a servir dois annos, porque
adoeceu em 1881 e viu-se obrigado a pedir licença para
tratar-se no Rio Grande do Sul, e alguns mezes depois,
estando em Porto Alegre, sem melhorar, solicitou do Sr
conselheiro Saraiva, ministro da fazenda, sua aposentado-
ria, tendo ainda vivido cerca de oito annos de aguda en-
fermidade, e falleceu em Junho de 1889, seis mezes antes
da proclamação da republica. ,f

As icléas do conselheiro Leopoidino de Freitas foram
sempre adeantadas, sua palestra tinha amenidade; no cir-
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culq das innumeras relações que contava, mostrava-se de
extrema polidez e costumava vestir com o apuro e cprrec-
ção dos moços elegantes.

Gosava da maior consideração publica, possuía grah-
des sympathias em todas as classes da sociedade, princi-
palmente na militar, onde os chefes o estimavam como a
um antigo e digno companheiro. .

Não casara ; viveu acompanhando sua irmã viuva
Sra. D. Adelaide Leopoldina de Freitas, cujos filhos Leo-
poldo e Alcides educou e protegeu com os seus recursos
pecuniários e a benevolência do seu coração.

Leopoldo de Freitas (S. Paulo)



JANEIRO DE 1908

13—Declararam-se em greve cerca de 300 operários das
officinas da Viação Férrea, em Santa Maria. O movimento
tomou grandes proporções, pois que os grevistas retinham
os trens que iam chegando, tirando o fogo e água das cal-
deiras e locomotivas.— Começaram no Rio Gr,ande os cur-
sos de tiro e evoluções da Sociedade de Tiro Brazileiro.

19—No Boqueirão, município de S. Lourenço, com-
memorou-se festivamente o 50° anniversado da fundação
da colônia de S. Lourenço, sendo inaugurado o monumen-
to erigido a Jacob Rheingantz. (Veja-se no Almanak de
1909, o artigo sobre a Colônia cie S. Lourenço, pag. 143 a 167)^

25—Assumiu o governo do Estado o presidente elei-
to Dr. Carlos Barbosa Gonçalves.

FEVEREIRO

1—Inaugurou-se no Rio Grande o serviço de iilumi-
nação a luz electrica.

10—Morreram no Rio Grande os pretos africanos
Damião e Vicencia da Conceição, maiores de 100 annos.

11—Foi assignado o decreto approvando os planos,
plantas e orçamentos do norto e obras da Barra do Rio
Grande.

2% installou-se em Uruguayana a sociedade do Tiro
Brazileiro.

24—Em Bagé installou-se o Tiro Brazileiro.—No Rio
Grande realisou-se um combate simulado, em que toma-
ram parte o 13° batalha» de infantaria e os alumnos do
Tiro Brazileiro. Terminado o combate, foi lida a seguinte
ordem do dia :

«Illustres concidadãos- Não elevo oceultar a satisía-
çao de que me acho possuído pelo importante aconteci-

/
/
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mento que traduz o facto de vosso concurso no exercício,no qual brilhantemente tomastes parte e cuja repercussão
se fará sentir como digno de applausos e imitação. ••

> A vossa apreciada cooperação no momento presenteexprime o expontâneo con graça mento do elemento civilcom o exercito, em obediência a uma lei nascente.
Dignos cidadãos, de hoje e amanhã, possíveis defen-sores da Pátria, «se esta necessitar,» é justo o orgulho queexperimentais neste momento pela brilhante exhibição que,prematurantente, acabais de fazer e na qual revelastesmuita intelligencia e o quanto pode a força de vontade.
A vossa conducta attestará de modo inequívoco que,emquanto alguns premeditam o assassinato de camaradas

como meio de obstar-se á execução de uma lei, processoesse covarde e indigno como são os seus comparsas ; vós,em um contraste digno dos maiores applausos, viestes deboa vontade fazer a assimilação em nosso seio dos modes-tos conhecimentos tacticos, mostrando de modo sublime ovosso entranhado amor de patriotismo e a fácil adaptaçãoa uma lei indispensável a nossa cara Pátria.
A vós cabe a honra da primasia, e ao 13° batalhão-de infantaria a grande satisfação da sua iniciativa, e essa

gloria commum jamais se deverá apagar dos nossos cora-
ções. Cidadãos, o 13° batalhão de infantaria vos felicita eabraça, agradecido pelo concurso prestado, ficando impe- '
recivel a grata recordação cio trabalho commum realisadono combate de hoje.

. Rio Grande, 24 de Fevereiro de 1908 — Antônio Se-l)astião Basilio Pyrrho, tenente-coronel.»

KAIiÇO
10-Em Porto Alegre inaugurou-se o serviço de tra-eçao electnca nas linhas de bondes do Parthenon, MeninoDeus, Theresopolis e Gloria.
12—Do Diário do Rio Grande :

..ft «Em üruguayana, onde ha muito reside, completou100 annos ha poucos dias, o preto Abel Raymundo de Al-meida, natural da cidade de 8- Salvador, capitai do esta-do da Bahia, nascido em 24 de Fevereiro <ie jgng na fre-
guezia de São Pedro daqueila capital. J '

O pobre velho, que ainda está bem disposto, pasbu-utoda a vida no serviço da pátria.Ainda com 14 annos, em 1822, verificou praça no Iobatalhão de caçadores, formando como soldado, na parada
que nesse anno, no Rio de Janeiro, se realisóu por motivo
da proclamação da independência do Brazil.

Nesse batalhão serviu até 1831. Fez, no primeiro defuzileiros, toda a campanha contra o dictadór Rosas
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Serviu em toda a campanha do Paraguay, para onde se-
guiu como voluntário no batalhão de zuavos, do comman-
do do illustre báliiano, já fallecido, Dr. Marcolino Moura.

Terminada a guerra, após ter servido em vários ba-
talhões, assentou praça no 18° de infantaria, passando de-
pois para o 6o da mesma arma, que ali esteve aquartella-
do, onde deu baixa por imprestável para o serviço no anno
de 1868.

O velho Abel reside no fim da rua Domingos de Al-
meida em uma casinha que gratuitamente lhe deu o Dr.
Vicente Maia, para residir.*

.15—Em SanfAnna do Livramento installou-se o Con-
gresso Comniercial convocado pelas praças da fronteira.

tL9—Foi inaugurado o pliaroi cio Estreito, no banco,
do mesmo nome, ria lagoa dos Patos. A torre, que é a
mesma do antigo pharoi incendiado em 1906, foi toda re-.
construída. O apparelho da luz está a 15 metros acima do
nível médio das marés. A luz é branca, fixa, visível a 12
milhas com tempo claro.

22—Falleeeu no Rio de Janeiro o marechal João Tho-
maz Cantuaria.

«O éxtiiicto verificou praça em Março der 1854 no Io
regimento de artilharia, então estacionado em S. Gabriel,,
neste Estado.

Declarada a guerra contra o dictador do Paraguay,
teve o governo imperial necessidade de enviar urna expe-
dição á província cie Matto Grosso, com o fim de invadir
aquella republica pela fronteira do norte. Dessa expedição,
fez parte o então 1° tenente Cantuaria, como membro da
commissão de engenharia.

O histórico de tão memorável expedição, ou antes a
serie de provações que ella teve de supportar na retirada,
a trez léguas e meia do rio Apa até ao Aquiclaban, foi ma-
gistralmente narrado pelo saudoso visconde de Taunayy
no seu livro A retirada da Laguna.

Feios serviços prestados naquella longínqua terra,,
foi commissioiiado no posto de major e agraciado por D„
Pedro II com o titulo de cavalieiro das ordens do Cruzei-
ro e da Rosa.

Transferido para o corpo de estado-maior de Ia cias-
se, foi nomeado diréçtor da fabrica de pólvora e ahi pro-movido por merecimento a tenente-coronel.

Mais tarde, exerceu o cargo de commandante dá po-lida da Corte, dali sahindo para desempenhar o de chefe
de secção da directoria geral de obras militares.

Proclamada a republica, dias depois foi nomeado
para commandar a escola militar do Rio de Janeiro, de
onde o removeram para director do Arsenal de Guerra.
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Em Janeiro de 1890, estava promovido a coronel porserviços relevantes ; em 1892 a general de brigada, em

1895 a general de divisão.
Sob o governo do Dr. Prudente de Moraes, exerceu

os cargos de commandante dos 3o e 6o districtos militares,
de ajudante general do exercito e de ministro da guerra.Substituiu neste ultimo cargo o marechal Machado 

"de 
Bit-

iencourt, victimaclo pelo punhal de um soldado do 10° ba-
talhão.

Em Abril de 1900, galgava o posto de marechal, ulti-
mo grau da hierarchia militar.

Creado o cargo de chefe do estado-maior do exerci-
to, o marechal Cantuaria o occupou, sendo em seguida
nomeado membro do Supremo Tribunal Militar.-»

25—Em Porto Alegre, o capitão do exercito José de
Assis Brazil fez, perante numerosa assistência, no pateoda Delegacia da Capitania do Porto, uma experiência pu-blica do seu processo de amansar e domar cavallos.«Desde ás 8 horas áquelle local começou a affluir
grande numero de convidados, entre os quaes achavam-se
oDr, Carlos Barbosa, presidente do Estado, general de
divisão Carlos Eugênio, commandante do districto com seu
ajudante de ordens, capitão Victor Obino, Dr. José Mom-
taury, intendente do municipio, coronel Carlos Pinto, com-
mandante da brigada militar, officiaes, commerciantes,
funccionarios públicos, etc.¦ Pouco antes de 9 horas apresentou-se o capitão Assis
Brazil, agradecendo o comparecimento da assistência e de-
clarando não ir elk apreciar um processo seu de domar
cavallos, mas sim usado na America do Norte e cuja pra-tica adoptou pelas vantagens que apresenta ao seguido no
Brazil e principalmente neste Estado.

Declarou ainda aquelle official seguir mais preci-samente os ensinamentos de J. Ray, alem de outros auto-
res que se têm occupado do assumpto.

Em seguida o capitão Assis explica não precisar na
occasião de laço para dominar o animal, devido ao local
em que se encontra, bastando apenas o modo com que vae
approximar-se do cavallo.

Servindo-se de um rebenque com que, de quando em
vez, fustigava o poíro, o capitão Assis principiou a ami-
mal-o ás 8 3/4 horas, e o fazendo sempre com modos bran-
dos, conseguiu, 20 minutos depois, segurar o cavallo e
collocar-lhe um buçal.

Feito isto, continuou ainda amimando o potro, pas-sando-lhe de momentos a momentos o rebenque pela ca-beca e pescoço, até que o pôde manear pela esquerda eassim cabresteal-o aos poucos.Evitando ás vezes os cóuces despedidos pelo animal,

\

\
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o capitão Assis não tardou a chegar-se-lhe com facilidade,
pelo lado direito e esquerdo do animal.

E aqui declarou o official ser esta, aliás, uma gran-
de vantagem do processo cuja pratica apresentava, pois
fica assim o cavallo acostumado a dar montaria por qual-
quer dos lados e prestar-se mesmo em melhores condições
para a sua utilidade.

Todo esse serviço foi feito com a máxima presteza,
pois, ás 9 e 5 minutos, o capitão Assis collocava sobre o
potro uma sincha, continuando a fazel-o cabrestear.

Quinze minutos depois era o potro já aperado por
completo e o capitão Assis ia collocar-lhe o freio, expli-
cando nessa occasião o modo por que ia fazel-o.

Depois de passar as rédeas e collocar a cabeçada, o
capitão Assis levou a mão direita á bocca do animal e, em-
quanto este procurava mordel-o, já tinha o freio no devido
logar.

Em seguida e sempre de frente, continuou a fazer o
potro dar-lhe o cabresto, e depois de ameaçar cavalgal-o
por ambos os lados, tirou a maneia e fel-o dar algumas
voltas.

E assim passados três quartos de hora do inicio do
serviço, o capitão Assis montou, completamente aperado,
sem que fosse delle atirado e tivesse encontrado as diffi-
culdades conhecidas pelos nossos domadores usuaes.

Apezar de se fazer necessário o silencio, á propor-
ção que o capitão Assis conseguia dominar o potro, eram
dadas constantes salvas de palmas.

Achando-se fatigado, aquelle militar declarou inter-
romper o trabalho por espaço de meia hora.

Durante esse tempo foi offerecido, ás altas autorida-
des presentes um ligeiro lunch e ás 10 horas principiou,
de novo, o capitão Assis a lidar com o animal.

Tirando-lhe os aperos, foram elles substituídos por
um sellim, do uso da capitão Assis, que em seguida decla-
rou ir proceder a uma pratica bem difficil de domar ca-
vallos.

Consistia ella em ensinar-lhe a obedecer ao freio, o
que se conseguia de vários modos, mas apenas usava o
capitão Assis de três posições.

Explicou então como estas deviam ser feitas, princi-
palmente a primeira posição, com a qual se evitava dar
constantemente o animal com a cabeça.

Feitas as posições, o capitão Assis convidou o 2o te-
nente Villanova a auxilial-o, montado, e puxando o ca-
bresto do potro.

Este nesta occasião deixou ver a facilidade com que
era guiado.

Effectivãmente, com gestos que fazia o domador para.



. , .-,,-)-;

14
montal-o, e depois de cavalgado, o animal mostrou-se do-eu, deu pelas rédeas e corcoveou.

; Desencilhado, foi-lhe dada alfafa e água, passandodepois uma escova pelo lombo. .
Em seguida, posto o cabresto, foi o potro, completa-mente amansado, levado até a estrebariaO capitão Assis Brazil foi muito felicitado por todaa assistência.»—(Da Federação, de Porto Alegre)31—Noticiou o Diário do Rio Grande'.«Ha dias, quando o Dr. Antônio Pradel, engenheiroda Secretaria das Obras Publicas, deixou a capital do Es-tado, com destino a Conceição cio Arroio, o governo o in-cumbm de explorar as lagoas, no intuito de serem eliasutilisadas pela navegação, afim de se fazerem as proiecta-das communicaçòes entre aquella capital e o município delorres da seguinte forma:

% Navegação de lag-oas entre Torres e Conceição do
Estrada de rodagem entre Conceição e Palmares •
Navegação, já existente, entre Palmares e í>orto
O Dr. Antônio Pradel, dando desempenho á commis-sao para que foi nomeado, já tem feito sondagens no rioUravataliy, encontrando-o com a largura de 150 metros ea profundidade de cerca de 40 palmos, isto até o lo*ar de-nommado Camboim, 3° districto de Viamão.

- Uma vez canalisado o rio Gravatahy, a villa de Via-mao disporá de um porto em condições de facilitar íran-camente a navegação fluvial.
Como se sabe, os meios de transporte de mercado-nas entre aquella villa e Porto Alegre, actualmente, nãofavorecem o commercio, o qual tem de pagar elevados-iretes. *

ABRIL

. 4-No Rio Grande falieceu com 128 annos o pretoafricano José da Cunha Mina.
•a ^ ""Noticiou o Diário do Rio Grande haver falle-°' o? Gravatahy, Felicidade Terra, com 122 annos

Ias Artes 
m t0 Alegre foi fundado ° Instituto de Bel-

MAIO
2—0 Banco da Província, com sede em Porto Ale-gre, abriu uma caixa filial no Rio de Janeiro.

™*~ 7-«Completaram.se 60 annos que foi creado o bis-pado do Rio Grande do Sul, pela bulla Ad ores domini-

.'-/.
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cas rite pascendi, do papa Pio IX, de 7 de Maio de 1848»
cuja creação fora autorisada por decreto imperial do 27
de Agosto de 1847. Desde sua creação, o solio rio-granden-
se tem sido occupado pelos prelados : Io D. Feliciano José
Rodrigues Prates, rio-grandense, de 1853 a 1858, 2o Dr. D.
Sebastião Dias Laranjeira, bahiano, de 1861 a 1888; 3o e
actual, o conde D. Cláudio José Gonçalves Ponce de Leão,
também bahiano e que assumiu a regência do bispado em
1890. E' coadjuctor, com futura successão, D. João Antônio
Pimenta, mineiro, que assumiu a coadjuctoria em Setem-
bro de 1906. Na primeira vacância da sede, 1858 a 1861,
governou como vigário capitular o padre Juliano de Faria
Lobato, e na segunda, de 1888 a 1890, também como vigário
capitular, o monsenhor Vicente Ferreira da Costa Pinheiro.
Vem a propósito recordar, para honra do Rio Grande do
Sul, que D. Sebastião Laranjeira foi, até hoje, o primeiroe único bispo, não só no Brazil como em toda a America
do Sul, que mereceu a honra de ser sagrado bispo pelopróprio pana.»

10—Foi inaugurado no Rio Grande o novo edifícioda caixa filial do Banco da Província.—Çpmmemorou sefestivamente o centenário do nascimento "do general Ma-noel Luiz Osório, Marquez do Herval.

3—Em reunião da Praça do Commercio de Uruguaya-na, ficou resolvido que. o commercio não se sujeitaria ãintimacão da Alfândega para apresentar dentro de 30 diasos seus balanços e contas correntes.
4—Falleceu em Bagé D. Maria do Carmo Martins,nascida a 12 de Fevereiro de 1797, contando portanto maisde 111 annos.
5—Noticiou o Intransigente, do Rio Grande, ter fal-lecido em Viamão, com 96 annos, Bento Pinto de Leão.«Era natural da cidade de Campos, estado do Riode Janeiro.
Veiu para o Rio Grande como grumete da armada,

por occasião da guerra com a Cisplatina e serviu na es-
quadrilha da lagoa Mirim, sob as ordens do commandante
Clare e Junqueira.

Finda aquella guerra, com o tratado de paz de 1828,
com a Argentina, Bento Leão voltou para o Rio de Ja-
neiro, onde permaneceu até 1837. Sabendo então que a re-volução rio-grandense se declarara republicana, e achan-do-se elle com baixa do serviço naval, regressou ao sul, ealistou-se no exercito farrapo e militou até o final da re-
volução, tendo attingido o posto de capitão.

Era alto, de cor parda, intelligente, espirituoso e bem;
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conversado, recordando com bom humor as passagens
bellicas da sua agitada mocidade.»

8—Por decreto do governo federal, foram modificadas
as cláusulas do contracto celebrado com o engenheiro Elmer
Lawrence Corthell para execução das obras da Barra e do
porto do Rio Grande.

24—Noticiou o Diário do Rio Grande ter fallecido
em D. Pedrito, com 102 annos, Ernesto Ficell, de naciona-
lidade allemã e que viera para o Brazil em 1851, nos bata-
Ihões de engajados allemães que fizeram a campanha con-
tra Rosas.

25—«Uma enorme praga de ratos está infestando a
povoação da Barra do Ribeiro, cerca de Porto Alegre, no
logar denominado Sertão de Santo Amaro. A quantidade
desses roedores é tal, e tal a sua voracidade, que os casos
referidos por pessoas dalli chegadas antes parecem pi-
lherias.

Entretanto, é facto que só uma pessoa, o Sr. José
Wagner, matou em uma noite cerca de 2.000 ratos. Para
isso, cercou elle a sua casa de latas de kerozene, cheias
de água. Os ratos, procurando invadir a casa, subiam para
as bordas dessas latas, e cahiam dentro da água que ellas
continham, morrendo afogados.

Os ratos ali roem tudo, e até os pés de crianças e
adultos, á noite.

O Correio do Povo tem em seu escriptorio alguns
botões de roupa—alguns delles de coco, que são os mais
resistentes — todos roidos. — (Do Echo do Sul, do Rio
Grande)

«Pessoa digna de fé informa-nos que certa zona do
Estado, na qual se incluem as colônias de S. Lourenço, S.
João de Camaquam, Dores de Camaquam, Taquara e ou-
trás localidades, vê-se actualmente assolada por uma praga
terrível, talvez peor que a dos gafanhotos. Trata-se de uma
praga de ratos que tem apparecido nesses logares, des-
truindo por completo inteiras roças e invadindo as casas,
dentro das quaes damnificam tudo quanto encontram.

A pessoa que nos deu estas novas, mostrou-nos uma
sua capa e um chapéo, que, apezar de pendurados a regu-
lar altura do solo, haviam sido, de noite, em grande parte
roidos pelos damninhos animaes.

Antigos moradores dos logares infestados por essa
praga dizem que este phenomeno se reproduz periódica-
mente, de 30 em 30 annos, por occasião da florescência
dos taquaraes, abundantes naquella zona.

Felizmente, segundo essas mesmas pessoas, a praga
não costuma ser muito duradoura.»—(Do Dever, de Bagé)
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JULHO

versarkTde s^ftLtío0™^ commemorou ° 5°° ^nni-

nação^Tu^Srma.1'3110 ^ AUsfirrote ° SerVÍÇ° de illumi"

Ihnn fnlí^e?traii a Baíra' ° vaPor allem*o Parthia enca-
ÍS°UA-lTente *?ht? ° banc0' APezar de est*r em situa-çao diffici1, a ponto de o julgarem perdido, o vapor con-seguiu safar dias depois, tendo sido o salvamento eífectua-
Kio Çxrande.-Noticiou o Intransigente, do Rio Grande,ter sido inaugurado o pharolete da península dos Tapesna costa occidental da lagoa dos Patos '
in.nr MrF0tÍnÍOU-a ^0/ííp?°' de Ba^» ^ fallecido, no
«™n« Mto? Capões, município de Vaccaria, contando 134annos, Maria Eufrasia, mais conhecida por MissioneiraResidia naquelle município desde 1836 e morreu no gosodas faculdades mentaes.-Noticiou o Echo do Sul, do RioGrande, o fallecimento em Porto Alegre da africana Òui-Ihermma da Conceição, com 135 annos. Acõmpanhou-a aocemitério extenso cortejo, por entre cânticos e dansas, fa-zendo parte do acompanhamento três africanas de 98, 102e lüb annos. .

AGOSTO

voio Z~T®m S' Jose^? Norte> íalleceu João Goulart Cor-reia de Lemos com 102 annos. Fez toda a campanha da
^voluçao 

de 1835, tendo servido ás ordens de Bento Gon*

Castro8 
~N° ÂCre Í0Í assassinado ° coronel José Plácido de

o âí nE? í111-0 dcí ™vttã° Prudente da Fonseca e Castro
1 D- Zeícnna cie Oliveira Castro, e nasceu a 9 de De-zembro de 1873, na cidade de S. Gabriel.

. Com oito annos cie idade apenas, entrou para o col-legio, donde sahiu para se empregar no commercio. Tinhaentão doze annos.
Apezar de se ter empregado, freqüentava uma aula.nocturna, onde continuava os seus estudos

+ i 7r,Sa ?poca Perdeu essa pae. Isto* foi a 6 de Ou-tubro de 1885 A morte do capitão Prudente provocou umaterrível crise de miséria entre a sua família.As diíficuldades da vida saltearam-no ferozmente e o
joven reconheceu então que tinha de enfrentar desassom-bradamente com a situação para ajudar a vida de suamae,que, em extrema miséria, tinha de educar e criar seteiilnos, todos pequenos.

,*•

2-1911
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OEIUt ' ¦
-íííob "OH o Lfo^ornsmmGü-s&iTO-i^ sb òortfí.S O—°1

.oSpebWl bus 9b*oriBBi97
.íííc{fiNegse intu4tpr, o^rphÊfo Rí^^lmi^ciLQiMr^iineito de

um amigo, o Sr. Victor Barreto, matriculado-S&jl & e&at&i
d^feej&& W* Xíolfegioíque, j passai àfiSSI am^almdTQnava,
pa^r^ê ^ev,^c\iç^ novainieate ao reommsiieios Gm®x&gb&à<*tèGtt
en^lPnnacjoâlhe^iai^jsmaeK^vep. oh olnoq s JioiilibJoSo

i B r; ri).Dahá: gafara vem: Í88$> i ãfórái sèçgfeirs pai-a:& j ;E«a ftGWgft*
dé)4s3is^ b^de^/collpcau nortCarjt^rio.:â'éiSÉWIft^i&$.QÍS>
çairterde paei João $Vvau$#sM<lç GasttfOhoX -.sbixfíix) oiH
iSsqBlitéite

.E-ííoíA^vMá, porem,' não? ihe corria fâdlr'A^u6cessavaHinriflW5
dança de empregos qu& titérá era^á; provai cabal da^suál
WélieMàde;^ ob oÃ6rd o u.oroUoíl-.aoâíaom z&bRb±no-Bi tso
-íijv) todftficuldades ! ha<lámdUianaugmentavamj e BJaaicte)

de; Castro stomou .uma; resolução: :^dedTioar*se-i!a aá> carreiTál
das armasü> Q aooiineo o-ítno -ioq .ots^JOO/oanoi:^ onotoso
201 ;íResòlvdda;ars^a*nova)ínftuda^<^^'praça no Io regimento de cavallaria a 27 cle<:D£Z®ml$tfop
afim de se matricular na Escola Militar, o que só conse-
guiu em 1893. OT80QA

Entretanto, em 1891 pertencia á Escola de Tactica,

, iNa injSUUfa; íviifiiai, ^uiiuc, unam
4>íBVsts1 dé} pó&sW WMi3iíiif#lfgI,- - ~ ..,—r(r~

applicação extraordinária ao estudo. . , , r/f ô ,ou 0J?j$^ã#?ífe^ Plácido de
Castrp, não pôde.recolher ro resultado dos seus esfòWoV
^^pÀl^âiss^ oi'jòifè^:JáTúmína;^oi;tí) djos.; ftuM assi-
tíflrafliND-íMnifáfo,jqQé írouiíé^mb. 'con^j^en-èia4) Mê
to ministério da ^éWÔ/^eaaWò^^Bscffla^mitai;.;'111'' 9S
^°mmmWMm& pra; o%3& batalhão ;âW irifaátaria,

Bagé, de onde seguiu para o Rio Negrp..^.?jW-.®?3?Bfp M^5Mé^#v^ffi)r8^mo^íaòe coM? feúspé^e.por

Meno, em demanda. das forças ^v^ppgj^^due^gachavam a pouco mais de légua de distancia.l
Logo que chegou ao seu destino, foi, pelo^c^onel

Barcellos, mandado apresentar-se ao general TàvaJreè', e
nesse mesmo dia recebeu o baptismo de fogo, na margem
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-c>'ia ovè-fí o .;:- .•.'¦. ;¦- ¦¦¦¦ ¦¦•• :¦¦¦ - -O ¦ .

.onibiiã ób firfíi sb tijBsi s>3d'íiÍtÔ orS ob oftoô òb ò.io'9'í-tO sob stíoD o íjwíti'dm m&m$ ob osievo-o O—Gl
TOg^%£8fiffi Qj4e ^e:manteve ,.ate::q,, dia 'MMlamMk
"HíSfòÇ GapituIaçaO; dp; geuQra^Jsidorp;..;;- ;,; p-;.V:;-~V'"- >1
Jp b8; ?4abeí^idQ, ó cerco:'cie Bagé,'.-Blacldo^éguiu pàraí%â(^brieV.cqm .0.coronel Isinael,- de -.onde foi. • chamactò:tpelor-
general Tavares, e a 9 de Janeiro ; c£e 1804,..ccuno pói^!e^ndarte, .manteve^seiDor muito tempo., -em unia das pó1''smoes^mais ^avançadas e. disputadas,' onde sustentou ~o seu,;
es^ndaríé cravado sobref<ós escombros, de,' uni. muróf afê•
q^ie,uroaLbalâIhé cortou a haste.' - 'V;,;-' .V -'-,;, ^; t;1:.^
.nP,.,nDesde esse feito' erndeante, Plácido, de Castro, répre-.j

s^feuvsempre um papel saliente na re volução,,:prãticajiâo
actos de profunda coragem ;e de -.máximo bejoísmo, jCco4nOrcqaipanheiro ;do 'general, Pina, coronel Carrionre Má-
i^ejL^Sjivjar/ía .no desempenho, delicado ,e difficil de\uma-4
serie de commissões, muitas deltas périgósissimas. T-,'^?r)i

Terminada a revolução, Plácido de Castro apresen-
tou-se ao commando do d;isrtr#gfco?$5endo no mesmo dia, e
a seu pedido, excluído do exército.
-oqítA 3luv vicia,,' porem,, continuou numa. vertigem de
lucras. ,J^i" v:;,;. ..~;e . -.
üibkfiêê, de fevereiro ,de 1896 seguiu,pai;a oRiode Ja-1

neiró, em Março;.de 1-898 foi;.para . Santos, edahi partiu-,'Pjfl^jW^ de-.í$99. " . ".'-.-, / - ^;- • ;;T7i
eollíisB&Ma"W^^SÍS'ui -Plácido pára o. Acre, onde- ã~ 7 der

Kf)vpnibro,de, 1901 abriu a serie das suas aventuras; vv~f-m;!*Wss<ef$à çlesc^.elle q'rio Purüs,. em uma lancha'
q)l#{levava, a;i\eboque.um ba^elãp>[\r..:.,; "C ";\-i"';;,í;a!;' 

:.rviDe repente a lancha bateu sobre uns escolhos^entEçfí
a Cachoeira e a bocca do Acre, sossobrando. ''"' ]

A equipagem do batelã^t^ou-se de pânico e Pia-
cido de Castro, num gesto aécisivo" e rápido, cortou com a
svkfíiaoacasrcórdasyque o hgavam á lancha naufragada,
saiviando assim)meviàa de trinta pessoas.-i-1- (Do Eeho, do:
Sul, do Rio Grande) .íjiísííkÍi nsi fihmô
a BhâmEM Pelotas: foi quasi-totalmente destruido por vio-"

lento incêndio:© grande e-: -sumptuoso edifício dovClu^;
Commercial. _ -uvvxv.^í-^ Ví-í^v)11—Em Porto Alegre, foi lançada a pedra fundámen-
tal do edifício da Faculdád&M€ Medicina.

24—Noticiou o Tempo, do Rio Grande, que em S.
Sfenciseo: dá; Paula de Ghnaldai SeKía era jntensissimo o
Mo,: tendei ovthermometro-descido jja IQgraMs ab&i£o\de;,
zero. .¦".• i'C 1 ¦<;.:¦ •.,/.;.;<¦{ $h :-L' ;nc- iuPi
.0381 ob e'iátn&fà8 éb gj &*-LiL>ÃZiiL'Líri o ffrfinfcífôrt^-tRl/*-JTÍK30 o-i&q ilbbfj qbfíbiiaBP^PWilah Gitófil^Sií ® A

14—Em Porto Alegre, o bispo D. Cláudio Ponce de
Leão sagrou o padre Becker, novo bispo de Santa Ca-
tharina.
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17—Foi approvado pelo governo federal o ntvo pro-

jecto do porto do Rio Grande, a leste da ilha do Ladino.
19—0 governo do estado instituiu o Cofre dos Or-

phãos, para o fim de serem recolhidos ao thesouro d®
estado os bens de orphãos e interdictos, em dinheiro, apo-
lices da divida ao portador, peças de ouro ou prata, jóias
e pedras preciosas, a titulo cie deposito, considerando-se o
dinheiro como tomado por empréstimo ao juro de 5 % ao
anno, sem accumulação.

20—Installou-se em Bagé o Tiro Brazileiro. — Foi
inaugurado o pharol da Ponta Alegre, na lagoa Mirim, W
uma torre quadranguiar cie alvenaria de 16 metros de ai-
tura e com 17 m. acima cio nivel das águas. Sua luz é
branca, fixa, visível a 12 milhas, com tempo claro.—Reali-
sou-se em Santa Maria o congresso cio partido democrata>
para discussão do programma do partido.

24—Noticiou o Intransigente, cio Rio Grande, haver
fallecido, em Jaguarão, Maria Genuína das Neves, com
105 annos,

OUTUBRO

12—Inaugurou-se em Pelotas o Io Congresso Agrico-
Ia e Pastoril.

21—Realisou-se em Pelotas o lançamento da pedra
fundamental da igreja evangélica cio Redemptor.

22—A Evolução, de Bagé, noticiou que Francisco
José Corrêa, residente em Bexiga, divisa dos municípios
de Cachoeira e Rio Pardo, ensaiara com bom êxito, a plan-
tação de canna para o fabrico da assucar, tendo produzi-
do já cerca de cem arrobas somenos e amarellinho, de boa
qualidade.

NOVEMBRO
13—Pelo governo cio Estado foi rescindido o conve-

nio com o governo da União para repressão do contra-
ba»do na fronteira.

28—Por decreto do governo do Estado foi creada a
taxa de 5 % sobre a transmissão de propriedade entre
cônjuges ab-intestato.

DEZEMBRO

2—Falleeeu no Rio de Janeiro o general de divisãp
José Maria Marinho da Silva, nascido no Rio Grande do
Sul em 24 de Maio de 1848.

«Marchou para o Paraguay em 25 de Setembro de 1865.
A 26 de Janeiro de 1866 foi mandado addir pelo com-
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chefe do 2o corpo do exercito ao 35 corpo

Transpoz o rio Uruguay para Corrientes a 2 de Mar-co, marchando ate S. Thomaz ; marchou depois para Ita-perua e em seguida para o Passo da Pátria.
A 16 de Julho, marchou com o coronel AgostinhoFiquet para coadjuvar o Io corpo no combate desse diaIornou parte no combate de Potreiro Pires, sendoferido gravemente por bala de fuzil, recoJhendo-se ao hos-pitai de sangue.

. . . A 17 de Setembro marchou para cobrir a frente doinimigo e tomou parte no combate de 22 de Setembro con-tra Curupaity.
• Enír1867' assistiu aos bombardeios de Janeiro, Fe-

Patria°; ° 
G AbrÜ G 'e? desembarcllle no Passo da

22 de Juího°U 
C°m *° gT0SS0 do exercito Para Tuyuty, a

Era 1868, foi mandado addir ao piquete do Marquezde Caxias, e por este general foi elogiado.- ":
i Tomou parte no combate do forte do Estabelecimen-to a viva força sobre o entrincheiramento do Passo Pocú

_ Assistiu ao reconhecimento de Humaytá e á rendi-«ao da força que se achava no Chaco.
Tomou igualmente parte no reconhecimento de An-gustura e transpoz em Outubro o rio Paraguay, tomandoparte no combate de Itororó.

• ^Sye papel .aliente na batalha do Avahy, sendo de-p«is delia promovido a alteres de cavallaria por actos de
Marchou depois para Lomas Valentinas, tomandoparte nos combates dados contra o forte ali existente, as-sistindo a rendição cie Augostura, pelo que recebeu belloelogio do Marquez de Caxias.
Em 1869, embarcou com este general para Monte-
Teve um louvor especial do Conde d'Eu por ter-seapresentado antes de concluir-se uma licença que obtivera

de S r L inarclla de Lu(llie e tomou parte no combate
Em 1870 foi nomeado adjunto do deputado do quar-tel-general junto ao commando chefe das forças em ope-* <*^<oes.
No mesmo anno embarcou para Assumpção.

• a ^mr\S71 aPresentou-se ao Io regimento de cavallariavindo de Humayta, indo commandar a 2a companhia
m Em Dezembro matriculou-se na Escola Militar,' con-cluindo o curso geral 1876.
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Em 7 de Outubro de 1882, foi condecorado com a
venera de cavalleiro da Ordem de S. Bento de Aviz

Em 1883 foi louvado pehrlmperador por ter tomado

jjisiaao, oime m&peuiuuuu. a m^iuaua uv ^u^»".

&e éntállâriaV- ao defini ; ^rao£^;f^'!^^0^^5^
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= Os editores do Almanak do Rio Grande do Süt>
procurando corresggliSlâi| ^%paordinario favor publiêò

;§uetem sido dispe&sa&é m ?<M^Hvro,Hioje incontestav^
}Biente em seu gênero o de maior tiragem em lingua poÊr-
!iugueza, resolveram concedei aos compradores H

feto é, prêmios cujo valor no mihimo corresponde ao (|é
lintíPííMM^?^^vfffliaSWttH"r,<&m&sm dez «u

taiter^SB lWes' WmmmrS& Americana, èm "Pelotas, Riogrande ou Porto, Alegre * .,,.:..r5 =¦.<
g Na volta 8$ fiòft-èioKem p&eóf è Vefeikrado, se íará=à

;: ;|emessa de quaesquer ljvrqs^^escolha do comprador,
eonstantes do cataloga $dblicadoj na secção de annuncidsdo presente^y^uBio* aomqdjreitps aos ^segulntes^considerãf;Yeis abatiWfífe^: ;" §
: 9TQ9ÍÁ OJloT—abxiSTO OÍ/1 • 8.6*01*3*1 Sc

'•- ' ir/
- - \
(7(iÍHiiunn!Uninit!)tnim ('lujiüiHHniiiiMiiinjuiiiMiiUMniiuu^ujHinsiuMiHMiniHUitíuiit'.'

?/«,*,^ÍÍPA^WPíX^ft^firv/s^^iíiavfÃfljymLivr«e<de despeza/de porte>e 5 »»/*/desconto
» 21$ a 50$— »¦»..» » » e 10 <>/„ »
» 51$ a 100$— » » » » e 15 <>/o »

r^Tímuí^eííTíl iYÍuiVj is! mwfflfíwwíífôPw irm i uiímí i s ; ií»n umsiK u i m um iúq'í QQ mij iii i mi i i >*,-¦»
5= Não tem direito a$ hojkus-fs enepmmendas de ml-
aos de 5$. elJOTi Ití f>;= O segundo bfeurda o1 freira dois Almanaks de pre-rôio em cada pedido de 10, g&n nenhum abatimento mais;

\i'.r\,i\n(i<*

assim quem mandar o respectivo Domisem cada pedido d®
í§ Almanak &&1&& l&Ç&^&O |QíMlQíLÍW4MÍ 4> exempsi?

Só se attendem os peoidos acompanhados da respeP
&1^ÍJjPW$imw)fr ^m^M^msM^M cftm *tarHtofc<aeclaradá}
peor coíftplêfòy ^eraem o direito ao, bônus. , ¦.'•->
>E ««gif^^Steá*™^ ™^"'>n «isa tofâ'iioo oísq §>
>i ^rioJKECíaailSi&^Cbíii^l ao 'ií^>í*j icl
j!| Successores de ÜAJRLQSJPIÇT£0 .&,Ci Successores

?•§¦ Três casas, em §^j^^^^Q^P|a| e Rio Grande
)= ===== Estado do Rio Grande do Sul ==========

0'i'goíA píioS~-QbaBrix) oiH---sr.lol^l

5>

sE l-'-lc3

> ;rí!i!iJi)iliinii;i!ii!iiiii!!iíi!t:ii!!i(iHiiiiM):i!iti:i!ii!i:mi!í!n!ti!!!!s:;:;[;u;:Hi;i;i:!:ui;ii!ni!ir

Obü[ OIJÍ/O üí> »JÍ9'J



Io BÔNUS f
do

ALMANAK DO RIO GRANDE DO SUL*
para 1911 || |

Dá direito á remessa livre de despezas de expe- I? I
| dição e ao abatimento de 5 a 20 %, conforme o valor 5
| da encommenda, de quaesquer dos livros constantes i? £

>| do catalogo publicado no fim do presente volume. i) $

Livraria Americana
PINTOS & Comp.

Sucessores de Carlos Pinto & C. Suces.
Pelotas—Rio Grande—Porto Alegre

c

i
c

w\/w\/\/\/\/\/\/\/\/N/\/s/\/\/\/\/\/\/\/v/\/\/\/\/\/\/\/\/v/\A/\/\/\/\/w\/\/\A/\/iA/\/\/\/v/vf\«nAf\nn/vrvnMíiru\nn/inn-
Cc~~~~~________^^ ' s'Jiiiiiin iiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii miíiimÍiiÍiiÍiímTm^^ -, cct2o BÔNUS
c

do £
ALMANAK DO RIO GRANDE DO SUL \\ \

para 1911 Ib |
Dá direito á Dois Almanaks de prêmio em cada is s

j| encommenda de 10 exemplares, e á remessa grátis I) c
\\ pelo correio, sem nenhum outro abatimento mais. =' *

Dirigir os pedidos á casa editora

Livraria Americana
»

PINTOS & Comp.
Successores de Carlos Pinto & C. Successores

Pelotas—Rio Grande—Porto Alegre

Leia do outro lado

cc
c
c
c
c
c
cc



3o BÔNUS
do

ALMANAK DO RIO GRANDE DO SUL
<;= para 1911

í ?= ¦,. ~ Dá, direito á remessa, livre de despezas de expe- =í> >= diçao pelo correio e grande reducção no preço, do in- =<
£ <= teressante romance de João Chagas E<
í íi O CRIME DA SOCIEDADE
' <¦= 12 tomos com gravuras por 15$ (Preço 18$000)

:,

i ç= Livraria Americana
\ ^1 PINTOS & Comp. =>

Successores de Carlos Pinto & C. Successores
Pelotas—Rio Grande—Porto Alegre

>

|uvwW^,wwwwvumAnAAAAAA/ /m uuu^^^^^,,^,^
>
>

\ >="",m m'II',m,,mÍ,»m

4° BÔNUS

ALMANAK DO RIO GRANDE DO SUL
para 1911

Jl a- ~ Dá,direito á remessa, livre de despezas de expe- =Í<= diçao pelo correio e grande reducção no preço, do ce- =<>| lebre romance de Eugênio Sue
OS DRAMAS DOS ENGEITADOS

12 tomos em 4o, com gravuras 8$ (Preço 10$000)

\í Livraria Americana
PINTOS & Comp.

Successores de Carlos Pinto & C. Successores
Pelotas—Rio Grande-Porto Alegre

Leia do outro lado

;,



V \SI lliivr

oBmm
João oChagassi - . i»

l í^ÃeQftSSGSí^ P§a®é] $*«__» DA RBÁ
ALICE - 3a parte, O RKTOLTApO - 4a parte, O CRIME
DA SOCIEDADE. m-^&T =>

ísimistoçoese

?Ü"bS_» e^S^^SSW??il3S.^,ftW^ íWm^!tt is§ Preço ^ejpeJOTligwara &s gg^Jore© deste bonuãle
jjiúnda com direito a REMESSA GRÁTIS pelo correio, 15$.
)§ (0Ò0$8í ooeij). Sõi loq aírusvwg. rnoo aòrnoi 21 =5
<¦= Livi;ana ¦ Americana is

Pelotas-^Qja^-^Qfto Alegre
S>§ 88*2SH2S3CISg .0 A ©$_„'*_ 8'GÍÍSp Sl3 .010880051*8

^| eTgeíÀ oliocI—9bfí/nD oiíl—asioM
^uriii!nÍi!iHí»n!n'iiiCMniMnin!nnnii!.iÍ!>i|iOiím
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= Romance de grande sensação do ^celebre escriptoxt

geryo Sue
Cofó^eâ^t^^éí^evQ^fòy, WáMòíée Eugei|ô

;i>ue neste romance umaCJÍàjBsfiis^ial de grande alcancqÉ;e
< Som elevada superioridade, mor ai. . >. .r-rr =)<= -eqxeoD ansoqaoD sb 9'ívíi ,-Ba39_u9i 1; 0110*110 cü =s
>i -90 oiu m&m rniQgnitfm sfeitaâtô eòm-^aooiMasSflavIt-
||as, 10$000. e)IiS oirr^ii3 eb 9oriBmoi eidè. |<

|I PrecmWíaWaM ftòfgttôft. ü&rte bonusl
>|inõ^)08#ftr<8f$#)áf,&lME &&4 fâ^ían^ejoimarÊèio,

li
1

Pelotas^RÍB^T^i^^íííko Alegre
HÔ1082e03!í8 .3 Ã Oífíí*! 80ll£D 8& 897O880DDIÍ2

9i^9ÍÁ oho*!—obnr/iO oiH—a/iiois^í
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J/l 90 oBQqmnaaA—Oj30'§A, Síl.M 9bo.saíora.rjo'íi0-
BÍOXÍIÍ98 *ÍOíífl98

.x 9b oF>Bbivitfí>: -.iüéáííi rSh^áiáfe^f^l^;1 -fcf^))
B10fín98 r I.T/I.ob OB0BÒÜhjJ<l

gpjnBo ao 8obo 1— .vo/i BipíffoS

.^JSí?pSftõü-|fP^PW,a a-roxínsS
5

i Abrii _ asrei:íísma-pinl,ita) •
oiíífnoxoà 91 Q^iWjTO^^ol^fec^aoa^G j ?^#«14 — bexta-feira da Paixão
15 — Sabbró&adôSMèi&lk
16

Mar# ^fM^OSf^t^™^-^» i»"jí-í Quarta-teira de Cinzas

. - Domingo de,. Paschoa , r r,-2B Ofía ^aomn B^i^/d^s^ip^JÒiâÉnfBa^ r -

íòÍíbM ob IS B^^!iff|íi^é*aidPádè, d^WQíáíftfcffif01 0fI 9 5 01ÍS1

|| I Z RSpSfelBs; aoá?áeà
-Ifcfiup èbaéb a9BÍrioQiiííjm ^oSoíiod as 9a-m9difíoicí
BWío^B^Bb 8ioq9bâ^8SÔft ^i¥fíiWW|)tB aBxniO ob biM
elr$Mmb oTíõntf&WS^B <£fíPifliÁo^an£oR fBçnfceco&tê)
íiiiíonBÜob 8 B^WlÈ^^W^wmeb sihe 0b òfàsvòiIo — Corpo de Deus \Corpus Christi)

23 — Santísaánios@ca8t?ã3 de Jesus
25 — Purezade^. N. .Senhora • t *30 Julho 9bfíbín^ã%fÃAi¥^fi8in'J<)^"J'ÍT0^'~ ciioíigo l

ÍB19b9i OB9ÍUtííanO0 Bb OBQB-giumO^— . OlÍ9'19V9rí M
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OOéi ms tiisBiâ ob fíh9doo89(I— oíbM C
8881 m9 B1I/ÍBVB1039 &b OBOonüx3— oíbM SI



20 Agosto
27
27
17 Setembro

1 Outubro
15
12 Novemb.
26

3 Dezembro
10
17

- 24 -

S. Joaquim
Santíssimo Coração de MariaN. Senhora da Penha
Dores de N. Senhora
N. Senhora do Rosário
N. Senhora dos Remédios
Patrocínio de N. Senhora
Io domingo de advento
2o »
3o
4o »

»
»

Festas religiosas fixas

1 Janeiro-Circuin cisão de N.|15 Agosto-Assumpção de N.
6

Sen hor-Os reis magos
(Epiphania)

2 Fever.—Purificação deN.
Senhora

25 Março —Annunciação N.
Senhora

24 Junho — S.JoãoBaptista
29 » —S.Pedro e S.Paulo

Senhora
8 Setem.—Natividade de N.

Senhora .
Nov. -Todos os Santos

—Finados
8 Dez. -Conceição de N.

Senhora
25 —Natal

As quatro têmporas
Reminiscere 15, 17el8 Março Lúcia 13, 15 e 16 SetembroTnnitatis 7, 9 e 10 de Junho) Crucis 13, 15 e 16 Dezembro

Ferias forenses
¦^aa Alem„dos domingos e dias de festa nacional, são fe-nados no foro estadual os dias 15 de Janeiro a 28 de Feve-xeiro ; e no foro federal de Io de Fevereiro a 31 de Março.

Bênçãos matrimoniaes

* • Pro^íbem-se as bênçãos matrimoniaes desde quarta-"ÍS"? d£ 0mzas ate ao primeiro domingo depois da Paschoa(9 de Março a 23 de Abril) e desde o primeiro domingo deadvento ate e dia de Reis (26 de Novembro a 6 de Janeiro.)

1 Janeiro
24 Fevereiro
21 Abril

3 Maio
13 Maio

Festas nacionaes
—Confraternisação da humanidade—Promulgação da constituição federal—Execução de Tiradentes em 1792—Descoberta do Brazil, em 15C0—Extincção da escravatura em 1888



- 25 -
14 Julho -

7 Setembro
12 Outubro -

2 Novembro —
15 Novembro

Amazonas 1

10
17
5

21
Pará —22

15
16

Maranhão —28
18

Piauhy —24
13
16

Ceará —25
12
16
24

R. G. Norte-19

7
12

Parahyba

Pernamb.

Alagoas

Sergipe

30
5

-27

6
17
24

10
-15

11
16-18

Commemoraçao da republica da liberdadee da independência dos povos americano*Independência do Brazil" em 1822 'Descoberta da America, em 1492Commemoraçao geral dos mortosProclamação da republica em 1889
Feriados estaduaes

Julho -Installação do Congresso Consti-tuinte
Julho —Libertação dos escravosAg-osto -Constituição estadual
Setemb. -Cre-ãu üa província do Amazo-nas
Nov -Adhesão á republicaJunho —Constituição estadualAgosto -Adhesão á independência
Nov. -Adhesão a republicaJulho —Constituição estadualNov. —Adhesão á republicaJaneiro - .-> á independência
Junlio —Constituição estaduaj—Adhesão á republica—Emancipação dos escravos—Constituição estadual—Adhesão. á republica—Adhesão á independência—Installação do governo republi-cano em 1817—Constituição estadualJunho -Execução do frei Miguelinho em1817
Julho -Constituição estadualAgosto -N. Sra. das Neves, padroeira doEstado
Janeiro -Restauração de Pernambuco dodomínio hollandez em 1624—Revolução republicana de 1817—Constituição estadual-Proclamação da Republica doEquador, em 1824—Io brado da republica por Ber-nardo V. de Mello, em 1710—Installação da Ia assembléa pro-vincial—Constituição estadualbetemb. -Creação da província de AlagoasMaio -Constituição estadual

Nov.
Março
Julho
Nov.
Nov.
Março

Abril

Março
Junho
Julho

Nov.

Março

Junho
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fe3 7
Sergipe 

^^^^^1^^^^^

Bahia — 2 Julho^no—^pnstiíukçLpy estadual
7 Nov. aGfi^WoíH^6*Me 1837 (Sabinada)

USi Ur 23 maio -^Povoamento do território do Es-

r3f$^ dMomingos José Mar-
. -.-* ; .;¦¦¦> . ~Jms-.,em :íS17;'o ?.

•i:

-ossmA ob W^tó^Fe^ cie traída Penha
20 f Nov, . — Acmésão ã republica

Rio Janeir.o-1!!!^^
Dist. Fed^^M^MiW^^HM^ão ^i^p do Rio de

S. Paulo. -^iiffiS^^^ cpnstiq
b io nebri9q 9ua ijz : tuin-te - - -

Paraná50

Sta. Cath

W«f§ °\?^WgMWioãHüè1pd^al
ítSITOWtaft^MFaçãq,'d^le|aljdade ;.,r,>o
ífiPg|M^ÍÍfflíaIãò d^íplncia em 1853

- otio/i .ü ;-a:E;!#a6'Bfl^tí0Jküí& 0^flfiüiçã8lM%Sai
j 20, S^lÇl^m3]Hção de4fi35r

Minas. ,^™^^Mfe6^p4resso consti-ms oâfíííeii^rM I9rii on ^y^tÜitiíe oniiirii .**

q

rosso — 22cJaneiro —Ãfitósão á.rmdepen#enciaff(f.r^Àq
mi me íSbMjgiloik um{^CIiii.ii. • ~ ^^waiTt8í 9b fi#i®b°^ffillfáMllla

ímmf^^WôisjMmw^-a ò.ffiftw?*
?^^Ú^tap|^pí"cbiisâÜ íítrangeiros

Janiir©oq27^^ÍáfífôMa obfi-id -^AnniveFéaíiôÜo imperador
01TÍ mo (òííé-M 9b .Y oblfifi GuilhermeJJ

8B0BJSÍA
ADrn t>—lirecia ^''i'1 independênciaMaio 1544Rírtg«id#?i^I^«^Trde^tíüteSà
ítogâiA a^HeS^ffíhâk. 0{H)^017tenivMàíi*SeAffonsoXIL

194^Mtò oilQüJíiJaím^nnivé^fió^ê NicóffifPír25—Rep. Argentina —Independência
Julho 4—Estados Unidos —Independência¦» 5—Venezuela —Independência
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Julho 14—França 08S3W£Festa nacional da repu
» cgo 27—6ólombia.^Io_ -^ítidependéhcia 0QS | »

!--|y~i -^8ífP|eru: 
r ; ., "7FTndependèn«ià~77 i"^7~; £

A^stoA j 14SuiSBàJ;L j__ :i_L_^Fiíndaçuo jiávComfeíléraçáa§fí |£fc h ;^B^uvíaO r ;£ü a õÔ^lMlie^aMfefaiPO r |@Q a í 8
8í> rj9£ M^Equadftrf íu w GO+Md%)éhaèlMa^ F fj 5.0 j

1^1 r |ô0 g |G0 r [80 ç. r0 f Oi g |õ0 r ^iFráncfsèé dó'á& 1*1 o ISJ
[Si r jrG õ^MUrhgtíayT i:J g |r,04^1nde^n&ência:(' ~ 8X õjôl j
! » r 01 í;31-MHollarída' tj ^V^i^Anniv^rsa^o^a^ái]ffia^Guí-:
í£0 r iSI g |T0 r |£í õ |g0 f jó! ü 80 r tflheríhfhàS g \Qg et ÍSS g I xs

Setérrih. ^18^ChiIé; 1-0 r Oi; d i:>+Mepétodên'oia^ 8'jOS õ J-&SISfóveinbr #MInglátérra-fê o ^'-PAnnivérèa^o; de^Muar9%> r lis? g joü \ i8s g ! io r os g yfí 0 rsvdüTG 0 (vs g [8g í* los <j j os
.'¦•'» ~ÍT-Ifãlíã "71™ —Xnnfversario do 'reFVictor

0Hí3HiV3ÍManGel jpU___—^—-Pertugfal—— Anniversario dcr-reirDrMa^
°a 1 °& 01- °^noel iffi L ®* 1 g

o i r/i! o I k o x o Vl I o x vo 
m &

iirriretjõirng^
i'n' ' ÍTO«<* tfc&Pi (í ' £f Cf S-ü G O.G JOL-W• aiGG Ó ±b G, OG O db G ! O

m0irla,^as^o.iEumiov .Santo,-Aeelo, .S.-; Joãot.àeSMissões,,
5>r-í<©«íefl^.de--4fas6©esT~-B;-tura^-Gon^-gar-ST-^í^er-íe-l
Missões e S. Nicolau de Mi^SèM

A^e_29i^par-a-Gi^^
Borjá,S Soledade TorrêáSe VaccáiHa. I °^ ^

u,sEBipras.il i«io' uranae,1 sa^nta isa-Dei el» J ose úo(w^rte. oí
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Outono 21 Março | Primavera 22 Set.Inverno 21 Junho I Verão 21 Dez.
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Roteiro do nascimento e occaso do Sol para todo
o estado do Rio Grande do Sul

JANEIRO

w 28o 29o 3Qo 31õ 33o~~~
q y o n | o 

~y 
õ" n | o n | o n çT

3 5 09 7 00 5 06 7 03^5~ÕT7Õ5 5 02 7 07 5 00 7 09 4 47 TK
6 5 11'7 01 5 08 7 04 5 06 7 06 5 04 7 08 5 02 7 10 4 49 7 13
9 5 14 7 00 5 11 7 03 5 09 7 05 5 07 7 07 5 05 7 09 5 02 7 12

12 5 17 7 00 5 14 7 03 5 12 7 05 5 10 7 07 5 08 7 09 5 05 7 12
15 5 18 7 00 5 16 7 03 5 14 7 05 5 12 7 07 5 10 7 09 5 07 7 12
18 5 20 7 00 5 18 7 02 5 16 7 04 5 14 7 06 5 12 7 08 5 10 7 10
21 5 22 6 59 5 20 7 01 5 18 7 03 5 16 7 05 5 14 7 07 5 12 7 09
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Roteiro do nascimento e occaso do Sol para o todo
estado do Rio Grande do Sul
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Roteiro do nascimento e occaso do Sol para todo o
estado do Rio Grande do Siil
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27 5 44 5 58 5 44 5 58 5 44 5 58 5 44 5 58 5 44 5 58 5 43 5 59
30 5 41 5 58 5 41 5 58 5 40 5 59 5 40 5 59 5 39 6 00 5 38 6 00
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Roteiro do nascimento e occaso do Sol para todo oestado do Rio Grande do Sul
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JANEIRO
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SANTOS E FESTAS DA IGREJA
Festas

Naeionaes |

Dom

Seg
3 Ter

Qua
5 Qui

Sex
Sab
Dom

Seg

8

9
10 Ter
11 Qua
12 Qui
13 Sex
14 Sab
15 Dom

Seg
17fTer
16
17
18
19 Q
20
21

23
24
25

27
28
29

Qua
ui

Sex
Sab

22 Dom Mi.

Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sab
Dom

Sea-

t Cireirnicisâo. Fulgencio. Martinha

Isidoro. Argeu. Estevam. Narciso.
Antero. G.>noveva. João Evangelista
Gregorio. Prisco. Drafosa. Angela.
Simeão Estellita. Apollinaria

Cr.iReis Magos. André. Melania. Nilamão
Theodoro. Felix. Januário. Luciano
Lourenço. Justiniano. Theophilo

Julião. Basilissa. Marciana. Pedro
Paulo.Gonçalo de Amarante.Nicanor
Hygino. Honorato. Severo. Palemão
Satyro. Taciana. Eutropio. Arcadia
Hilário. Gomercindo. Verônica

Ch Felix de Nole. Malachias. Bernarda
Amaro. Macario. Máxima. Mauro

Marcello. Estephania. Bernardo
Antão. Eieusippo. Sulpicio. Leonila
Margarida. Liberata. Athenogenes
Canuto. Martha. Ulstano. Audifax
Sebastião, Euthymio. Neophyto
Ignez. Patroclo. Epiplianio. Publio
Anastácia. Domingos. Gaudencio

Indefonso. Raymundo de Penaforte
Thimotheo. Marciolino. Metello
Ananias. Juventiiio.Marino. Máximo
Polycarpo. Bathilde. Jeronymo
Jesus, Maria e José
Oyrillo. Gonçalo. Thiago. Floriano
Francisco de Sales. Constando

Festa Na©.

No

1 í

<t

Dist. Federal h

Mat. Grosso!

Piauhy

Pernambuco»

30 Seg Martinha. Hippolyto. Aldegonda
31 Ter Pedro. Nolasco. Cyriaco. Trajano

Não se vencem lettras e obrigações commerciaes nos|i
domingos e dias de festa nacional e feriados nos respecti-|
vos estados. f
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si Folha de lembranças
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27  zzzzz
28 zzzzzzz
29 _
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FEVEREIRO
2.2

CO w

rrt O03
CO CSes ,í5*

Qua
Qui
Sex
Sab
Dom

Seg
Ter

Qua
Qui

Sex
Sab

10
11
12;Dom

13
14
15
16
17
18
19

Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sab
Dom

20 Seg
2l|Ter
22Qua
23'Qui
24 Sex
25Sab
26Dom

27
28

Seg
Ter

SANTOS E FESTAS DE IGREJA
Festas

Nacionaes

Cr.

Ch

Mi.

No

Ignacio. Brigida. Verediana. André
f Purificação de N. Sra. Fortunato
Odorico. Lupicinio. Felix. Mu ei o
Theophilo. Joanna. Gilberto. André
Agueda. Pedro Baptista. Isidoro

Dorothéa. Antônio de Amandula
Romualdo. Ricardo. Theodoro
Cointha. Honorato. João ela Matta*
Apollonia. Nicephoro. Ausberto
Alberto. Escholastica. Guilherme
Lázaro. Joanna. Valesia. Eutropio
Eulalia.Damiao. Gaudencio. Modesto

Gregorio. Catharina de Ricci
Auxencio. Valentim. Antonina
Faustino. Jovita. Crato. Georgina
Onesimo. Isaias. Samuel. Gregoria
Aleixo. Nicolau. Silvino. Faustino
Theotonio. Perpedigna. Nicolau
Septuagesima. Conrado. Mansueto

Eleuterio. Leão. Zenobia. Silvano
Abílio. Fabiano. Paterio
Margarida de Cortona. Paschasio
Martha. Ivo. Damião. Milburges
Mathias. Primitiva. Sérgio
Cesario. Victor. Serapião. Pascovia
Sexagesima. Torquato. Nestor

Leandro. Eustachio. Baldomero
Romão. Justo. Macario. Rufino

Festa Nae.

Não se vencem lettras e obrigações commerciaes nos
domingos e dias de festa nacional e feriados nos respecti-
vos estados.
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Folha de lembrança»
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MARÇO ,
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CO
cs
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3
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CO 03
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6
7
8
9

10
11
Í2

13
14
15
16 Q
17
18
19

Qua
Qui
Sex
Sab
Dom

Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sab
Dom

Seg
Ter
Qua

ui
Sex
Sab
Dom

Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sab
Dom

20
21
22
23
24
25
26

27 Seg
28 Ter
29 Qua
30'Qui
31Sex

SANTOS E FESTAS DE IGREJA
Festas

Nacionaes

Cr

Ch

Mi.

No

Hermes. Albino. Adriano. Eudoxia
Sim plicio. Eunebio. Januario.Basileu
Cunegundes. Marinho. Marcift
Agaihadoro. Lúcio. Urracà. Bertha
Quinquagesima.(Carnaval)\Jrsula
Oie^aria. Coleta. Basilio. Marciano
Thomaz de Aquino. Felicidade
Cinzas. Poncio. Felix. Quintilo
Catharina. Cyrillo. Francisca
Militão. Caio. Macario. Alexandre
Cândido. Constancio. Zozimo.
Quadragesima (Pinhata)Gregono

Rodrigo. Patrícia. Macedonio
Mathilde. Leão. Pedro. Aphrodisio
Henrique. Aristobulo. Zacharias. Gil
Cyriaco. Hilário. Dionysio. Taciano
Patrício. Gertrudes. Agrícola
Gabriel. Salvador. Narciso. Eduardo
José. Quartilla. Quintilla. Amancio

Martinho Dumiense. Victor.Anatolio
Bento. Lupicino. Birillo. Ambrosio
Benevenuto. Cilecina. Catharina
Felix. Victoriano. Pelagia. Domicio
Romulo. Simeão. Thimotheo.Marcos
f Ammnciação deN. Sra.. Quirino
Ludgero. Thecla. Cassiana. Jovino

Lydia. Roberto.Macedonio. Fraterno
Alexandre. Dorothéa. Xisto. Prisco
Bertoldo.Jonas.Secundo. Barachisio
Quirino. João Climaco. Aldonsa
Balbina. Benjamin. Celestina. Amos

Pernambuco

Alagoas

R. G. Norte

Ceará

Não se vencem lettras e obrigações commerciaes nos
domingos e dias de festa nacional e feriados nos respecti-
vos estados.
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11 Folha de lembranças
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Sab
2 Dom

Seg
Ter
Qua
Qui

Sex
Sab
Dom

10
11

Seg
Ter

12-Qua
13 Qui

Sex

23 Dom

14
15 Sab
16 Dom

17 Seg
18Ter
19Qua
20 Qui

ABRIL
es-N es

*
*

no ~3 w
CS co esg

SANTOS E FESTAS DA IGREJA

21
22

Sex
Sab

24)
2§l

Seg
Ter

26 Qua
27 Qui
28 Sex
29 Sab
30 Dom

Festas

Nacionaes

Cr.

Ch

Mi.

No

Theodora. Macario.Valerio.Venancio
Francisco de Paula. Theodosia
Ricardo. Pancracio. Patrício
Isidoro. Platão. Zozimo. Ausberto
Vicente Ferrer. Juliana. Anfrisio
Marcellino. Diogenes. Xisto
Hegesipo. Epifanio. Donato. Rufino
Amaneio. Concessa. Dionysio
Ramos. Procoro. Hilário. Demetrio
Apollonio. Ezequiel. Pompeu
Antipas. Barsanuphio. Quincio.LeãoTrevas. Romeu. Victor. Vissia
t Endoenças. Hermenegildo. Justino
t Paixão. Tiburcio.Valeriano. Zenon
Alleluia. Anastácio. Máximo
Paschoa. Engracia. Calixto.Turibio
Aniceto. Isidoro. Roberto. Elsa
Galdino. Amadeu. Apollonio
Hermogenes. Pafuncio. Jorge
Ignez. Accindino. Cesario. Antonino
Fortunato. Anselmo. Sylvio
Sotero. Caio.Senhorinha. Macedonio
Paschoela. Jorge. Adalberto

Sabás. Egberto. Honorio. Fidelis
Marcos Evangelista. Herminio
Basilio. Cleto. Lucilio. Marcellino
Canisio. Castor. Anastácio
Paulo da Cruz. Valeria. Vidal
Pedro. Hugo. Emiliano. Antonia
Sophia. Peregrino. Mariano

R. G. Norte, Mi
nas e Paraná

Rio Janeiro!

Festa Nac.

Não se vencem lettras e obrigações commerciaes nosdomingos e dias de festa nacional e feriados nos respecti-
vos estados. Os bancos e repartições publicas costumamnão abrir na 5a e 6* feira santa.
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11 Folha de lembranças
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MAIO

i.yy.'.
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cs
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CS qj'O co
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SANTOS E FESTAS DA IGREJA
Festas

Nacionaes

8
9

11
12
13
14

15
16
17

Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sab
Dom

Cr.

Seg
Ter

10 Qua
Qui
Sex
Sab
Dom

Seg
Ter
Qua

18 Qui
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

Ch

Sex
Sab
Dom

Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sab
Dom

Mi.

:No

Thiago. Philippe. Sigismundo
Mafalda. Athanasio. Germano
Alexandre. Juvenal. Deodoro
Monica. Silvano. Cyriaco. Pelagia
Crescencio. Agostinho. Pio. Ângelo
João Damasceno. Benedita . Evodio
Matemid. N. Sr a. Patr.de S.José
Miguel Archanjo. Dionysio. Victor
Geroncio.Hugo.Gregorio.Nazianzeno
Antonino. Isidoro. Job. Gordiano
Anastácio. Deoclecio. Fábio. Sisinio
Joanna. Flavio. Marcellina. Romana
Glyceria. Peregrino. Mucio. Rita
Bonifácio. Justa. Poncio. Paschoal
Isidoro. Dimpina. Mauricio.Agricola
João Nepomuceno.Ubaldo.Honorato
Paschoal Bailão. Bruno. Restituta
Venancio. Faina. Claudia. Erico
Prudenciana. Celestino. Dunstano
Pautilia. Basilia. Bernardino Senna
Mancos. Synesio. Cláudio

Rogações. Helena. Julia. Romão
Rogações.BasilevL. Epitacio. Camillo
Rogações. Afra. Lucas. Suzana
Ascenção de N. Sr. Gregorio
Agostinho. Prisco. Philippe Nery
João Ranulpho. Maria Magdalena
Priarno. Felix. Tito. Germano

Esp. Santo
Festa Nac.

Festa Nac.

Sergipe

Esp. Santo

29 Seg Restituto. Máximo. Maximiano
30 Ter Exuperancio. Fernando. Crispulo
31 Qua Cancio. Angela. Petronilha

Não se vencem lettras e obrigações commerciaes nosdomingos e dias de festa nacional e feriados nos respecti-
vos estados.
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SANTOS E FESTAS DA IGREJA

Qui
Sex
Sab
Dom

Seg
Ter
Qua

8 Qui
Sex
Sab
Dom

9
10
11

12
13
14
15
16
17

19
20
21

Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sab

Cr.

Ch

18!Dom

Seg
Ter
Qua

22 Qui
23
24
25

26
27

fcO

Sex
Sab
Dom

Seg
Ter

28 Qua
29 Qui

Sex

Mi.

Festas

Nacionaes

No

Simeão. Juvencio. Firmo.Fortunato
Marcellino. Maria. Ramão. Gertrudes
Paulo. Isaac. Ovidio. Laurentino
Espirito Santo.Quirmo. Donaciano

Marciano. Bonifácio. Nicanor
Norberto. Paulina. Cândida
Jeremias. Sabiniano.Roberto. Paulo
Salustiano. Guilherme. Severino
Primo. Melania. Vicente. Pelagia
Getulio. Nicacio. Margarida
SS. Trindade. Bernabé. Aldonça

Fortunato. Nazario. Antonina
Antônio de Lisboa. Cyrino. Nabor
Basilio Magno. Rufino. Eliseu
t Corpo de Deus.Modesto.Crescencia
Justina. Aureliano. Lutgard. Áureo
Manoel. Thereza. Ismael. Montano
Leoncio. Isabel. Theodulo

Gervasio. Miquelina. Juliana
Prudenciana. Silverio. Mario
Luiz Gonzaga. Demetrio. Albano
Paulino. Consorcia. Albano. Flavio
SS. Coração de Jesus. Eçleltrudes
t Joào Baptista. Fausto. Firmino
Pureza de N. Sra. Guilhermina

João e Paulo. Virgílio. Pelagio
Ladislau. Zoilo. Crescente
Leãc. Hero. Sereno. Benigna
t Pedro e Paulo. Cassio. Benedicta
Lúcia. Marcai. Caio. Leão. Auta

Alagoas,S,Cath

R.G.NorteE.Sto
Piauhy, Matto

Grosso *
Min. Geraes

Pernambuco

Pará

Não se vencem lettras e obrigações commerciaes nosdomingos e dias de festa nacional e feriados nos respecti-vos estados.
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JULHO
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SANTOS E FESTAS DA IGREJA
Festas

Nacionaes

Sab
2 Dom

3 Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sab
Dom

Cr

Ch

10 Seg
11 Ter
12 Qua
13 Qui
14
15
16 Dom

17
18
19
20
21
22
23Dom

24
25

27
28
29

Sex
Sab

Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sab

Mi.

No

Seg
Ter

26 Qua
Qui
Sex
Sab

30 Dom

31

Theodorico.Julião.Aarão, Secundina
Processo. Martiniano. Symphorosa

Muciano. Jacintho. Anatolio. Irineu
Innocencio. Oséas. Uldarico
Philomena. Trifina. Zoé. Athanasio
Domingas. Romulo. Tranquilino
Pulcherio. Cláudio. Pompeu
Procopio. Isabel de Portugal
Nicolau. Anatalia. Verônica. Cyrillo

Januário. Rufina. Silvano. Daniel
Sidronio. Cypriano. Sabino.Abundio
Hermogoras. Gualberto. Paulino
Anacleto. Eugênio. Turiano. Esdras
Boaventurâ. Marcellino. Heracléas
Catulino. Henrique. Ignacio. Rosalia
Ceslau. Eustaquio. Sizenando

Acylino. Vestina. Aleixo. Jacintho
Frederico. Nemesio. Camillo
Vicente de Paula. Áurea. Rufina
Elias. Margarida. Jeronymo. Severa
Praxedes. Julia. Cláudio. Arbogasto
Maria Magdalena.Meneleu.Theophilo
Herundino. Primitiva. Romula

Christina. Francisco Solano.Aniceta
Christovam. Vàlentina. Marcos.Cyro
Valente. Olympia. Exuperia
Pantaleao. Cunegundes. Aurélio
Peregrino. Innocencio. Nazario
Beatriz. Lucilia. Eugênio. Olavo.Tito
SanfAnna. DonatiUa.Abdon.Rufino

Amazonas
Bahia

Serg. e S.Paulo

Amazonas

Ceará <
Goyaz xFesta Nac.
Minas

Pernambuco

Maranhão

Parahyba

Seg ICrlIgnacio de Loyola.Fabio.Democrito
Não se vencem lettras e obrigações commerciaes nos

domingos e dias de festa nacional e feriados nos respeti
vos estados.

\
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SANTOS E FESTAS DA IGREJA
Festas

Nacionaes

2
3
4
5
6

7
8

Ter
Qua
Qui
Sex
Sab
Dom

Seg
Ter
Qua

10 Qui
11
12

Ch

13Dom

14
15

Sex
Sab

Seg
Ter

16 Qua
Qui
Sex
Sab

17
18
19
fíO

Mi.

21
22
23
24
25
26
27

Dom

Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sab
Dom

28
29

31

No

Seg
Ter

30 Qua
Qui

Cr

Fé. Esperança. Caridade. Menandro
Estevam. Affonso Maria de Ligprio
Ly dio. Hermilio. Nicodemos.Estevao
Domingos. Perpetua. Tertuhano
Cândido. Cantidiano.Afra Gregorio
Thiago. Xisto. Januário. Feliciano

Caetano. Donato. Severino. Alberto
Cyriaco. Esmeralda. Emiliana
Romão. Rústico. Marcellino. Firmo
Lourenço. Asterio. Paula. Deusdedit
Tiburcio. Suzana. Taurino
Clara. Graciliano. Hilaria.Herculano
Helena. Radegunda. Cassiano

Eusebio. Athanasio. Demetrio
f Assumpção de N. Sra. Arnulpbo
Jacintho. Roque.Sirena. Simpliciano
Mamede. .Emilia. Paulo. Juliano
Firmino.Agapito.Floro.Lauro.Clara
Luiz.Thecla. Júlio. Urbano. Mariano
S, Joaquim. Samuel. Bernardo

Umbelina. Joanna. Anastácia. Ali pio
Philiberto. Antusa. Thimotheo #
Liberato. Davino. Eleazar. Bemcio
Bartholomeu.Aurea. Patricio.Ursula
Magino. Gregorio. Patrício. Romao
Zephyrino. Simplicio. Constancio.
MS. Penha.SS. Coração de Mana

Agostinho. Viviano. Joanna. Hermes
Cândido. Adolpho. Clarimundo
Rosa de Lima. Faustino. Bononio
Raymundo Nonato. Amado. Cesidio

Parahyba

Matto Grosso
Pará

Amazonas

Esp. Santo

Não se vencem lettras e obrigações commerciaes nos
domingos e dias de festa nacional e,feriados nosrespecti-
vos estados.

¦M.
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SANTOS E FESTAS DA IGREJA
Festa»

j i

Nacionais

4
5
6
7
8
9

10

Sex
Sab
Dom

Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sab

Ch

11
12
13
14
15
16
17

òeg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sab

18
19

Seg
Ter

20 Qua
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

Qui
Sex
Sab
Dom

Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sab

Mi.

No

Cr.

Egydio. Isabel. Gedeão. Terenciano
Elpidio. Concórdia. Juliano. Estevão
Eufemia. Aristeu, Dorothéa. Serapia

Cândida. Rosulia. Rosa. Magno
Antônio. Gentil. Macario. Eucloxio
Libania. Zacb árias. Petronio.Fusculo
Regina. Athanagildo. Pamphilo
f NaiMdade de H. Sm. Nestor
Sergio.Serafina.Georgonia.Dorothéa
Nicolau. Ventino. Sosthenes. Lúcio

Theodora. Proto. Jacintho. Didimo
Juvencio. Silvino. Guido. Taciano
Elogio. Maurilio. Eugenia. Juliano
Crescencia. Saiustia. Cornelio
Eutropia. Porphyrio. Nicomedes
Cypriano. Lúcia. Edith. Euphemia
Dores de N. Sra. Justino. Comba

Sophia. Thomaz. Irene;Margarida
Januário. Desiderio. Pomposa
Theodoro. Evilasio. Fausto. Philippa
Matheus.Ephigenia. Jonas.Pamphilo
Maurício. Thomaz. Salaberga
Thecla. Urraca. Xantipa. Polyxena
Geraldo. Thyrso. Pafuncio. Ursula

Firmino. Pacifico. Bernabé.Cleophas
Calistrato. Justina.Eusebio.Amancio
Cosme. Damião. Fidencio. Terencio
Wenceslau. Lioba. Salomão. Marcial
Miguel Archanjo. Fraterno. Plauto
Jeronymo. Leopardo. Honorio

i

Amazonas

Festa Na«L

Alagoas-

R.G.Sül e
Federal

IJíSÍSíft.!

t

Não se vencem lettras e obrigações commercíaes ima
domingos e dias de festa nacional e feriados nos respeisti-
vos estados.
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OUTUBRO
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SANTOS E FESTAS DA IGREJA
Festas

Nacionaes

Dom

Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sab
Dom

Seg
10 Ter

3
4
5
6 ICh

11 Qua

13
14
15

12 Qui
Sex
Sab
Dom

iMi.

16 Seg
17
18
19
20
21
22

Ter
Qua
Qui
Sex
Sab

No

24
25

Seg
Ter
Qua

|26 Qui
27 Sex

Sab
Dom29

N, Sra. do Rosário. Veríssimo. Máximo

Eleuterio. Nilo. Ludgero. Gerino
Cândido. Emilia. Maximiano
Francisco de Assis.Petronio. Crispo
Plácido. Flaviana. Victorino.Donato
Bruno. Erothildes. Magno. Fé.Flavio
Marcos. Sérgio. Marcello. Augusta
Brigida. Pelagia. Reparata. Simeão

Dionysio. Andronico. Anastácia
Eulampia. Suzana. Beltrão. Gedeão
Nicacio.Genoveva. Germano.Quirino
Cypriano. Serafim. Eustaquio
Daniel. Chelidonio. Eduardo.Samuel
Calisto. Gaudencio. Fortunata
|N. Sra. dos Remédios. Ameíia.Agileu

Martiniano. Gallo. Clovis. Canuto
Heduviges. Florentina. Victor
Athenodoro. Paulo. Lucas. Trifonia
Pedro de Alcântara. Verano. Varo
João Cáncio. Xisto. Martha. Aurélio
tlrsula. Celina. Hilarião. Asterio
Maria Salomé. Alodia. Marcos

Sergipe
Festa Naé.

Roínão. Domieio, João Capistrano
Raphael Arclianjo. Evergisto
Chríspini. Daria. Bonifacio.Marciano
Eváristo. Régociánò. Felicíssimo
Elesbão. Capitolina. Vicente. Sabina

Cr. Simão. Judas. GyrillavFerrucio.Fará
Bemvinda. Narciso. Zenobio.Eusebia

Sergipe

30 Seg Serapião. Entropia. Lucano.Geraldo
31 Ter Quintino. WolfgangO. Nemesio

Não se vencem lettras e obrigações commerciaes nos
domingos e dias de festa nacional e feriados nos respeii-
vos estados.
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NOVEMBRO
¦ 5'2 «5
1 «
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rt co ca"H A

W

Qua
Qui
Sex
Sab
Dom

Seg
Ter

Qua
Qui

10
11
12 Dom

13
14
15
16
17
18

Sex
Sab

Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sab

19iDom

20 Seg
21 Ter
22 Qua
23,Qui
24 Sex
25 Sab
26!Dom

27 Seg
28 Ter
29 Qua
30 Qui

SANTOS E FESTAS DA IGREJA
Festas

Nacionaes

t Todos os Santos. Astremonio
Finados. Tobias. Victorino. Eudoxio
Malaquias. Humberto. Gregorio

Ch Carlos Borromeu. Agrícola. Modesta
Zacharias. Isabel. Silvano. Martinho

Leonardo. Severo. Athico. Winoco
Thessalonica. Nicandro. Hilarião
Godofredo. Cláudio. Severiano
Theocloro. Orestes. Ursino. Agripino
Nympha. Tiberio. Trifina. Avelino

Mi. Martinho. Valentim. Feliciano
Diogo. Levino. Nilo. Nicanor. Paulo

Estanislau. Nicolau. Eugênio. Zebina
Clementina. Venerando
Gertrudes. Leopoldo. Alberto Magno
Valerio. Ignez. Elpidia. Eustaquio
Alpheu. Zacheu. Gregorio. Victoria
Romão. Astrogüda. Parula. Máxima

NoPonciano. Isabel. Barlão. Crispim

Felix. Octavio. Edmundo
Demetrio. Honorio. Heliodoro
Amphiloquio. Philemão. Pancracio
Clemente. Felicidade. Lucrecia
Estanislau. Crysogono. Florimundo
Catbarina. Jocunda. Alfredo. Moysés
Advento. Esteliano. Beimiro.Fausto

Cr. Margarida de Saboya. Acacio
jjacob da Marca. Crescencia
jSara. Saturnino. Illuminata
André Troyano. Justina. Plácido

Festa Nac.

Bahia

Pernambuco

Festa Nac.
Piauhy, Ceará,_Pará
Sía. Cathar.
Maranhão

Esp. Santo
Amazonas

Ceará

Não se vencem lettras e obrigações commerciaes nos
domingos e dias de festa nacional e feriados nos respecti-
vos estados.
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SANTOS E FESTAS DA IGREJA
Festas

Nacionaes

Sex
Sab
Dom

Seg
Ter

6 Qua
7'
8

Qui
Sex
Sab

10 Dom
9

11
12 Ter
13
14
15
16
17

18
19
20 Q
21
22
23
24

25
26
27

29
30
31

Seg

Qua
Qui
Sex
Sab
Dom

Seg
Ter

ua
Qui
Sex
Sab
Dom

Seg
26 Ter

Qua
28 Qui

Sex
Sab
Dom

Ch

Mi.

No

Cr.

Agerico. Deodoro. Lúcio. Mariano
Bibiana. Aurelia. Paulina. Marcello
Francisco Xavier. Safonias. Cláudio

Barbara. Osmundo. Bernardo
Geraldo. Sabbas. Chrispina
Nicolau. Leoncio. Davina. Bonifácio
Marinonio. Fará. Ambrosio. Servo
f Conceição de N. Sra. Romaria
Leocadia. Gorgonio. Gregorio
Melchiades. Eulalia. Hermogenes

Damaso. Franco. Sabino. Ponciano
Justino. Mercuria. Crescendo
Othilia. Orestes. Auxencio. Luiza
Eutropia. Pompeu. Esperidião
Eusebio. Irineu. Victor. Theodoro
Mizael. Adelaide. Ananias. Azarias '
Vivina. Lázaro. Floriano. Victor

Braziliano. Theotimo. Victorino
Fausto. Cyriaco. Urbano. Nemesio
Domingos. Philogonio. Macario
Themistocles. Glyeerio. Severino
Honorato. Flaviano. Demetrio
Servulo.Victoria. Evaristo.Mardonio
Gregoriano.Irmina.Luciano.Zenobio

t Natal. Eugenia. Anastácia
Estevam.Arquelau. Dionysio.Zozimo
JoãoEvangelista,patrono dos typog.
Santos Innocentes. Theophila
Thomaz. David.Ebrulpho. Trophimo
Anysio. Venunciano. Marcello
Silvestre. Nominanda. Columba

Mat. Grosso

S. Paulo
Goyaz

Paraná

Esp. Santo

Não se vencem letíras e obrigações commerciaes nos
domingos e dias de festa nacional e feriados nos respecti-
vos estados.
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Calendário do criador

Periodo de gestação dos anÊmaes domésticos

ESPÉCIES Mínimo Médio Máximo

Burra
Égua..
Vacca
Ovelha
Cabra
Porca
Cadella
Gata —
Coelha

365 dias 380 dias
289 333
240 270
146 150
140 150
109 126
55 .» 60
48 50
20 31

391 dias
419 . »
321 , »
161 

' »
160
143
63
56
35

Periodo de incubaçao das aves domesticas

ESPÉCIES Mínimo Meclio Máximo

'.-.«

Perua chocando
ovos de -.

Gallinha chocan-
do ovos de

Pata
Gansa _
Pomba

Gallinha
Perua.__
Pata —

Pata —
Gallinha

17 dias 24 dias
24 26
24 27

26 30
19 21
28 30
27 30
16 18

28 dias
30
30

34
24
32
33
20

»

»

'¦:•''



Calendário do agricultor

Janeiro
Devido aos fortes calores, ha necessidade de re^asabundantes ; o melhor é á tardinha, depois do sol postobemeia-se : Aipo, alcachofras. couves, repolho, alfaceromana, nabos, mostarda, rabanetes, cerefolio, salsa, e sepode transplantar ..todas as plantas qae estiverem fortesOs rabanetes pode-se plantar de vinte em 

'vinte 
dias paranao í altar em.

Podam-se os pés de tomates, melões e aboWas, quese devem regar bastante. As arvores fructiferas devem-sedespontar, torcer os rebentos que forem muito viçosos etirar os brotos muteis ; nas pequenas arvores tiram-se osbrotos e ramos que tendem a deformal-as. Semeiam-seacácias.
Nos jardins limpam-se os canteiros, ruas, etc, e re-gam-se duas vezes ao dia. Mudam-se as violetas e multi-plicam-se os cravos por mergulho. Ha quem semeie nestemez saudades e goivos, para mudar em Março, affirmandoquede Outubro a Novembro haverá abundância de flores.

Fevereiro
Continuam os calores e também as regas e trabalhosao mez anterior, e semeiam-se as mesmas plantasNos jardins os mesmos trabalhos também do mezanterior.
Enxertam-se roseiras. Semeiam-se acácias.

Março
A 21 deste mez principia o outono.
Continuam as regas, porem menos freqüentes.Semeia-se : Favas, salsa e chicória, e já se pode se-mear cebollas e couve-flor.
Mudam-se os repolhos, couves, outras hortaliças emorangos.
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Pode-se continuar os trabalhos dos mezes anteriores
nas arvores e arbustos fructiferos.

Este é o melhor mez para a plantação da alfafa.
Ha muita gente que semeia goivos e saudades, quese mudam em Maio para ter flores de Outubro a Novembro.

Se houver frios, convém resguardal-as com coberta envi-
draçada.

Plantam-se caroços de pecegos. E' o ultimo mez em
que se semeiam acácias.

Abril

Principia a mexer e preparar as terras para plan-
tações de outomno e inverno.

Semeia-se o mesmo que no mez anterior, e espinafres
chicória, cerefolio. E' a melhor época para semear cebolinho

Continua-se a mudar repolho, couve e outras horta-
liças. Se o tempo correr bom, cavar e estrumar as alça-
chofras para ter bons fructos.

Ainda se planta alfafa.
Nos jardins continuam os trabalhos do mez anterior ;

porem, como já vão apparecendo os primeiros frios, é pru-
dente recolher as plantas delicadas como begonias etc.

E' conveniente mudar para viveiros as plantas semea-
das nos mezes anteriores que já estiverem fortes.

Já se plantam ervilhas. Terminam os enxertoá das
roseiras.

Maio

Convém preparar o terreno, para dar sahida ás águas.
Semeia-se : Aipo, cenoura, cebolinho, favas, espina-

ires e chicória. Plantam-se ervilhas.
Mudam-se as plantas que estão fortes.
Semeia-se : Casuarinas, eucalyptus e podam-se as

arvores fructiferas.
Nos jardins continua-se a mudança das plantas se-

meadas nos mezes anteriores. Plantam-se de estacas jasmi-
neiros e roseiras.

Podam-se as arvores de adorno e aproveitam-se os
;galhos para plantar.

Junho

A 21 deste mez principio o inverno.
Continuam os mesmos trabalhos nas terras.
Semeia-se : Ervilhas, favas, mostarda, nabos, repo-

lhos, couves, cenouras, chicória, etc, etc.
Semeia-se : Casuarinas e eucalyptus debaixo de abri-

,go. Podam-se todas as arvores fructiferas
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Nos jardins continua-se limpando e podando as plan-tas que necessitam. Podam se as roseiras de enxerto.E' a melhor época de mudar as laranjeiras.
Julho

Devem ficar neste mez promptas as terras para osfructos temporãos.
Fazem-se em logares bem abrigados almacegas deturno. Semeia-se : Ervilhas, cenoura, chicória, nabos, repo-lhos, salsa, alcachofras, ejá se plantam asparagos. Muda-seo cebolmho. E' botn tempo para mudar laranjeiras.
Continuam as podas das arvores fructiferas.
Continuam-se nos jardins os trabalhos do mez ante-nor; resguardam-se as plantas delicadas.

Agosto
E' mez de muito trabalho; continuà-se preparando aterra para sementes da primavera.Neste mez enxerta-se de borbulha ou de garfo.Continua-se a fazer, em logares bem-abrigados, ai-macegas de fumo.
Semeia-se: Abóbora, acelga, asparagos, beringelias,cenoura, couve-flor, couve-nabo, chicória, ervilhas, favas,feijão, mangerona, mostarda, melancia, melões, pepinos, pi-mentões, tomates, nabos, etc.
Semeia-se tudo quanto são flores para mudar em Se-tembroou Outubro.
Plantam-se todas as qualidades de arvores fructiferas.Termina a poda das parreiras. Semeiam-se casuari-nas e eucalyptus.
E' o ultimo mez em que se mudam as laranjeiras.

Setembro
A 21 deste mez principia a primavera.Continua o preparo das terras, porque neste mez

plantam-se quasi todos os legumes e hortaliças.
Acabar com todas as hervas inúteis, que agora vemmuito e fazem mal ás plantas. Principiam as regas.
Convém limpar e afrouxar a terra da alfaia.
Ainda se fazem almacegas de fumo, abrigadas.
Ha quem plante alfafa neste mez.
Semeia-se : Abóbora, acelga, agrião, aipo, alcachofras,alface repolhuda, asparagos (não esquecer-se que o asparagodeve semear-se raro e levemente coberto) azedinhas, berin-

gellas, beterraba, cerefolio, chicória, couves, mangerona,mostarda, melancias, melões, nabos, pepinos, pimentas, pi-mentões, quingombó, rabanetes, repolhos, salsa e tomates.Deve-se cuidar dos brotos e enxertos das arvoresfructiferas, que principiam a apparecer.
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Mudam-se todas as plantas que estejam em condi-
ções de se mudarem.

Devem-se limpar os canteiros dos jardins*, aparar a
relva e outros adornos. Semeia-se tudo que é flores.

Outubro

E' época em que se precisa de muita actividade e
cuidado, sobretudo com as hervas inúteis e que são pre-
judiciaès ás plantas.

Continuam as regas, se o tempo correr secco.
Deve-se pela manhã regar bem o cebolinho, para

obter grandes cebolas cedo.
Semeia-se o mesmo que no mez anterior e também

continua-se a mudar todas as plantas que estejam no caso.
Não esquecer de semear rabanetes de 20 em 20 dias

para não faltarem. E' época de semear-se o grão de bico.
Neste mez os asparagos e alcachofras dão muito;

pode-se colher cie 2 em 2 dias.
Nos jardins semear o mesmo que no mez anterior e

continuar as regas. Limpar os canteiros e as ruas, e regar.
Novembro

Os trabalhos são os mesmos do mez anterior ; .lim-
par as terras e continuar as regas.

Fazem-se as mesmas sementeiras e alface romana.
Mudam-se também as plantas que estiverem em condições.

Nos jardins deve-se com freqüência aparar a relva e
regar duas vezes ao dia.

Podam-se as roseiras e outras plantas que já tenham
dado flor. Despontam-se as plantas de folhagem rara, para
que se criem mais baixas e mais cheias. Semeiam-se flores.

Mudam-se para canteiros as plantas delicadas que se
tenham semeado com abrigo.

Dezembro
A 21 deste mez principia o verão.
Augmenta neste mez o trabalho, porque é necessário

mover a terra, para que a humidade penetre, e augmentar
as regas, á tardinha, ou depois que o sol se recolha.

E' época de podar os pés dos melões, tomates e abo-
boras, que devem ser bem regados.

Semeiam-se as mesmas plantas que no mez anterior.
Neste mez os jardins também poem-se em actividade.
Limpam-se os canteiros e fazem-se duas regas ao dia.

Aparam-se as relvas e adornos dos canteiros. Semeiam-se
flores. Deve-se perseguir_os insectos que nesta época in-
vadem as plantas.91 M

V*. Ití



Antônio Vicente da Fontoura

DIÁRIO
De Ir de Janeiro de 1844 a 22 de Março de 1845

(Continuação do Almanak de 1910),

Campo em Pirahy-Chico, Io de Abril de 1844

Estamos a pouco mais de uma légua de Bagé e ha
poucos minutos que para ali seguiram em passeio o Del-fino e Gabriel, mas voltam hoje mesmo, porque o inimigo
se approxima e nós temos de marchar.

Tenho estado hoje fazendo uns versinhos para man-dar á Lindoca e Bindunga ; estou cansado de escrever e
por isso não sou mais extenso. Adeus etc.

Campo no Quebrachinho, 2 de Abril de 1844

Aqui acampamos hoje pelas 10 da manhã e ás 2 da
tarde levantaremos o campo.

Está um sol quentissimo e como temos poucas horasde descanso hoje, vou ser por isso pouco extenso.
Adeus etc.

Campo no Sandym, emfrente ao Quebracho, 3 deAbril de 1844.

Estão promptas as lettrinhas para a Lindoca e Bin-dunga cantarem, e são as seguintes :

5-1911
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Attende, mamãe,
do papae ás lettrinhas,
em phrases sentidas
a ti dirigidas
e a suas filhinhas !

Os echos escuta,
eehos'chorosos,
que as aves, partindo,
vão repetindo
seus versos saudosos.

A grata opulencia,
o repouso e a vida,
filhos e consorte,
dediquei á sorte
da pátria querida'

De tal sacrifício.,
por prêmio trahidor,
homens malvados
me expõem renegados
do egoismo ao furor.

A esposa me resta
no lance fatal...
De mais não preciso,
pois neila diviso
meu prêmio real.

Do meu coração
seu nome apagar
não pode o destino,
por mais que ferino
se queira ostentar.

As duas primeiras lettrinhas fiz, em nome dellas,
para encabeçamento das quatro, que são minhas, e quevou cantando devargazinho nas nossas marchas, penosasmarchas que tantas recordações me trazem. j

Estamos adeante de Bagée me parece que desta vez
vamos até as pontas de Jaguarão.

Adeus, etc.

1844.
Campo nas pontas de Jaguarão, 4 de Abril de

Esta noite pernoitamos nas pontas do Rio Negro,
levantámos o campo antes das 5 da madrugada e vimos
sestear aqui, mas creio que á tarde marcharemos.

Quanto me tenho lembrado hoje dos filhos e de ti...
Da tua moléstia, como estarás ? Ah! que martyrio é o vi-
ver ausente de tudo quanto estimamos! E já tão penetra-do da longa ausência, encaro como séculos os dias que vou
passando! E inda não quer o governo dar-me a demissão
que com tanta justiça reclamei. E para que ? E que fazem
com isso ? Não tenho eu feito e firmado o meu propósito?
Que me importa pois com a vontade dos homens ? E de
mais, o ter ou não ter a demissão, nada obsta a que pro-siga sempre no caminho da honra ; e antes essa exigência
minha é mais um despeito còm que brindo aos ambiciosos,
<\o que necessidade.

O inimigo havia chegado hontem a Bagé, mas é
provável que hoje já tenha marchado.
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A expedição que avançou para o Rio Grande é causade virmos prolongando nossa marcha, a qual supponhonestes poucos dias retrogradará, tomando a retaguardado inimigo. s rtUtl
Adeus, etc.

Campo em Candiotinha, 5 de Abril de 1844

™™ Çeina,va ° mais profundo silencio em todo o acam-pamentp esta madrugada e mais cedo do que costumo ti-nha aeixado a cama ; caminho direito ao fogão e ali iáestava se aquecendo, com o seu cachimbo na boca, aquelleAcaba-de-Querer, camarada do Zeferino... Levanta-se muipromptamente e com um adenian todo militar, toca com adireita no roto e velho chapéò e apresenta-me o cachimbopara eu accender o meu cigarro. Eu me volto rindo epensando que este pobre velho soldado cumpria melhorcom o seu dever do que muitos officiaes, a quem a seo-u-rança do campo e confiada, e que, perdendo a noite ao jogo,dormem profundamente ás horas do alarme.
Chegando junto da minha barraquinha, não torneiadeitar-me e, passeando entre ella e a do compadre Delfi-no, me entreguei todo á melancolia das minhas medita-çoes. Encarando o eéo, procurava no occidente a lua, enooriente a Alva ; porem apenas se podia marcar daquella aaltura pelo ai-gentmo bordado das densas nuvens que aenvojvmtn ; desta apenas o trilho era conhecido pela ap-proximaçao dos diaphanos listões da aurora, que anezarda carregada atmosphera, se deixavam ver! Esta Srmonotonia era cie quando em quando interrompida pelolongiquo relâmpago que ao norte, rasgando as nuvens, pa-recia sumir-se nos abysmos ; pelo piar das corujas e orouco grasmdo do pássaro a que chamam dorihe-dòrme.

; . Estas imagens tristes me pareceram as da pátria, ebaixando a terra o pensamento que pouco antes contem-plava o ceo, principiei recordando essas cento e duas luasque, desde 20 de Setembro de 1835, tem decorrido, apadri-nhando crimes o desgraças ; nesse longo período em oueas poucas sublimes almas, eminentemente amadoras dasacrosanta liberdade dos povos, se hão sacrificado em tu-do e por tudo, em pós desse fantasma que sempre nosloge, vigorosamente tocado pelo turbilhão de; egoístas emalvados, que, com a mascara de patriotas, roubam nosso°uro; jogam nosso sangue e arrebatam o precioso repousodas mnocentes famílias. w
Quanto a mim o os poucos honrados meus compa-tnotas que com as virtudes de sua carreira publica lião
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normado a minha, têm sido, para nós outros, os bel-
los dias da republica o mesmo que é para uma «ementeira
a nociva fecundidade da terra.

Mas, embora ! respire embora o ímpio o voluptuoso
zephyro da sua ominosa fortuna, que a virtude, essa pul-
chra deusa, tem em si mesma a recompensa que só per-
tence ao mérito.

Basta. Soou a alvorada nas cometas, e suspendendo
minhas' meditações, tive de montar a cavallo para mar-
charmos.

Adeus etc.

Campo nas Pedras Altas, no Campo do Velleda,
6 de Abril de 1844.

Tanto que passamos o Candiotinha, fui observando
que o terreno se ia insensivelmente tornando mais raon-
tuoso e árido ; e cedendo a este meu espirito de curiosida-
de e indagação, fui perguntando a alguns conhecedores
do terreno pelas producções mineraes desta parte do nosso
paiz. Enlevado da narração de tão prodigiosa natural ri-
queza, mal podia attender ao pittoresco dos montes, á pro-
fundidade das cavernas e á geral desigualdade do terre-
no ; aquelles, povoados de grandes pedras, dentre as quaes
se elevam, pendentes, verdes arbustos, que, dando grata
sombra ao sempre verde musgo, convidam o cansado via-
jante a dormir, depois de haver saciado a sede na água
que, saltando de pedra em pedra, foge veloz e crystallina
a esconder-se nas visinhas grotas ; o mais assentado das
collinas estava revestido de mais ou menos pastagens, e
assim é que, desde o Candiota até o campo denominado
dos Amaros, corre uma linha do Norte ao Sul, cuja super-
ficie é abundantemente povoada de preciosos mineraes ; o
ferro, a capa-rosa, o carvão de pedra e o mais bello azul
da Prússia têm aqui inexgotaveis minas.

Uma outra linha de pedra calcarea, partindo de leste
a Oeste, parece atravessar este jardim mineral, tomando a
direcção da serra do Asseguá, no Estado Oriental.

E é assim pois, minha Clárinda, que, emquanto se
degollam os homens pelo furor dos partidos, fica inculta e
indolente tanta riqueza, com que á nossa pátria foi prodi-
ga a natureza !

O' tyrannia ! ó egoismo! fataes agentes únicos e
primordiaes do embrutecimento da minha querida pátria!
Até quando zombareis da sinceridede dos povos ?

Adeus, minha querida, comtigo me consolo da injus-
tiça do mundo. Etc.
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Campo nas Asperezas, 7 de Abril de 1844
O Barão de Caxias continua marchando em nossaretaguarda, e hoje quando levantamos o campo podiamser 10 horas do dia e não tinha da força inimiga á nossameia légua Creio que elle nada emprehende, porque mes-mo nao pode, pois sua columna não excede a 1.800 ho-mens. Pela nossa parte, tanto que appareça opportunidade,o general nao a desprezará e certamente lhe dará combateVae-se chegando o tempo de seguir para esse lo^ara comadre Manana, e eu desejo voltar a Musica antesque siga, pois devo aproveitar tão boa portadora. Adeus etc.
Campo na tapera do Estrugildo, na cochilha dasMedras Altas, 9 de Abril de 1844

. , %¦ ! Já ahi passou mais um dia sem te escrever*oi hontem, que, chegando nossos bombeiros pelas 10 lio-ras do dia, mda quando estávamos no alarme, por causada cerração, deram parte de haver a columna inimigamarchado na direcção de S. Francisco de^ Paula, com oque contramarchamos e fomos acampar aquém do Velle-da, em um arroiosinho, ficando nosso campo,a menos delégua do inimigo, que nesse dia acampou mais cedo. Indabem nao havíamos armado barracas, quando nos chegouparte que o inimigo havia levantado o campo e que cem-tramarchava sobre o nosso acampamento. Em consequen-cia, tivemos também de contramarchar até á noite, motivoque me privou de te escrever.
Volta o coronel Teixeira da diligencia qup se lhe ha-via encarregado ao outro lado do S. Gonçalo, sem nadahaver teito, porque já o inimigo estava de tudo apercebi-do. Com o Teixeira ia também o Bento GonçalvesNão posso deixar de referir-te um caso atroz quenoje em marcha ouvi um certo coronel Nico de Oliveiracontar aos dois generaes, penalisando-me ainda mais a in-aiilerença dos personagens ouvintes, e é o seguinte •

m Mora neste districto um tal Florisbello, que Vemprefoi collector e creatura do Almeida durante o seu ministe-no, o qual tem por costume casar as filhas e passadostempos assassinar os maridos. Já isto havia feito a doisdo que teve por castigo a administração da collectoria dodistricto. E esperando talvez um prêmio maior, ou poralimentar sua depravação e iniqüidade, pouco tempo ha.que mandou por cinco negros matar o terceiro genro ' Adesgraçada filha e infeliz mulher, abraçada com o maridona occasião em que o assassinavam, recebeu também umagrave ferida, porem não morreu e existe em casa domonstro, que de pae não deve ter o nome.
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E é em um governo nascente e que se diz recto,,
que vemos taes iniquidades ! Oh! meu Deus ! E' muito í
E me parece que, mesmo sem haver inda lido essa famosa
composição dramática de Molière, eu tenho ob.servado de
tão perto os homens e conhecido seus crimes tanto a fun-
do, que não hesitarei um instante em dar razão ao Misan-
thropo desse philosopho.

Adeus, etc.
Campo na tapera do Estrugildo, na cochilha

das Pedras Altas, 10 de Abril de 1844.•x

0 Barão de Caxias tornou a continuar sua marcha
pela estrada de Pelotas, e em conseqüência o general em
chefe fez sahir hontem o general Netto com uma brigada
para o ir acossando, no emtanto que outras partidas nossas
se desprenderam a reunir gente e cavailos, tendo por isso
de estarmos por aqui alguns dias até que se verifiquem
as juncções das differentes reuniões e forças que existem
fora ; para então, segundo penso, seguirmos para o muni-
cipio de Alegrete, o que desejo seja breve, não só por es-
crever-te pela comadrinha Mariana, como por ver nossos
compadres da divisão do general João Antônio, que a esta
hora já os faço naquelle município.

Já sabes que, de ora em deante temos de contar o
10 de Abril como anniversario de grande gala ! Pois te-
mos ! E a razão é que, tendo-se estragado a minha barra-
quinha por ser de baeta já não muito nova quando a fiz,
recebi hoje, e pela primeira vez, da fazenda nacional 12
varas de algodão azul trançado, em conta dos meus ven-
cimentos, para fazer outra ! Quando apresentei a ordem
ao commissario para dar-me o algodão, me disse elle que
12 varas era pouco e que ninguém pedia menos de 16 ou
18 varas ; e eu lhe disse que não só chegava, como que
inda havia de sobrar para uma calça do piá. E assim
mesmo é, porem a maior parte destes meus senhores
querem fazer um sobrado e não uma barraca ; seguindo-se
o mesmo quanto ao mais ; é por isso que eu não cesso de
lhes applicar aquelie camponez dictado — que o cão, quan-
to mais magro está, mais pulgas junta.

Já tem feito dias bem frios e hoje ao amanhecer
quasi que se julgava ver geada.

Adeus, etc.
Campo na tapera do Estrugildo, na cochilha de

Pedras Altas, 11 de Abril de 1844.
O assumpto desta carta, minha Clarinda, vae ser de-

dicado ao nosso pae e compadre velho Porto. 28 Quero que
28) José Gomes Porto.



-¦;-¦•

- 67 -

digas a elle que não repare em não lhe escrever, dando-lne noticias^ certas e bem circumstanciadas dos combates,das operações e dos successos da presente guerra, o auemuito de propósito tenho deixado de fazer, não por faltade desejos de instruil-o de tudo, mas sim porque conheçoo seu gemo sincero e franco e que uma leve indiscriçãode transmittir a outrem as noticias que eu lhe desse, opodia de novo comprometter, dando-me demais o dissaborde ser eu o causante ; eu que todos os dias faço votos aoceo para que jamais elle se envolva em questões políticas,e que no seio de sua família desfructe o único e solidobem que pode o homem gosar neste mundo - o de pro-mover a felicidade de sua esposa e filhos ; porque esta ouaquella formaide governo não é o que faz a felicidade dosgovernados. Por exemplo, o império do Brazil, cuja formade governo e monarchico-mixto, que bens ha trazido áterra de Santa Cruz ? - A escravidão, a depravação, oroubo e a morte ! E que culpa se pode attribuir aos orin-cipios proclamados? Nenhuma, e sim aos homens do o-0-
yerno e tribuna brazileira : aquelles, ineptos, ambiciosos,ignorantes, iníquos e malvados, têm feito "correr a jorroso sangue brazileiro. E estes, enxovalhando sua alta mis-sao, sacuoiram primeiro o facho da discórdia,^ apoiam vile baixamente as facções que agitam diariamente-no Riode Janeiro os que, por serem membros do executivo, têmeommettido toda a sorte de degradação...

Recordemos agora a nossa forma democrática, queos successos ria revolução de 20 de Setembro fizeram oro-clamar. Esses princípios, tão altamente elogiados, terãoporventura miluido na rapina, tyrannia e iniqüidade da morparte de nossos directorés ? Certamente que nao. Sua ne-nnunia virtude, seu nenhum juízo, bem como no impériodo brazil, sao _so o único agente de todos os nossos ma-les, os qnaes sao todavia mais estirados por falta de iílüs-tração dos povos,..
Não estão ahi a Suécia e o Norte America ? Que dif-íerentes que sao seus governos e que felizes que são estesaois povos sob regimens e princípios tão oppostos ! Masahi ha virtude; ha saber e moral.
Em vista disto, quem poderá ver sem dó sacrificarum pae do família, para sustentar esta ou aquella formade governo, com cuja mudança só lucram os especulado-res, os egoístas, e os malvados, que, de antemão, tem fas-cinado a credulidacle do povo, turvando com o sangue fra-terno as águas para a sua pescaria.

• i ^li !- l:,e'4e~lhe clue em nada mais se envolva, ouecuide de si e dos seus. -
Ha mais de um mez que um amigo, morador em Pe-
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lotas, mandou-me um lenço de seda com as armas da re-
publica, lindamente desenhadas, e tanto que o recebi liz
tenção de te o mandar pelo primeiro portador,..porem te-
nho pensado nisto tanto, lembrando-me que o compadre,
em o vendo, logo ha de querer mostral-o, que vacillo se o
devo ou não mandar, temendo que não vá isso ser motivo
de nova perseguição para elle, porem eu mando e tu toma
cautela. , . . -,

Já tenho sido bastante extenso, e por hoje basta.
Adeus, etc.

Campo na cochilha das Pedras Altas, junto d
tapera do Estrugildo, 12 de Abril de 1844.

Hoje estava eu rebuçado com o teu palinha e me
estava lembrando que devo mandal-o pela comadrinha
Marianna, porque o inverno nos bate á porta e eu sei
como tu és acanhada para fazeres roupa para ti, e que
por casa não has de querer usar da capa, e nem fazer ou-
tra mais grossa, limitando-te simplesmente a algum chalé
grande, que não é bastante para impedir o frio, e mor-
mente agora que a tua enfermidade requer muito resguar-
do doar. E sempre todo o dia com isto na imaginação, re-
solvi fazer esta remessa quando for a comadre, e inda
mais porque me parece que com este ponchinho por casa
e na chácara, onde creio que estás habitando, has de ficar
com o braço doente bem coberto e muito engraçada ! Com
um ponchinho ! E, se não gostares clelle, quando eu for
lhe darei uso. O peior é que vae crescendo nossa demora
por estes logares, e temo por isso não encontrar na Musi-
ca a comadrinha ; porem como é muito extremosa pelo
marido e elle aqui está, é mui provável que inda por mais
um mez, o espere.

Adeus etc.
Campo nas Pedras Altas, 13 de Abril de 1844

Se a memória me não engana, creio que já em uma
de minhas cartas eu havia promettido não declamar mais
contra os homens ; mas foi vã a promessa, porque nem o
mesmo Job silencioso passar podéra por tanta iniqüidade.

Por exemplo, hoje que casualmente acampei em uma
collina, fazia que a vista passasse sempre rápida pelo
acampamento, procurando-lhe um descanso amigo no vi-
coso verde de uma reboleira de vimes que me ficam á dl-
reita e que tanto invejo não poder transplantar para um
sitio que fosse nosso ; porem minha imaginação, sempre
ardente e incansável com as coisas da pátria, me rouba
este descanso que ávido procuro, volvendo-me o pensa-
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mento, de onde longe viver quizera, por não testemunhar
tanta inacção, desmazelo e miséria !

Que mudaveis que são, minha Clarinda, os homens!
Esse em quem firmávamos nossas derradeiras esperanças
(e que sabes quem é) como de certo tempo a esta parte ha
largado todas as rédeas de suas paixões ! O homem pen-sador se julgaria aqui numa nova dissoluta Capua, ou
dentro de um bilhar !

Basta ! Quadros tão luctuosos, bem é que entreguem-
se á noite do esquecimento. Ah ! quando hei de ver raiar
a divina aurora desse dia em que, para sempre desligado
das coisas publicas, me empregue só de ti, dos filhinhos»
dos parentes e amigos, se amigos existem inda neste mun-
do !. Doce esperança ! toma-me em teus braços e com a
imagem da pátria me consola !

Um abraço a todos os nossos filhos.
Adeus etc.
Campo nas Pedidas Altas, 14 de Abril de 1844.
Estou cansado de tanto escrever hoje e é por isso

que apenas faço quatro regrinhas nesta carta.
Adeus etc.
Campo em frente ás Pedras Altas, 15 de Abril

de 1844.
Hoje teve o compadre Carvalho licença para seguir

a esse districto e depois de estar vaciliante se iria ou não
com elle, resolvi não ir, em razão de ter muita precisãode juntar-me com os compadres Fructuoso e Jucá, e indo
agora, me posso desencontrar delles ; e como sei que o-
Jucá tem de ir infallivelmente, me guardo para ir com
elle. No emtanto, o Gabriel me pede para ir já, e eu porelle vou aproveitar a occasião de te fazer remessa de tudo
quanto pela comadre Marianna tencionava mandar. No em-
tanto, aproveitarei o tempo em arranjos que nos são muito
precisos, e que te dirá o Gabriel.

Adeus etc.
Campo emfrente ás Pedras Altas, 16 de Abril

de 1844.
Ora pois, já toda a minha escripta que tinha a fazer

para o Gabriel levar para esse logar está prompta, e toda-
via inda talvez eu seja de tudo portador, porque agora
mesmo estive dizendo aos compadres Delfino e Carvalho,
que amanhã se adeantam para a Musica, que, no caso de
que o Jucá e Fructuoso já estejam por ali, me mande um
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próprio aqui no exercito, para eu ir e seguirmos então
todos ; se assim for, breve te verei.

Adeus etc.
Campo emfrente ás Pedras Altas, 18 de Abril

de 1844.
Hontem todo o dia choveu e deixando o escrever-te

para a noite, não o pude fazer por causa de continuar a
chuva e um vento fortíssimo que não deixava parar vela
accesa na barraca/ Isto pois foi a causa que me privou
de escrever hontem a minha carta.

Continua ainda a chuva e por isso é que o Carva-
lho inda não seguiu.

Pelo Gabriel te mando o palinha, o lenço com as ar-
mas da republica, os cadernos de cartas n. 13, 14, 15 e 16 ;
e digo que receba da comadre Marianna as 15 onças e
uma moeda de quatro patacões, que eu lhe havia entrega-
do para te levar, e junte ás mais que leva para te entregar.

Adeus etc.
Campo, 19 de Abril de 1844.

*

Estou só, sozinho. Hoje marchou para esse logar o
Gabriel e também foi o Delfino. Compridas horas .são as
que vou contar até a volta do Gabriel, que tanto desejo
quanta é a avidez de receber noticias tuas.

Vamos marchando, porem a curtas marchas, na di-
recção de Bagé e com isso goso da esperança de mais
prompto reunir-me com nossos compadres na divisão de
João Antônio.

Adeus etc.
Campo, 20 de Abril de 1844.
Estes dias que se para em um mesmo campo, sem

fazer alguma marcha, são para mim parecidos a um se-
culo! W tanto quanto avalio quanto deve ser para ti mais
penosa a nossa cruel ausência, tu que, entregue ã pensio-
nada lida da casa, te reconcentras e te consomes com a
imaginação sempre cheia de infortúnios.

Ah ! minha Clárinda ! Passeia, faze por distrair-te,
pois que sem isso só aggravarás a tua enfermidade.

Agora me estou eu recordando da circumstanciada
indagação que tens de fazer ao Gabriel... Me parece que te
estou ouvindo conversar com elle, que vejo teus gestos ; e
por ultimo rne rio das travessuras com que minha amiga
imaginação me illude e consegue emfim um allivio á eus-
tosa ausência.

Também veje a Benta, eom mais subtileza, inquerin-
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do com avidez do Gabriel todas as marchas, combates,etc, do João Antônio... mas não do João Antônio, e simdo Jucá A comadre, as meninas, também em torno domesmo Gabriel, vão a um tempo inquerindo do seu velhoíerimeiito, ao que elle responde, em tom guerreiro:™ Nãoíoi nada ; 101 um arranhãozinho !
E logo o compadre entra também com o seu : —

Que ! por Deus Por Deus ! Como foi ? Qual ! Não podeser ! Por Deus, homem !
Por entre uma porta, surde a velha comadre Liba-ma, com a boca meio aberta, e rindo-se diz: — Adeus,su Gabriel ! O su compadre não veio ?

< Mais ou menos, ha de ser este o recebimento do Ga-bneí, e que pezar tenho eu de não estar presenteAdeus etc.

l Campo no Candiotinha, na estância da Concei-çao, 21 de Abril de 1844.
'Não te falei eu jã, em uma de minhas cartas, na im-punidacle de um Fiorisbello, que costuma casar as filhase depois matar os genros? Pois vi hoje estemionstro : tevea desfaçatez de vir ao exercito e já munido de novoscrimes.
O general Canabarro mandou tirar cavallos, pelotenente-coronel Cabral, oriental que está ao nosso ser-viço, e tocando este no dis.trictò da estância do tal Floris-beilo, mandou uns três homens pedir-lhe uns cavallos

para principiar o serviço ; elle respondeu que não dava eem conseqüência e polo abusivo habito adquirido, os refe-nãos soldados vão ao campo e pegam alguns cavallos dotal monstro ; e logo este apparece, acompanhado de uns1» ou 20 scelerâdos, o sem mais averiguação, manda car-regar nos três soldados ; dois correm, e um íica morto OCabral, sabendo disto, com o resto da gente vae sobre'osmatadores, que, presentinclo-o, fogem e a toda a brida sevao refugiar na casa cio Fiorisbello, a qual é logo postaem sitio ; porem como esta casa é uma espécie de fortale-za, circulada de um largo muro, em cujos quatro cantostem uma espécie de pequenos baluartes, cios quaessepódeíazer logo sem risco algum, ahi se fez forte e não se eu-tregou á prisão.
Cabral manda parte ao nosso acampamento, que dis-taya apenas três léguas ; o general manda o coronel Ama-raH e alguns infantes, afim de entregar-se á prisão, visto

que elle dizia que não se entregava, porque não conhecia oCabral. Baldadas esperanças! Vae o Amaral, fica o assas-

29) Antônio Manoel do Amaral.
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sino absolvido, e em uma carta official manda ao general
a arenga desculpatoria do seu protegido, que dizia mais
ou menos : «0 cidadão Florisbello não vae, porque está
muito incommodado etc. etc.»

Não sei o que resolveu então • o Canabarro, porem o
Amaral voltou, e o Senhor do Castello não veio.

Já se haviam passado 7 ou 8 dias, quando hoje se
apresenta ao general com uns 4 negros armados, dizendo
que vinha obedecer o seu chamado, por já estar melhor ;
antes porem de falar ao general, foi á barraca do Bamba-
queré,30 deu-lhe uma grande mala de biscoitos, que em um
momento foram logo devorados por elle e seus caudata-
rios ; e antes da tarde, voltou mui lampeiro e eminente-
mente habilitado para fazer outras.

E o mais é que, alem de tudo, teve o arrojo de apre-
sentar-se com uma farda de guarda nacional da republi-
ca, enxovalhando, também a seu turno, essas três cores
que ha muito tem tornado safadissimos seus vis protectores.

O pobre Canabarro, eu o desculpo. Eu não me posso
persuadir que sua indole justiceira ficasse em paz com
tão revoltante impunição. Porem elle se tem annullado e
de dia a dia se torna mais débil para cortar os abusos e
iniquidades de seus predecessores. Humana raça, eu te
lastimo.

Ah ! minha Clarinda, eu jamais tive uma alma me-
lancolica ; tu bem o sabes, e quem me tem feito tão rigido
e sombrio para com a maior parte dos homens, senão a
sua mesma perfidia ? Não obstante, eu lhes perdoaria to-
dos os males que me tem causado; porem, quando me
lembro daquelles que tu e os nossos filhinhos estão sof-
írendo, e dos que diariamente atormentam tanto honrado
e virtuoso patricio, me exaspero e junto meus clamores
aos seus.

Ah ! basta, que afinal assumptos semelhantes me dão
horas de dissabor ; mas este coração meu, sempre attento
aos alheios inales, não só me arrouba a alma, como com-
bate vantajosamente a calculadora razão.

Adeus etc.
Campo no Candiotinha, na estância da Concei-

ção, 22 de Abril de 1844.
Hoje mais que nunca tenho sentido todo o poder da

saudade... Em nada achava distracção. Já de aborrecido,
pego na penna e entro a fazer umas lettrinhas — A Sau-
dade. Nem consoantes eu achava, quando, de improviso,
me lembro que, em algum serão das noites de inverno, hei

30) Alcunha de Bento Gonçalves.
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de ouvir tu cantares estas mesmas iettrinhas e naquelletom com que costumamos cantar a Veloz borboleta; e portal lembrança, ou porque quizesse a saudade também umahomenagem, affiuiram tanto as consoantes que, sem sabercomo, em um instante, fiz o hymno seguinte ;

Aos golpes da sorte
resiste o meu peito,e só á Saudade
se rende sujeito.

Austera saudade,
não tens razão;
dominar queres
no meu coração.

Julgas acaso
que, por distante,
possa esquecer-me
da esposa amante?

Austera saudade,
não tens razão ;ella está sempre
no meu coração.

Não tenho na idéa
os gestos meiguinhos,
bem retratados,
dos caros filhinhos ?

Austera saudade,
não tens razão;
elles têm parte
no meu coração.

Mas, ah ! que delírio
tenho na mente !
Não ! não me deixes,
amiga innocente!

Meiga saudade,
por compaixão,
domina e impera
no meu coração !

Comtigo sou forte,
redobro o vigor ;affronto o destino
e o fado traidor,,

Meiga saudade,
divisa e brazão
da alma sensível,
do bom coração !

Inda bem não estava de todo escripto o hymno,
quando vem o Jacintho, o pobre Jacintho, que sempre selembra de mim, trazer-me um mate. Mais distrahido já emais alliviado, quanto melhor achei o mate em compara-
ção dos poucos e desgostosos bocados que do almoço havia
tomado ! E assim vou passando a vida, se é que viver
se pode, ausente de tudo quanto amamos. Porem, consola-do com a idéa de ouvir-te cantar essas Iettrinhas, e ás fi-lhas as outras que mandei, vou illudindo a sorte e tam-bem a mim.

Adeus etc.

Campo ao norte do Candiotinha, emfrente d Con-ceição, 23 de Abril de 1844.

Hoje apenas se mudou o campo para esta parte doarroio, e o general está resolvido a esperar o Barão de
Caxias, que dizem foi ao Rio Grande prover-se de abas-
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tecimentos para passar o inverno na campanha ; e para
que elle não tenha o incommodo de nos ir procurar mui
longe, é por isso que se vão demorando as marchas.

Cinco dias tem passado depois que seguiu o Gabriel,
e séculos me parecem pela anciedade com que espero no-
ticias tuas.

Adeus, etc.
«

Campo ao norte do Candiotinha, emfrente á Con-
ção, 24 de Abril de 1844.

Não houve hoje mudança de campo, e segundo me
parece, nossa demora por esta fronteira será mais prolon-
gada do que eu pensava.

Hoje levei o dia a fazer um traslado para a Lindoca
e não acabei por me ser preciso parar algumas vezes no
debuxo que em roda do mesmo estou fazendo, não sei se
por ter verdadeiramente falta de vista, ou se, por ser todo
o desenho de preto, me cansava mais avista. Porem, qual!
isto édos annos. Venham elles, que tomara já fazèr-te
companhia de óculos. E como não nos fará caretas a Bin-
dunga!

Adeus etc. \
Campo emfrente ao Velleda, 25 de Abril de 1844.
De dia não te escrevi, porque marchamos hoje um

pouco, e quando acampamos, voltei ao traslado da Lin-
doca, que, quando o deixei, já estava o sol entrando; fui
ceiar e depois procurando um resto de vela de cera que
inda tinha para ler hoje, não o encontrei, por se haver
esquecido delle o Jacintho no logar onde levantou hoje a
minha barraca ; e como a que está agora accesa é de sebo
e muito mal feiia, não continuo por isso com esta carta.

Adeus etc.
Campo no Valerio., 26 de Abril de 184.4.
Hoje se nos reuniram os ministros Lucas31 e Vian-

na,32 ficando escondido nos mattos de Piratiny o presi-
dente in nomine José Gomes e o seu inseparável compa-
dre, o pardo José Mariano, no emtanto que os rio-gran-
denses não só arrostam os perigos e sofírem mil priva-
ções, como continuam ausentes de tudo que lhes é caro.

Porem o malvado pardo, que esta tragédia dirige
{oh ! infâmia !) será só culpado de acontecimentos tão in-
famantes ? Por certo que não ; pois, em Agosto do anno

31) Manoel Lucas de Oliveira
32) José Francisco Vaz Vianna, ministro da fazenda
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passado, quando tratavam da mudança de governo, eu deCandiota escrevendo a Canabarro e verbalmente fazendosentir a João Antônio, disse que essa mudança, a quedesde logo chamei abdicação, não só era improfiqua, comoo resultado dos secretos manejos e intrigas do José Ma-nano ; que, collocado José Gomes na presidência, não eraeste, mas sim aquelle o presidente de facto, e que este re-gnnen seria então o mais borrascoso, porque a sinceridadee incapacidade mental de um, reunida á má fé, hypocrisiae vingança de outro, trariam nossa total ruina... Emfim
parece que nessa occasião só ouviam o gênio do mal*consummou-se a abdicação, e a meu pezar vou vendoreahsar minhas prophecias.Adeus etc.

Campo no Bahil, 27 de Abril de 1844.
Esqueceu-me dizer-te hontem que chegou-nos uma

peça que estava escondida ehoje em marcha jH a quebra-ram, graças á estupidez, má vontade e preguiça do com-mandante de divisão Silvano, que em nada cuida de suasobrigações. 0 general está mandando concertal-á, porempouco nos durará.
A propósito : como não está nesta força o peça, otrambolho infernal José Mariano, veio esta para nos es-torvar, apezar de ser de calibre 3 ; pois hoje em marcha,

por causa delta, foi preciso parar uma boa hora, inciden-te que occasionou chuparmos uma grossa pancada de chu-va antes de acamparmos, pelo que inda estou com o ponchee botins todos molhados. Que sempre me perseguem aspeças !
Adeus etc.

Campo no Bahú, 28 de Abril de 1844.
São oito horas da noite e agora é que te posso es-crever, pois um quarto de hora haverá que me deixouaquella minha horrível dor de cabeça, que por todo o diame atormentou ; e bom foi não mudarmos hoje de campo,pois ao contrario teria de soffrer mais as horas da mar-cha, que seriam de um verdadeiro supplicio.

. ..Houve hoje conselho de officiaes, ao qual não pudeassistir pelo motivo referido ; porem seu objecto é — paraenviar-se uma deputação ao governo brazileiro, offerecen-ao-se por accommodação a federação; devendo os com-missionados seguirem mesmo ao Rio de Janeiro. Ora pois,isto que, em Setembro do anno passado, se poderá ter fei-to e já estar a província em pleno socego, não o quizeramesses ímmundos mashorqueiros do Bambaqueré, só por-
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que representavam na scena Severino Antônio e Pedroso,
que não pertenciam ao seu circulo ; logo que se publiquem
os nomes dos que forem a tal fim commissionados, te
farei ver.

Adeus etc.

Campo nas pontas do Arroio Velhaco, emfrente
ao Bolena, 29 de Abril de 1844.

Hoje estou satisfeitíssimo. Chegou parte official de
ter feito junecão com o Guedes o general João Antônio, a
21 do corrente á noite, e que juntos marchavam a bater o
major Fernandes, que estava por Toro Passo com 4CU no-
mens, o que se conseguem, é imminente a completa der-
rota de Bento Manoel; pois que, batida aquella força, tica
a sua divisão reduzida a 200 homens de cavallaria e um
só batalhão, visto que o Guedes, na mesma data de 21,
participa ter batido e derrotado completamente no passo
do Cordeiro, em Quarahy, ao major Vasco Alves, matan-
dolhe 26 homens e fazendo 17 prisioneiros, inclusive um
alferes, e trinta e tantos cavallos ensilhados.

Nossos compadres estão bons, nenhum delles me es-
creveu porque o próprio sahiu de noite, porem o incansa-
vel amigo Fructuoso recommendou muito ao próprio que
me procurasse e que me desse exactas noticias de todos.

Tinha-me esquecido dizer-te que, a 23 ou 24 do cor-
rente, soltou o general todos os officiaes imperiaes que
foram prisioneiros na derrota do Moringue ; mandando-
os acompanhar por um official nosso ao quartel general
do Barão de Caxias, para serem trocados por outros tan-
tos officiaes nossos que se acham presos no Rio de Janeiro,
troca que o mesmo Caxias propoz. j _

Será possível que tenha chegado a hora de Bento
Manoel pagar seus delictos... e ali mesmo em Alegrete!
Talvez. O céo não dorme, e o extermínio do ímpio corre
parelhas com sua falsa gloria.

Abraça nossos queridos filhos, e mil saudades a
todos.

Adeus etc.

Campo nas pontas do Arroio Velhaco, emfrente
ao Bolena, 80 de Abril de 1844.

O general Netto com o 8° corpo de guardas nacio-
naes e vários contingentes de outros corpos marchou
hoje, com ordem de ir crear outra divisão alem do Cama-
quam, devendo tocar pela Encruzilhada, circumvisinnan-
ças do Rio Pardo e Xarqueadas... Veremos o que faz; pois,
se trabalhar com energia, o resultado será vantajoso.
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O Barão de Caxias deixou a força acampada na Or-queta e toi a Porto Alegre, mas talvez já esteja cie voltaJulgo que agora nossa demora por esta parte será depoucos dias, e eu desejo que seja de minutosAdeus etc.

1844 
Gampo nas P°ntas do Velhaco, 1° de Maio de

E' noite e toda a tarde estive a fazer recommenda-
çoes ao nosso compadre Jordão, que aqui chegou e voltapara o Rio de Janeiro e S. Paulo, afim de que, em tor-nando a província, me traga o Jucá, inda que seia preso,pois que muita falta me faz para dar um impulso aosmeus negócios ; elle me prometteu muito e, como voltabreve, tenho; esperanças. Adeus. Vou dormir, que estoucom muito frio.

Campo no Bolena, 2 de Maio de 1844.
t Foram nomeados para membros da commissão quedevia fazer em Bagé os artigos ou proposições da accom-moclaçao que deve levar o enviado, os seguintes-: VigárioUiagas, Luiz Boticário e o pardo Mattos, nomeação" quenao so prova a coacção do ministro Lucas, corno sua de-

pilicíade em política, e isto apezar de ser no campo debatalha uma espada valente contra os inimigos de seupaiz .
O mulato, com o intento de demorar toda e qual-quer via cie pacificação, respondeu audazmente que estavadoente e que a intriga de que fora victima o má recom-pensa cie seus anteriores serviços o impossibilitavam delazer novos sacrifícios, recommendandõ, bem como o ton-to José Gomes, que nomeassem o Almeida... Em vista doque, tomando o mesmo Lucas sua altitude cie dignidade,resolveu, aproveitando o tempo que assaz é precioso, darao commissionado as precisas ínstrucções, ajudado peloUiagas e alguns amigos, desprezando a nomeação do con-selho, attento o indicado inconveniente.

O enviado que deve ir ao Rio 
'cie 

Janeiro é o DrJoaquim Vieira da Cunha. Veremos o que resulta, poisque meus patrícios estão inda mui fascinados pelas lagri-mas dos mashorqueiros e crocodilos.
Adeus etc.

Campo no Bolena, 3 de Maio de 1844.
O estado de incerteza é o mais afflictivo que podeattribular o coração que ama, etão certo é para mim estepensamento e tão amargo quanto são compridos os minu-

6-1911
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tos que passam na contemplação do teu actual estado de
saúde

Em vão procuro enganar os meus pezares,, represen-
tando mui possível o teu restabelecimento, já pela salubri-
dade do ar que ora respiras, mil vezes mais saudável que
o de Alegrete, e já por estares entre pessoas da nossa fa-
milia ; com mais socego de espirito e finalmente ao abrigo
dos recursos da arte; porem, depois de ter formado tão
plausíveis combinações, destruindo mil obstáculos que a
cuidosa imaginação a custo distribue para a razão apia-
nar, lá vem a maldita incerteza e com um só adejo de
suas negras azas, evapora o tênue socego que a tanto eus-
to me propunha gosar... Então só acho possível ter des-
canso quando voltar a S. Gabriel.

Adeus etc.
Campo na estância do Fernando de Freitas, 4

Maio de 1844.
O coronel Teixeira, que o general havia feito seguir

com 40 homens a emboscar-se junto de Pelotas, acaba de
fazer chegar a este campo hoje 14 prisioneiros que tem
feito e batido varias partidas. O inimigo inda continua
acampado, porem preparando-se como para sahir para a
campanha. .

João Antônio e Guedes não conseguiram bater óma-
jor Fernandes, por se ter retirado com muita velocidade
logo que soube da juneção. De nossa parte, nos estamos
também preparando.

Adeus etc.
Campo na Estância do Fernando de Freitas, 5

de Maio de 1844.
Pretendo seguir amanhã até Bagé para apromptar:

me de alguma roupa que necessito, e como soube que ali
ha caixinhas de tintas pequenas para vender, deixei de acaJ
bar a preto o traslado da Lindoca para o concluir com
outras cores. Também te hei de pintar alguns acampa-
mentos dos meus, afim. de assim melhor soffrer as sau-
dades.

Adeus etc.
Bagé. 6 de Maio de 1844.
Acabo de chegar a este povo; não quiz hoje ficar

na casa do Luiz Machado, apezar de suas instâncias, e
vim para a costa do arroio onde tenho minha barraca e
cavallos, porque, aqui estando eu, sempre os camaradas
cuidam melhor de seus deveres.

Adeus etc.
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Bagé, 7 de Maio de 1844.
Hontem quando chegava nesta povoação, encontreicom uns próprios do compadre Carvalho, que me infor-maram como elle com os seus 35 homens derrotou ao JoséJoaquim com 200 e tantos na estância do Carlos Borges,

junto de Santa Maria.
Hoje recebi uma carta de Gabriel èscripta de SantaVictbna, em que me conta miudamente o acontecimento

que deixo de referir, porque o mesmo Gabriel hoje já deveter estado alii.
Hoje vou ficar na povoação em casa do compadreMachado, porque o tempo se está arruinando, faz muitotrio e elle Machado insta para que eu ali esteia alguns

dias.
Adeus etc.

Bagé, 8 de Maio de 1844.
Vês tu o pássaro a quem foi roubada a liberdade e

que, apèzar de ter melhor comida e aguay^-na gaiola seconserva sempre triste, até que o costume o vae pouco e
pouco fazendo esquecer da liberdade oue perdeu ? Pois
quasi que o mesmo me tem acontecido, porque, apezar deter sido muito bem tratado era casa do amigo Machado,não sei porque conservo um ar sempre melancólico, que éde todos os meus conhecidos extranhado. Aqui estou pas-sando estes poucos dias livre ao menos das privações dacampanha.

Adeus etc.
Bagé, 9 de Maio de 1844.
São 11 horas da. noite e apenas te escrevo duas re--grinhas, porque estou com muito somno e até cansado detanta conversa. Sim, eu estava já acostumado ao retiro daminha barraquiuhá, e alguma coisa sensível me tem sidoter de cumprir com os deveres da civilidade para com umsem numero de conhecidos que se reúnem sempre anoite nesta casa.
Adeus etc.

Bagé, 16 de Maio de 1844.
Tem a cinco dias constantemente chovido e por essarazão não tem cessado de haver jogo nesta casa, por cujomotivo ficando occupada a sala onde dormimos, dia e noi-te, não me tem sido possível escrever as minhas carrinhas.A primeira noite joguei e como ganhasse uns noven-ta patacões, não tenho querido jogar mais, porque estes me
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chegam para vestir alguns camaradas que tenho e surtir
o meu cargueiro, pois amanhã devo seguir pam o exer-
cito. J

O Barão de Caxias, no dia 11 do corrente, levantou
o seu acampamento da Orqueta, e dizem-me que marcha
outra vez para a campanha.

Adens etc.
Campo nas pontas do Camaquamzinho, 18 de

Maio de 1844.
Fez esta noite um frio terrível e se o inverno assim

principia, ai dos nossos soldados, que por incúria, indo-
lencia e incapacidade de nossos governantes,estão quasi nus I

Se faltassem os recursos... Porem ha vendo-os, é se-
guramente mostrar de sobejo que hoje em dia só se tra-
balha por honra da firma...

Adeus etc.
Campo nas %iontas do Camaquamzinho, 19 de

Medo de 1844.
Grande para mim já é a demora do Gabriel, e inda

para mais tive aqui unia noticia cie que teu mano.Jucá
marchou para esse logar. Porem isto ainda não é .com
certeza, e se for assim talvez que mais prompto eu siga
para esses lados, ainda que me desencontre delle

Nossa juneção com João Antônio está ainda demo-
rada, mas de qualquer sorte eu hei de ir ver-te. Adeus etc.

Campo junto ao Irineu, 20 de Maio de 1844.

Agora falei com aquelle Mariano velho, que quando
estávamos no Alegrete, . elle ali esteve, para te ir levar
umas rezes gordas. Disse-me qu está prompto e tanto que
cheguemos ao Delfino, eu o farei seguir; e por ter andado
tão longe é que já não mandei e não porque me tenha es-
quecido, pois muito bem vejo que o inverno se adeanta e
nesse tempo se soffre ahi falta de gado.

Pelo mesmo Mariano quero que me tornes a dar
uma exacta noticia da tua enfermidade, inda que o tenhas
feito pelo Gabriel. Um abraço a todos os queridos lillu-
nhos. Adeus etc.

Campo nas pontas de Pirahij Grande, emfrente
ao Irineu, 21 de Maio de 1844.

Supposto que o campo hoje não tenha mais de inte-
ressante, comtudo como o dia tem estado formosíssimo, e
nada é capaz de distrair-me da formidável saudade da
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minha querida família, senão aqueilas coisas que faço aellai dedicadas, e por isso que antes de principiar esta car-ta desenhei a planta do meu acampamento tal qual estáhoje collocado ; e passarei a fazer-te delle a explicação m)

A barraquinha azul que fica ã esquerda é a minha,dentro da qual estou agora te escrevendo; o íoo-ãozinhoqus esta ao pe da porta é o logar onde esta madrugada
£Sc:le,a?ue,Bei'-me. ao P& e tomar mate com a lembrançatoda cheia da tua imagem e com os olhos de momento amomento procurando a alva, que a essa hora, bella e ra-diante, se ostenta por cima de minha cabeça, diífundindo-me na alma vivíssimas idéas cie divindade e no coração obalsamo da resignação. v

A outra que se segue, branca, grande e em formapyramidal, e do compadre Fructuoso, que agora em Bao-érecebi do nosso compadre Ricardo e na qual se abri4mo João Veríssimo, outro João também seu ordenanca eaquelle Fernando de Alegrete, que agora serve de meusecretario. tí u
A que se vê logo adeante, metade eneàlmada e o res-to branca, e a que foi minha e que dei para o Jacintho e

comida"'11 l qU 6Stá ° f°ga° gTande' ortde se ^ a
A ultima finalmente e que está á direita, toda cheia

^arad^l^otanto 
SUÍa' é d° Acaba-de^^

Eis aqui o séquito entre o qual passo dias e diassem ver mais que os meus livros e os meus papeis"
lS^^ttqUe 

S—tU-' ™ bem que^não

22 dfMa^d?&aSd0Pirahy emfrmtB ^Irineu,

Tenho lidado hoje todo o dia por ver se acerto a fa-zer o muigau de araruta e já era a quarta vez que torna-va a principiar de novo e nada, nada de sahir bomhu ;ja estava zangado com todos quantos estavam
fZMHífl™' quando ° m^ào tomou á sua conte oJazel-o Elle sempre arranjou, porem não muito bem •comtudo ha de servir, porque como nossas marchas sãoquasi sempre ao romper do dia, hora em que não posso

ntá I2.?q m 0111 deante> ° maniiscri- importância como documento Insto»pto esta alastrado com desenhos rico; são apenas um esbo o dn.loa aquarella representando aspectos gares ondeo13'WiWví*dos acampamentos. Fontoura1 dese- antes, 1(hí|«5ShÍnhava regularmente, porem sem larmente despertavam ?i Sialguma noção de perspectiva. Os Fontoura 
^peimyfn a a«ençap de

seus desenhos não tem a menor
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comer carne, usando de tal almoço ja nao estou em „e„um
até o meio dia, e como uma pequena porção- de lannüa.
de araruta dá para muitos dias, fica mui eommoda esta
qualidade de almoço, que eu também podia ter aprendido a
fazer, se alguma vez tivesse visto de que forma o lazias

Aqui acaba de chegar nosso primo Portmno, <ie-
Bagé, por ali se vir approximando o Caxias.

'Campo nas pontas de Santa Maria, enfrente ao
Antônio Jacintho, 28 de Maio de 1844.

Finalmente nossa marcha ora deve ser mais aetiva,
bem como já hoje se principiou ; e por isso espero, ver
nestes 8 dias nossos compadres da divisão de João Antônio.

Hoje não te pude escrever, senão agora a noite, e
como está muito frio, não sou mais extenso.

Adeus etc.
Campo na estância de Alexandre Simães, 24 de

Maio de 1844.
Por Bapé deve estar hoje o Barão de Caxias ; e agora

em marcha desprendeu o general para aquelie ponto o
coronel Antônio Manoel, com o 2° corpo de ^clavineiros e
um corpo de guardas nacionaes ao mando do tepente-co-
ronel Felicíssimo e nós seguimos para o município üe

Se poder, nestes três dias adeanto-me até o compa-
dre Delfino, afim de fazer seguir algumas rezes, como ja
disse.

Adeus etc.
Campo na margem do Santa Maria, no campo

do Cunha, 25 de Maio de 1844.

Pouco depois do toque de alvorada, principiamos
nossa marcha, porem com muita chuva, porque era.neces-
sario passar o rio Santa Maria, emquanto estava de vau,
o que ef fectuou-se hoje pelo meio dia. Como havia cessado
um pouco a chuva, tratei logo que enxugar o meu poncne,
para ao depois mettcr-mc na barraca e escrever-te e Iam-
bem desenhar o campo de hoje, para compensar-me da
chuva e frio que soffri esta manhã. 34

A planta do acampamento esta riscada tal e qual; o
colorido, porem, não sei se sahirá, pois que em tudo- sou
guiado pela mestra natureza.

No primeiro acampamento, eu so desenhei as barra-
cas. Neste, poram, como é mais extenso e lindo, tive de

Uf 2» áesenho do ¦tau»»wi_>to.
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metter aquelle meu cavallo ruano ouveiro, que me acompa-nna ha mais de um anno, e que de madrugada e á tardevem relmchando requerer junto da minha barraca a ra-çao de milho A muhnha cargueira não pude resistir aodesejo de mcluil-a também no quadro, compensando a assimda injustiça que lhe faço, por ser ella quem carrega omilho e nunca tocar-lhe uma só ração, apezar dos «sfor-ços que íaz, quando vê o cavallo com o embornal. Coita-tada ! Deixa nessa hora o pasto e com gesto submisso,vae pouco a pouco chegando-se para a minha barraca, atéque a soga a puxa, é inda é enxotada para o logar ondeesta presa. No emtanto, engorda o ruano com o milhoque, suada, carrega a mulinha ! E assim é o mundo 'Adeus ete.

de MatoUde°l%44P°mhe Verde> emfrmt<> ao Cunha, 26

Finalmente hoje fiquei sciente de que os meus com-padres Pertinho e Felisberto já seguiram pa"ra esse destí-no, deixando eu de ir com o compadre Carvalho para ircom elles ! Nao importa. Eu irei... , P
Também recebi uma carta do Zeferino, de 27 destemez, em que me diz que o compadre Fructuoso ficou

&SS t,2aw°Sla^ mvernad? o por certo que bastante cui-dado me tem dado, pois o logar nada tem de seguro
a MnclTS «a X?U !al'f-^ g'enerai *>ara me adeantâr atéanr™ 

f a> 8 se for> te liei «e mandar, como já disse, outropi upi IO.
Na forma cio costume, principiamos hoje nossa mar-cha ao amanhecer e muito frio senti, porque, como Seoumuito de noite, quando sahiu o sol, também se levalouum ventinho sul que, bolindo com a geada que mui quie-tinira estava no capim, açoitou-nos regularmente o rostoporem o fogo é meu despique. t0>
Adeus etc.
Campo na Carolina, 27 de Maio de 1844^

„rA HorÍem íez vjjod ,8'n'nb que Bento Manoel foi destro-çado em Ponche Verde e por uma notável coincidênciaquasi as mesmas horas do combate, nós vínhamos emniarcha sobre o campo da batalha. Minha inquieta imagr-nação, depois de tributar largos instantes de sentimentoe saudade a essas vtòtimas que ali exhalaram o ultimo sus"piro, principiou a mquerir o que se ha passado daquellaépoca ate hoje, e só attmgia com o quanto que o tempo
™ hSJS fnÇa d0 <5oraça° í-^aíP. com os desastres,novos desastres que a si mesmo se procuram, já por causada volubihdade de índole e já por débeis se tornarem «s
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cravos de suas paixões ! No emtanto que só a maldita re-
volução continua estacionaria e mais sangrenta... E quem
sabe se não tem mesmo retrogradado!

Por exemplo, o meu amigo Canabarro, que o armo
passado trilhava estes mesmos campos, commandando o
seu 2o corpo de exercito, laborioso, activo e enérgico, pre-
vendo as marchas e os planos do inimigo, suppnndo a
nudez e privações do soldado ; em marcha, já em um ou
outro flanço, já na retaguarda e logo na frente de seu
corpo de exercito, fazendo conservar a ordem dos esqua-
drões e a regularidade das columnas ; infundindo ao sol-
dado enregelado, um novo brio, uma audácia mesmo con-
tra o rigor da estação ; quão mudado está, quão clilíe-
rente i' 

Marcha seguidamente na frente, jamais volve aos
flancos ou retaguarda, e todo o exercito toma na marcha
nm prodigioso terreno, por effeito do seu nenhum alinha-
mento JT V .

No emtanto, conversa-se com enthusiasmo em car-
reiras ; e por mais estirada que seja a marcha, sempre
as malditas carreiras dão assumpto á conversa. 7 m

Acampa-se, e esse homem vigilante, que não deixava
a eminência das colunas, dando hoje algumas mesquinhas
horas aos assumptos públicos, vae qual um aclamado ma-
ricas para a barraca da safadissima Papagaia, f\vou-
bando á pátria em pueris conversas, horas que só á pa-
tria deve, pela posição em que está collocado. Humana raça!

Mil vezes eu tenho pegado na penna para escrever-
lhe, e como amigo fustigai-o mais uma vez a prol da
causa publica ; porem minha razão, já tão opprimida pela
ingratidão e iniqüidade cios homens, principia a ter medo
de dizer a verdade. E poderei eu, minha Ciarinda, conti-
nuar a ver e a dissimular ? Eu com o caracter de dissi-
muiacio ! Não, não é possível represental-o ; e por isso mais
prompta será a minha retirada.

Adeus etc.

Campo na Carolina, 28 de Maio de 1844.

Já tenho licença para seguir para a Musica, e soes-
pero que fique mais quente o dia para marcharmos. No
emtanto vou escrever-te uma ligeira cartinha, e como é
escripta á pressa, procurarei assumptos menos sérios ou
mesmo jocosos. Seja o primeiro : Eu e o Bambaqueré !

35) Mulher do boticário ou cirur- tas qualidades ; de chifre é a pri-
gião João Duarte, de Taquary. Em meira vez.» Ficou-lhe o nome de Dr.
marcha, um dia este levava ao hora- Gaiola, pois que a mulher ]a era
bro um papagaio e um official conhecida pela alcunha de Papagaia,
disse : «Tenho visto gaiola de mui-



Alnm parece que o rígido desprezo com que tenhotratado este malvado e seus mashorqueiros, vae triumphan-do completamente de suas iniquidades ; porque consta-me
que já mui raras vezes sou elogiado por tão viperinaslínguas... No emtanto quero agora ser-lhe grato e por issolhe vou tributar os dois seguintes versinhos, que mui bemvem ao caso :

« Malvado que a tal ponto se embrutece,
em não fazendo mal, se lhe agradece.»

Também pode ser que seja para esse procedimentomotivo a extravagante e iliegal ordem do dia 26 do cor-rente, hontem publicada, pela qual elle passa a comman-dar a primeira divisão, e em conseqüência hoje o vi emademan, não de carnívoro lobo, como até aqui, mas develhaco e sarnoso perdigueiro que amarrar pretende a in-nocente perdiz. Porem onde irá o cão, que cão não seja ?
O coronel Teixeira e o Acaba de Querer — Estamadrugada, apezar do frio e geada que -havia, passou a

galope perto do nosso acampamento o coronel Teixeira.Estava o Acaba de Querer no seu fogão e querendo fazerum elogio ao coronel, que outrora foi seu commandante,descreveu, a meu ver com muita singelleza e exactidão, ocaracter do seu ex-commandante, que por lhe achar alcnim.sal e muita semelhança, aqui transcrevo com as mesmas
phrases que ouvi

» puxa, gruio! Esse si que chamaro veredrandêro
gruio ! Ro cavaro ere memo vae refrogranclo * não vê n
Esse si, foi no Coimbra veia ! Esse que chama memo rohome afreventadò- ! Gruio, no sente ro frio. Cara dêre me-mo eu cavaro tudo é Um memo; no sente ro frio ! E puxa'»Este pedacinho rhetorico descriptivo do Acaba de
Querer, sendo bem meditado e conhècéndo-se bem o heroeem que o pobre invalido na sua meia lingua elogiou, quemdeixará de lhe achar uma certa propriedade, e ainda mais,exactidão histórica na descripção que fez o Camões dotero Rliadamanto ?

Não será assim, porem estou que a descripção éexae.a e que também o juiz cio inferno não tem uma caramais safada que o tal homem aferventado.
Basta. Veio o João Veríssimo dizer-me eme estão

promptos os cavallos e eu vou seguir.
Adeus etc.

!k) O cavallo era sonador, e o Teixeira, nòr causa do Erio, tambémsonava. (Nota do manuscripto)



- 86 —

Musica, 30 de Maio de 1844.
Cheguei hontem á tarde, e como estava sequioso

por conversar com o Delfino e comadrinhas, deitei-me
muito tarde, e por isso não te escrevi. Pretendo demorar-
me oito dias, e tenho poucas esperanças de mandar as
rezes, por não fazer conta em razão da falta de cavallos.
Emfhn, farei o que for melhor.

Adeus etc.
Musica, 31 de Maio de 1844.
São 4 da tarde e agora mesmo vou seguir para o

o exercito, chamado pelo general.
Adeus etc.
Campo em Pamarotim, 1° de Junho de 1844.
Hontem ao toque de silencio cheguei ao acampa-

mento, e a commissão para que era chamado foLencarre-
gada a outrem, visto que não cheguei a tempo (segundo
dizem). Eu não vinha muito gostoso, porque tendo fecha-
do a minha campanha em 28, com tempo de fazer um quar-
tel de inverno na Musica, ao menos de 8 dias, fui chama-
do a 31, tornando a abrir a campanha nesse dia ; e mar-
chando de noite para o acampamento, valeu-me a distrac-
cão de observar o eclipse da lua, o qual durou justamen-
te até eu chegar no acampamento, esupposto que por essa
causa se tornou a noite mais escura, todavia eu vinha
consolado com a lembrança de que tu talvez a essa hora
estivesses observando o mesmo eclipse, olhando para a
mesma lua, que eu encarava com o pensamento todo em ti.

Amanhã ou depois nos reunimos com João Antônio
e Guedes, e logo marchamos a bater Bento Manoel.

O Barão de Caxias mandou dizer ao general Cana-
barro que desejava ter com elle uma entrevista, e este não
devendo na actualidade ir, por não mallograr o plano de
bater Bento Manoel, mandou a Bento Gonçalves, o qual
para ali seguiu hontem duas horas antes de eu chegar ao
campo. Breve saberemos do resultado.

Adeus etc.
Campo na divisa do Dias com Bento Correia, 2

de Junho de 1844.
Em marcha recebi hoje uma carta do compadre Fru-

ctuoso, èscripta de Quaró, de 22 do mez passado. Pouco
diz, porem de seu conteúdo desconfio que o nosso eompa-
dre Machado não vae bem. Emfim, creio amanhã reunir-
ine com João Antônio e breve com o conapadre; elle já
está bom.
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. Aqui chegou hoje o general Lopez, de Santa Fé.Vem de Montevidéo pelo Rio Grande, e segue para Cor-rientes.
O Compadre Delfino ficou na Musica e redobram-meus cuidados pela sua segurança.
Adeus etc.

Campo em Iiaquatiã, 3 de Junho de 1844.

Estamos distante de João Antônio só quatro léguase julgo que amanhã nos reuniremos. Ali está só o Zefe-riiio ; o compadre Fructuoso talvez chegue por estes doisdias.
Adeus etc.

Campo em Chunã-pcríí, 4 de Junho de 1844.
Inda não fizemos hoje juncção ; está a uma iegua,.

pouco mais, João Antônio. -'"
Marchamos desde que rompeu o dia até as 2 da tar-de, e eu estava já acampado, quando chegou ro nosso pa-rente Pertinho (que também tem parentes e conhecidos

por toda a parte) trazendo uma gallinha e um mólhinhode folhas de cebolía. Mandei logo assar a gallinha, porquea panella que ternos, eu havia mandado por ao fogo comfeijão, aborrido já da carne. Como estamos a meia léguade SantfAnna, mandei, pela primeira vez na campanha,comprar uma garrafa de vinho ; e como me parecia istouma excellente ceia, estava eu que nem o nosso compadreDelfino, quando tem dinheiro, anciado por gastal-o, e eu
por alguns companheiros que me fizessem a ceia compa-nhia. Sem passarem muitos minutos, vi-me com dois com-
panheiros, que com o parente éramos quatro. Pouco ha
que nos levantamos da mesa. Eu vim logo escrever, e osmais foram a seus aposentos.

Amanhã, querendo Deus, hei de ir até SanfAnna emserviço e dali para o acampamento.
Não deixo de perguntar noticias do Carvalho e Por-tinho, á espera do Gabriel, por quem ancioso espero ear-tas e circumstanciadas noticias tuas. Quanto me custa avida na cruel incerteza cia tua boa ou má saúde ! E se

passam assim mezes e mezes ! Não sei, porem ás vezescreio que tudo se tem conjurado para amofinar-me. Se aminha razão fosse um pouco mais fraca, se não fora o
poderoso auxilio da leitura, como, como poderá eu ter re-sistido a tão duras alternativas por que já me tem feito
passar a sorte ? Tudo tem fim, tudo.

Adeus etc.
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Campo na Ca?ielleira, 5 de Junho de 1844.

Finalmente hoje vi o João Antônio, porem dos ami-
gos e conhecidos da Cachoeira só vi o Rodrigues, porqueJoão Antônio veio encontrar-nos, e a demais força está a
meia légua daqui. O Zeferino está na frente com o Guedes.

Mil abraços aos nossos filhinhos e adeus, etc.

9 Campo no SarandAj do Ribeiro, 6 de Junho de
1844.

Pelas 10 ou 11 horas da manhã, fizemos juncção em
marcha com a força de João Antônio ; toda ella está re-
gularmente vestida e os soldados alegres e nedios ; só o
general é que está magro e com a sua vestimenta rota !
Assim pois costuma trajar a virtude * emquanto que o
crime veste as galas que só a ella pertencer deviam ! Mas
não seria este mundo vil, se assim não fora.

Bem longe estava eu hoje de desenhar-te os cerros
deste meu acampamento, pelas variadas emoções que ra-
pidas se apraziam de conservar-me a alma em um exta-
sis de insensibilidade, que mal vi eu o que se passava em
redor, tendo, como digo, arroubado o entendimento, pelosobjectos que em principio descrevi, por aquelles que sofre-
gos cruzavam a imaginação, por unia carta que recebi do
compadre Felisberto, e pela quasi certeza que tive em con-
versas da heróica resolução em que está nosso compadre
Fructuoso e que na seguinte carta direi.

Bem longe estava eu pois de lembrar-me do lápis
para traçar algum risco, quando, casualmente olhando paraos cerros, vejo sobre um delles o mais engraçado veadinho
encarando fixamente para mim. 36 Parecia que me queriaadvertir que não era eu só que soffria com a revolução ;
pois que, se ella não fora, temeroso com o ruído das ar-
mas que se fazia ouvir no acampamento e pelo ladrar cie
alguns cães que de ordinário acompanham a força, elle
não teria de correr de cerro em cerro, para escapar á fero-
cidade dos homens e dos cães, deixando a escassa verde
relva, que o rigor da estação permitte apenas nalgum vai-
le, que pelas collinas e por algum desfolhado arbusto queestá ao abrigo do gelo. Coitado ! Onde irá elle esta noite pas-sar ? Nos escalvados cerros encontrará acaso uma mace-
ga que lhe suppra aquella que nós outros lhe fizemos
abandonar ?

*) Não quero dizer que é virtuoso... Tenho sido muito enganado doshomens. (Nota do manuscripto)
30) o° desenho do manuscripto.
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A barraquinha pequena, encarnada e branca, já nãoapparece neste campo, porque se rompeu; mas em logrardelia esta uma grande e rota, que era do compadre Felis-berto e que agora abriga os mesmos inquelinos, e nosserve de cozinha quando ha chuva, como nestes quatrodias, em que sempre tem chovido.
Continuamos nossa marcha com o desígnio de batera .bento Manoel, que se conserva por Pai-passo, tendomandado o Fernandes, major do corpo de Missões, paraas visinhanças de S. Gabriel ; com o que bastante cuidadotenho ticloe continuo a ter dos compadres Portinho e Car-valho e do Gabriel e mais força que por ahi se acha, poissem duvida e dirigida a esse fim a expedição.
Não sei se conseguiremos bater Bento Manoel, pois éimpossível que elle se não aperceba da nossa marcha, etambém o estado de nossa cavalhada é péssimoAdeus etc.

Campo no Rincão da Churrasca, 7-de Junho de

> A carta que hontem recebi do compadre Felisbertoe üando-me parte da infausta morte de sua mãe ; e apezarque eu ja a muito tempo sabia, ao ler suas sentidas ex-pressões, renovou-se o meu pezar pela perda que acaba deter o meu amigo.
O resto de sua carta dá um vislumbre de seus jus-tos desgostos pelas actuaes e precedentes occorrencias

políticas, e eu lhe farei sempre justiça, sempre! Não podeuma alma bem formada continuar na senda que, suppostooutrora atiançava ser da honra e da virtude e da liberda-ele, hoje nao é mais que a da infâmia, do crime e da es-cravidão. Maldição, eterna maldição á impura mashorca eaos seus tenebrosos manejos que tanto hão aviltado osno-grandenses !
. Do que soube hontem do compadre Fructuoso émais que crivei e até mui fácil de conceber que, por causadesses mesmos desgostos e pela opposta vereda por quemeia dúzia cie malvados mashorqueiros nos pretendemconduzir, elle não pretende mais derramar seu sangueVh ! altamente approvo a deliberação de ambos e, bem co-nnecedor de seu gênio ardente, inda mais louvo sua pru-aencia, por darem esse passo prematuramente, pois queprudência summa é necessária para a sangue frio soffrercoisas tão avessas á razão, á virtude e á liberdade, nomessagrados e a todo o instante aqui profanados.Eu porem, mais velho, sou também mais prudente e
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inda compellido por outras circumstancias, tenho que es-
perar alguns dias mais, e o momento não estará mui lon-
ge. Ah ! que chegue, e então eu hei de ver-te, .minha Cia-
rinda !

Adeus etc.
Campo no Capão do Guábijü, 8 de Junho de

1844.
Acampamos hoje muito antes da hora do costume,

porque á tarde ou á noite temos de marchar, para esta ma-
drugada atacar-se a Bento Manoel.

Agora acaba de chegar Bento Gonçalves, de volta da
sua. conferência com Caxias. Inda não sei o que ha resul-
tado, porem deixo de concluir esta carta até informar-me
para dizer-te...

10 de Junho de 1844.
Estamos a 10 de Junho, de sestiada no Quarahim-

mirim, e hoje é que posso acabar a presente carta, em ra-
zão de o não poder fazer hontem, pelos motivos que na
minha carta de amanhã darei, pois que também hoje temos
que marchar cedo e não posso demorar-me a escrever.

A missão de que fora incumbido Bento Gonçalves ao
Caxias, deu em nada, na fôrma do costume. >

Esperemos agora a volta do Dr. Joaquim Vieira da
€unha,que foi ao Rio, não com uma deputação ao gover-
no, como por engano disse eu na minha carta de 28 de
Abril, mas sim com cartas de Canabarro e Lucas para di-
versos deputados e uma exposição verdadeira de todos os
successos da campanha do Barão, afim de que se interes-
sem na assembléa geral pela sorte deste paiz e concitem o
governo brasileiro a mandar commissionados plenamente
autorisados para tratarem de uma via de pacificação, que
seja digna de nós e do Brazil.

Amanhã te contarei os acontecimentos do dia 9.
Adeus etc.

Campo na fazenda do Braga, 11 de Junho de
1844.

Será que 'tenha eu commettido algum grande pec-
cado nos dias 8 e 9 de algum mez de junho nos annos
passados ? A's vezes, com um supersticioso motejo, entro
a inquerir minha consciência, porem de nada me lembro.

Mas o caso é que taes dias e noite contarei de ora
em deante como aziagos, porque o anno passado, no mes-
mo dia fomos surprehendidos em Santa Maria Chica pelo
Moringue, de que resultou o ferimento de nossos irmãos
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Jucá e Gabriel, com os quaes passei uma cruelissima noi-te, conduzmdo-os para Bagé, e a mais 8 feridos, cujos nãointerrompidos gemidos e a marcha fúnebre que iamos fa-zendo nas sombras da noite, tanto me haviam distrahido epenalisado que, chegando-me ao Modesto para dizer-lheque suspendesse a rédea, porque tínhamos de encurtarmais a rede que elle conduzia, elle me tornou que não podiaquasi tazel-o, porque estava com as mãos duras de frio,resposta que a principio muito me encolerisou, porque euhavia coberto um ferido com o meu ponche, e só comopatinha nem de frio me lembrava ; mas que, depois que che-gamos a casa e um pouco mais soceguei, tive razões de fa-zerdhe justiça. No dia seguinte, só ás 4 da tarde socegueiporque, suppostoque não chegássemos a Bagé nesse diaeu havia prevenido, mandando vir o cirurgião encontrar-nos, e depois que este curou nossos manos e me assegu-rou que não tinham perigo, é que descansei.Ora isto foi o anuo passado e supposto que este anno,nos mesmos dias, não nos acontecesse o mesmo, e antespelo contrario soffreu o inimigo um revez, sern que um sóhomem nosso m fosse sequer lastimado ; todavia passei asoilrer outros mçommodos que principiaram e acabaramas mesmas horas das do anno passado, e são os seguintes •

Principiamos a marcha ás 2 ou 3 da tarde do dia 8*,com o fim.de surprehender a Bento Manoel, e seguimost0(Ja .a n?lte> no decurso da qual tendo molhado os pés,solína ja grandes dores de cabeça ; ao amanhecer para-mos um pouco para mudar cavallos, depois cio que seo-ui-mos a marcha até o campo do tenente Felisberto, emfren-te ao Jucá cia Luz, e ali esperávamos o Bento Manoel, quesegundo a opinião do Guedes deveria essa noite levantar ocampo de Pai-passo ; e por isso que o general, em vez demarchar direito ao campo inimigo para surprehendel-o demadrugada, veio, fazendo uma marcha forçadissima de 8 atf léguas, sahir-lhe na estrada ; porem Bento Manoel nãolevantou o campo e já estava inutilisado quasi este plano,quando a casualidade deu que apparecessem 6 carretasque iam de Alegrete com viveres e munições para BentoManoel, custodiadas por 40 homens, as quaes foram logotomadas por nossa força, fazendo-se treze prisioneiros e 4mortos, e tendo disto parte Bento Manoel, que estava poucomenos de légua distante de nós e não sabendo da junceãoque tínhamos feito com João Antônio e Guedes, veio pen-sando que só era gente do Guedes para retomar as carretasDe toda parte se ouviram então gritos de alegria denossos soldados, porque esperavam uma completa victoriaMas havendo elle (por um descuido) descoberto todaa nossa torça, fugiu precipitadamente, procurando as es-cabrosas margens do Pai-passo, sem que o podessemos ai-



- 92 -

cançar ; e neste empenho levou-se até as 4 da tarde do tal
dia 9, que poderia ser o da conclusão da guerra.

Adeus etc.
Campo junto á estância de Manoel Lourenço, 12

de Junho de 1844.
Bem é que volte inda a contar alguns pormenores

do dia 9, que por falta de papel deixei de referir na carta
de hontem.

O general Canabarro tinha a gente encoberta na en-
costa de duas collinas, mandando sahir só a gente do
Guedes para a tomada das carretas, com o que logrou
persuadir a Bento Manoel que só havia no campo a força
de João Antônio e Guedes, pelo que, como já disse, mui
ufano se poz em marcha com toda a sua força, que con-
stava de 700 infantes e 400 cavalleiros, para retomar as car-
retas. Já estava a 6 quadras distante de nós, quando o
maldito azar Bambáqueré e o damnado Teixeira disseram
ao Canabarro que era já tempo de dispor as forças para
o combate, collocando-as no campo escolhido. O Canabar-
ro, que ora tem seus períodos de maricás, prestou atténção
a estes loucos e fazendo desenvolver as columnas, logo fo-
ram por Bento Manoel descobertas, como também-o ca-
nhão que trazíamos, pelo que fez logo alto e em seguida
í*ont rs míí rohou

Inda nos' restava uma esperança cie triumpho, que
era acossal-os noacto, fazendo não só marchar a meia rédea
as columnas de cavallaria, como mesmo a canhonaços per-
seguil-os em retirada. Porem inda uma vez o malvado Bam-
bá nos roubou esta occasião, dizendo ao Canabarro :—
«General, o inimigo não se retira ; elle vem procurar novo
campo de batalha ao nosso flanco esquerdo»-o que deu
logar a que, por espaço cie um quarto de hora, se conser-
vassem nossas forças paradas no campo, dando assim tem-
po a que se retirasse o inimigo, evitando uma derrota que
estava infallivel, pois que nossa força se compunha de mil
e tantos homens de cavallaria, 200 infantes e uma bocca
de fogo, animados todos, de um enthusiasmo inda não visto.
Agora teremos de passar um mau inverno, e quem sabe ?

Chegamos hoje ao campo muito molhados pela gran-
de chuva, e apezar de estar muito frio continua inda a
chover. Estou esperando o compadre Fructuoso, a quem
antes de hontem mandei um próprio.

Adeus etc.
Campo junto d estância de Manoel Lourenço, 18

de Junho de 1844.
Parece-me que ainda não te disse que, a 8 á noite,

juntei-me com o Zeferino ; está bom e com aquelle seu
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gênio sempre jovial ; porem ainda desleixado como era,
porque nem o cavallo tinha para o dia que se destinava oataque, pelo que tive de dar-lhe um dos meus.Ora pois, com o excessivo frio de hontem e chuva,morreu-nos um soldado fuzileiro de frio e mais quatro fo-ram para o hospital enregelados de frio ! No eintanto, so-bram aos perversos capas e ponches, emquanto o traba-lnado soldado está quasi nú ! Insanos !

Adeus, etc.

*^.Camp0 na divísa do Mingote, 14 de Junho de1844.
Esqueceu-me dizer-te que, tomando-se ao inimigo, nodia 9, uns doze meninos que recrutaram nas loias^e es-colas de Alegrete para o exercito imperial, bem 

"como 
umfilho do Messias, foi também deste numero o Jucá, filhomais moço do amigo Isidoro, o qual logo o tirei para aminha companhia, ataque o pae determine dehe, ou vá decaixeiro para Pelotas, visto que era caixeiro no Alegrete epara ali não pode voltar, para não tornar a- ser recrutado.O outro filho do Isidoro, de nome Manoel, também iã estácomnosco.

Adeus etc.

Campo no Sarandy, junto ao Jucá Ruivo, 15 deJunho de 1844.

Supponho que amanhã estarei, junto com o compa-dre Fructuoso, segundo a carta que hoje recebi clelle, es-cripta mela de Quaró,
_ Estou a légua e meia do logar em que mora o amigoJoão ferreira, e amanhã, se tiver tempo, hei de ir visital-oe agradecer-lhe também o não se esquecer de nós, porque,nao sabendo que já te havias retirado cie Alegrete, aprom-ptou uma carreta com milho para mandar-le.

Estou com muito frio e muito mais por ser noite *
pois, como são mui pequenos os dias, raras vezes tenhotempo para escrever.

Adeus etc.

Campo no Sarandim do Gaspar Simões, 16 deJunho de 1844.

E' noite, estou com os dedos duros de frio • nãoposso fazer mais que duas regrinhas, por signal dê quetodo o meu pensamento está em ti.Adeus etc.

7-1911
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Campo no Sarandim do Gaspar Simões, 17 de
Junho de 1844.

Como está gordo o compadre Fructuoscs.e mais bar-
bado ! Hoje aqui chegou e muito temos conversado e
combinado nossa ida a esse logar, que será logo que volte
o Gabriel.

Nossos interesses do Estado Oriental vão indo por
ora bem e o mesmo o compadre Machado.

O Barão de Caxias com sua força está por SantfAnna
do Livramento e Bento Manoel pelas pontas de Inhanduhy.

Hoje mandei o João Portinho em diligencia para
Caverá e S. Gabriel e lhe pedi que desse por alii uma
chegada para dar-te noticias certas minhas ; mas, porque
talvez elle não o faça, deixei de es.crever-te ou mandar-te
as cartas que tenho por elle.

Adeus etc.
Campo nas confluencias do Quarahy, na estância

do Patrício, 19 de junho de 1844.
Hontem não te escrevi, porque, acampando no Mata-

Olho, pontas do Sarandim, mal houve lenha para a ,comi-
da, e por isso tive muito frio. Hoje porem que temos
muita lenha, vou desenhar o meu campo, que, supposto
seja nas fragosas margens do Quarahym, todavia é bas-
taiite commodo para a estação, e tem muito boa e gorda
carne, pelo que irá também na estampa um novilho dos
que costumam andar altaneiros por semelhantes grutas.37

Parece incrível que, sendo o Quarahym, desde sua
confluência (?) até sua embocadura quasi uma pedreira,
em suas margens sejam os campos excellentes para a
criação.

Eu quiz tirar a planta inteira que comprehendesse
todo o acampamento, porem o sol que ia desapparecendo
atraz das serras, e o ventozinho da tarde que se tornava
de momento a momento mais frio, me fizeram abandonar a
empreza. E também, para encher a estampa de magros ca-
vallos, rotos farrapos e remendadas barracas, seria por
certo acostumar os pincéis a uns traços bem monótonos.

Assim vae só o pequeno terreno que occupo, e o que
é meu, porque isto te interessa mais.

Campo no Passo do Artigas, em Quarahim, 21 de
Junho de 1844.

Hontem não te escrevi, porque estive com a minha
dor de cabeça, porem hoje estou bem.

37) 4» desenho do manuscripto.
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Campo no Sarandim do Gaspar Simões, 17 de
Junho de 1844.

Como está gordo o compadre Fructuoscs.e mais bar-
bado ! Hoje aqui chegou e muito temos conversado e
combinado nossa ida a esse logar, que será logo que volte
o Gabriel.

Nossos interesses do Estado Oriental vão indo por
ora bem e o mesmo o compadre Machado.

O Barão de Caxias com sua força está por SanfAnna
do Livramento e Bento Manoel pelas pontas de Inhanduhy.

Hoje mandei o João Portinho em diligencia para
Caverá e S. Gabriel e lhe pedi que desse por a Iii uma
chegada para dar-te noticias certas minhas ; mas, porque
talvez elle não o faça, deixei de és(erever-te ou mandar-te
as cartas que tenho por elle.

Adeus etc.
Campo nas confluencias do Quarahy, na estância

do Patrício, 19 de junho de 184.4.
Hontem não te escrevi, porque, acampando no Mata-

Olho, pontas do Sarandim, mal houve lenha para a ,comi-
da, e por isso tive muito frio. Hoje porem que temos
muita lenha, vou desenhar o meu campo, que, supposto
seja nas fragosas margens do Quarahyrn, todavia é bas-
taiite commodo para a estação, e tem muito boa e gorda
carne, pelo que irá também na estampa um novilho dos
que costumam andar altaneiros por semelhantes grutas.37

Parece incrível que, sendo o Quarahyrn, desde sua
confluência (?) até sua embocadura quasi uma pedreira,
em suas margens sejam os campos excellentes para a
criação.

Eu quiz tirar a planta inteira que comprehendesse
todo o acampamento, porem o sol que ia desapparecendo
atraz das serras, e o ventozinho da tarde que se tornava
de momento a momento mais frio, me fizeram abandonar a
empreza. E também, para encher a estampa de magros ca-
vallos, rotos farrapos e remendadas barracas, seria por
certo acostumar os pincéis a uns traços bem monótonos.

Assim vae só o pequeno terreno que occupo, e o que
é meu, porque isto te interessa mais.

Campo no Passo do Artigas, em Quarahim, 21 de
Junho de 1844.

Hontem não te escrevi, porque estive com a minha
dor de cabeça, porem hoje estou bem.

37) 4» desenho do manuscripto.
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Tem geado muito, porem não temos tido chuva • a*

wZÕTr0-llaS de Sugada e as muitas nefi& queha dias nayia,me traziam sempre inquieto, com receio de•que o Jacmtho; por algura descuido, perdesse os meuspessoelos, e como de tudo quanto teu] o, eu fô sentiria u e?der estes caderninhos das cartas, resolvi 11^1 Izfos
deVdIcanSsoedesato o6^0' P<f- ^ do * ^ horas«._ aescanso,;aesato o Tcnço, leio e escrevo • e com íqqn nrn
l^lsolí10 

" SaUdade G "5ü me ^ortae0cotóS|°sorl

Gabriel pelo meu Bentinho b '•ÜUdü
Adeus etc.

%>^o raa ^wtga ria Estância da SevuÜtira rmn
nholSM. m ArtimS' "° Esm° àrimúrÊ d/Z

MssimSt^ -a este p-aiz' para me,rior óòonltsí
«tórahy? in"?l8° 

C mu] prompto regressaremos a

.abaixo^mra1'.^^''3"^"!.0 f611^ uma partida Q&r_4*
Imndo ^%ÍS^Í. cavalbadas,; foram cem homens ao
SSare^ruluSo P°1' na° 6Star h'da restabelecido o

«ue deiVe? fínlifir- 'f 8 h0ras'. ° nSo ha dez "«Mtos
na b arraca i VS^&.P.ara V'í' escrever, «> ao entrar
¦quero ãüe&V?X* b-ran0a; tallt0 é ° ge!o! Eu bem

Adeus etc. msuwes, porem 6 tanto o frio !

luais comodidade" aos°^MÈMo!, T^l T°Í°l
?os'nâo osqUmi-f,bt 

f?1,a, C0'V #& é miste 
"'Io 

me-nos nao os pnyar da lenha, afiín de se aciuecerem png°' 
So^If 

'1,ie P0detó ter »esta aSmf viâ°
¦a unieVbÔí^PÍn0, > lp° e"\qul Pernoitamos, porem-a única Doca de fogo que nos resta, de trinta e tantas que

m
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já possuímos, e que a incapacidade cio Bamba deitou fora>
fez demorar a marcha por causa dos maus caminhos.

Adeus etc.
Campo na estância de Antônio Gonçalves, noEstado Oriental 24 de Junho de 1844.
Não posso resistir ao desejo de riscar o meu campode hoje, porque é verdadeiramente pittoresco, bem comoo foram os de antes de hontem e hontem, e que por causado frio •não risquei.3S
Não sei que tenho com estes logares escabrosos etristes, ou antes com tudo que é melancólico, porque, semsaber como, tributo uma espécie de reverencia. É comonão ha de ser assim, se, comtigo sempre na iclea, me pa-rece ver-te sempre triste. Ah ! e porque, Clarinda, não tehas de deixar de tanta melancolia ! Nao vês que assimtambém fazes que ande sempre triste ? Não te amofines

com o actual estado cie nossa sorte; eu já te disse que emnada mais cuido hoje que em ti e nos nossos filhos ; bembreve o verás.
Adeus etc.
Campo na estância de Antônio Gonçalves, noEstado Oriental, 25 de Junho de 1844.
Mui curta será esta carta, porque acaba de chegar oamigo João Ferreira, com quem muito tenho que con ver-

sar e é preciso aproveitar a noite, porque amanhã volta
para a sua gruta do Quarahy. Elle também tenciona dei-
xar o paiz por algum tempo, e ir juntar-se nos domínios
do Paraguay com o Cândido Ferreira, que já ali está.

Adeus etc.
Campo em Catalan, no Estado Oriental, 26 de

Junho de 1844.
Aqui paramos hoje para sestear e devemos á tarde

ou á noite levantar o campo, porque Bento Manoel está
pelo passo do Ricardinho em Quarahy e desprendeu como200 homens, que se julga sobre o Teixeira ; e por isso quesobre elles vae marchar já o Guedes.

Adeus etc.
Campo nas Talas, no Estado Oriental, 27 de Ju~

nho de 1844.
Hontem, ao cerrar da noite, levantou-se o campo evimos pernoitar em Catalan-Chico ; e hoje, ao chegarmos.

38) 5» desenho do manuscripto.
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neste ponto, marchou o general rn~n A„^ .homens a reunir-se com (fnlrtl »? Antônio com mais 200
julgava sabir em pTOmVSn &' í 

°rq -le °, lxiimi^° <3ue se
e não 200 como seSS n ^lf'1^ 4Í)0 homo«s
bem foi por convüe1SAnW??adl'e Fl'«ct>-:°s° tam-
ver o desfecho des^S^ °' e eu muitô desejo
logo á nossa PawfSlastaSe Edf 

deftó™#
falta de noticias do Carvolhol í ¦ , do me-tera ciado a
saber noticias tuas S „ ,, 0rt',nhcl' e ;i c<e>!1°™ deGabriel! Que balo'-dia tem" f âfo bDÍÍf^'^ tanii1 d°
Ibante ao de Ag-osto careci animaí nnFí S°k bsm seme"
ja nao está mui longe SlnSra ' lembl'ai'-:nos lue

Adeus eír'

to/, SS^jS^0^'0 7'al'IS' n° Esfad0 0nU
Quando as hordas selvnow-ic: j-.oi-^,,Pinas, quando os caeic ueídòs' Olámia ? m; 

fóHlS caP"
amavam seus toldos, não era #Wr+n fí 

-umanos <Jo-
Estâncias abandonadas^ r>a ps mS 

'° .tao erF10 ° Páiz.
çando ruínas, e atéfsrebSíu^dla£sueiras e casas amea-
ferocidade dos cães SiiS^^W? e entregues á
infelizes orientaes esfán-¦¦'iwírnJM co-no os míseros e
caudilhos, oúe dT,p« Im'oSm dnt" sangue,ao querer dos
que nas vindonr^en^s •"".,' " 

^!?.,1',üm° de u;ala Pátria,
tros haver nutrido. enveigontora de taes mons-

Liberdade! nome vão ¦ Omnfae X7I- +¦sangue ennegrèce tens >)]t^.óQrtív^ VJctimas, e quanto
do e onde baveis pS a'it d fífe 

Saor?l!^a ? Qúan-
«raça humana, prosíilabííánao seivdi^ °" Será quebens que com tanto afan riò* bintSh > m,' ae g0Sar1 eSííes
luzes... Porem ano '' Opl ,;? ¦' 1las n.° seei{1° das
imaginacáo e-Seeuio das Sdals" 

* mm^a ardente
Colorados e blahomlho* Pi«n S '

nome de selvagens. ESSíá%ueirf rp?r^W^ °
zem elles um exame dos 40? ínf ! pGr(lue nao fa- .
suas atrocidades, e n^^v^iS P'°™lie «ao recordam
desgraçados do queo^^S eí^ja e Ja< niuito mai*
Minuano? 

' aiS Vl] ^a.rrua, o mais abjecto
Mas nos nada podemos àivnv u,-<- mcorrido na imm^S^àt^^m^ fân

reconhecido que a escolha da formo 2 l —S lailhafflos
o sacrifício de uma S|1|^S e «overno ^ão vale
pertencia nos ha mbãi4o di-a? í - q"" a ,:;í5Sfa'« ex-
publica, que um colmo índv 

' .'".«.Ppmeiros-.lias da re-Janeiro foi o prende fâoiSels^Sf di Ri° de
orifícios. uueie^saaqs o árduos sa-

Sim, minha Ciarinda : não nonVm VT? uau poaeia eu, na melhor
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universidade de Paris aprender com tanto tino a conhecer
o coração humano, como entre tanta espécie de malvados
e em uma estirada crise de violências. Hoje sofíro menos
que outro qualquer que, dedicado á felicidade da pátria,
se despojou de seu bem estar, porque, conhecendo mais o
mundo, não serei por suas ápparentes delicias fascinado..
Ah ! que veja chegar o dia de reunir-me a ti e aos íi-
lhinhos !

Adeus etc.

Meia hora ha que conclui a carta precedente. Estava
lendo na minha barraca, quando fui gratamente distrai-
hido pelos maviosos gemidos das innocentes rolas, e o des-
entoado, mas meigo canto do sabiá-una. Radioso então
se ostentava o sol no occidente, dominando com seus der-
radeiros raios as pequenas nuvenzinhas que a furto vi»
nham applaudir esta beila tarde de primavera.

Hora amável, ah ! quão ao vivo me pintas á.quéllas
deliciosas tardes que, em Santa Maria, junto de minha 0.1a-
ríiida, ouvia também gemer as rolas ! Pássaros mnpceií-
tes ! Pois que vos é dado aggravar a minha dor ! S tu,
Junho ! tu, a quem o fado impoz o jus de atormentar-me^
mudas assim teus nubiosos e íeios dias, cm dias cie pri-
mavera.

Longe de tudo quanto amo, de que me serve ver Ju-
minoso o sol, sereno o céo e plácida a lua ? Ah S a felici-
dade, de que gosam esses alados habitadores das selvas,
não é mais um incentivo á saudade ? Oh ! Junho, mez
cruel, faz volver teus dias taciturnos, da cor das minhas
maguas ! Que não se vistam jamais das galas de Agosto...
Seccos os campos, destelhadas as arvores, turvas as cor-
rentes e mudos os passarinhos;, sejam em tudo sócios
meus !

deixo tam-
sem saber como, escrevi estas linhas»

Desappareccu o sol, minha Clarinda, e
bem a collina onde,
Adeus.

Campo nas confiuencias do Talas, no campo cio
Serafim, no Estado Orientai, 29 de Junho de 1844.

Já que acampei hoje junto de uma estância abando-
nada, quero com os pincéis ¦ mostrar o que na carta de
hontem disse com a peiina.39

Todos qó indícios são de uma grande estância... Po-
rem hoje só resta uma casa despojada das paredes, uni
curral, uma mangueira de pedra arruinada, um forno e

39) G° desenho do manuscripto.
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Sraa 
°VRp™wkJ?Ue 

^osa ^tava a pouco bebendoagua. Kevoluçoes, malditas revoluções, que tudo abateis I
fim Hphiín s*beiÇ?s ho-Íe da expedição que foi com o
nhamosbnoTici°a ^ Feraande* ,MS amanM talvez te"

são an^JSÍIJScbnva?aÍS qU6nte e ^ iJUvWa
Adeus etc.

Séraf^W Zf- cjon%u?nj™ §o Talas, na estância doòciatun, 710 Estado Oriental, 30 de Junho de 1844.

hp]]o 9™ despediu-se ° mez do meu nataiiòio, Com umDeiio dia de verão; de verão, sim, porque, de meio chaparat^^mmgas decamisa; mas ~ sabe~
Está se concluindo este caderno ; estou sem panei e

mS htWXt C0i?Prai:° ?este deserto.-Se não wítar-mos breve a nossa pátria, tenho de valer-me cie aWmainvenção para não deixar de escrever-te > b
Adeus, etc,

F*fn£anPp Tf 
'$7ftumãas do Cata km-Chico, noestado Oriental Io de Julho de 1844.

p«h™ÍT ma1i-s 1e d1uas linhas 130SS0 escrevente, porqueestive todo o dia lendo e estou cahçadoAdeus etc.

F^tn^^J^o'0!1^^01^ do, eatcclan- Chico, noustado Oriental, 2 de Julho de 1844.
Ora a falta detiervà mate, de âssücar e fai^inhn m-m

desertou Sf 7n0S' lMV ^toverll^cSleSl
«rffrp n S2ÍÍÍ „, Pai? mim nada em comparação do que
SsH™r £f 

< lllaumho'. Por se ter acabado o milho. Dá
rin In 10l?re amrna^mho, de madrugada e ao pordo sol, procurando-me, á na barraca e já lio fob-ãó e ao
mTrcos?uMlv' ab~aÍXf aS 0i'tí!has> 0Olao <&«rando-
«as X 

"n 
f , a7Ça°- E quem sabc se Mda Por estes oitouias, eiie nao a poderá ter.

tinWa 
]?0í^ei11 (; ^e tei? soprado um quentissimo vento

qu^temÔs^ckfU'a 
^ ^ ° Pagaml0S 0S bo,!S dia*

Adeus etc. ,„ -\.

marl^í Jl<js0confiuencias do Cataian-Chico, noiscado Oriental, ò' de Julho de 1844.

e nad™4^eimh'am, Jüa0 Antônio, Teixeira e Guedese nada conseguiram sobre o major Fernandes, que passou
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o Quarahy no passo do Juquiry. O compadre Fructuoso
ficou na nossa in ver nada, a 4 léguas daqui, devenao ama-
nhã reunir-se.

Supponho que nossa demora por esta parte será
unicamente emquanto fazem juncção as muitas partidas
que andam fora, tirando cavallos e potros.

Hoje não mudamos de campo, por causa da chuva,
pois agora os farrapos, aue em 1838 ameaçavam o cies-
membramento do império ou a mudança geral da sua for-
ma de governo, estão reduzidos a contentarem-se com o
acampamento em alguma grota que tenha bastante lenha,
para estarem ao abrigo dos ventos e com o calor do togo
supprirem a roupa que lhes falta. Malditos sejam o Bam-
bá, Almeida e Mattos, que a tal estado nos reduziram !

Adeus etc.

Campo[noCatalan- Chico, passo do Moreira, no
Estado Oriental, 4 de Julho de 1844.

Que lastima, minha Clarinda, tive hoje do pobre Ma-
cedo ! Casualmente, á tarde, quando passeava a pé,, vendo
alguns conhecidos, toquei na sua barraca ; elle estava jo-
gando por divertir, Guando se lhe veiu entregar uma car-
ta... O fecho era ds obreia negra, e o infeliz não sei que
sinistro presentimento o assustou que, atirando as cartas
de jogar, abre com velocidade a que acabava de receber...
Era do Pédroso, dando-lhe noticia da morte da mulher.

Que golpe que recebeu este pobre homem, tão re-
pentino ! Eu bem sei que nem todos sabem ser bons ma-
ridos, oorem a Mathilde ainda era moça e, parecendo sa-
dia, elle não cessa cie accusar o maldito Alegrete^ cuja in-
salubridâde de ar foi seguramente a causa da orfandade
de seus filhos.

O Modesto Franco foi preso pelo Bento Manoel e ai-
zem que se conserva na cadeia de Alegrete.

Em poucos dias supponho estar pela Musica, e verei
o Gabriel, que já ali deve estar.

Adeus etc.
Campo em Catalan-Chico, 5 de Julho de 1844.

Uma légua foi nossa marcha de hoje e apezar de se-
rem quatro horas da tarde, inda dura a neblina, ou uma
especíe de cerração tão densa que ás vezes parece chuva.

O compadre Fructuoso chegou á noite e sempre nos
trouxe her va para o mate, .

Tem feito já algum frio e procurei o meu foguinho
costumado, porem com muita cautela, por causa da fumaça
do terrível mata-olho, lenha de que abundam muito estes
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mattos, mas que o seu nome bem indica o quanto é nocivaaos olhos. Alem de outros que, por tal causa, tenho vistocom os olhos a lacrimejar, está um camarada meu criandouma belida.
Adeus etc.
Campo no Sarandim, confluencias do Arapeh?/,

Estado Oriental, 6 de Julho de 1844.
Um fortíssimo vento, um extraordinário frio, foi oo que nos fez companhia em nossa marcha de hoje. Doissoldados lanceiros ficando na marcha entanguiclos, foi ne-cessado que outros os segurassem, puxando seus cavallos.íamos assim marchando e eu, apezar cie ir com o rostoum tanto coberto com o ponehe, não deixei de ver e saberde um curioso caso, que passo a referir-te com a denomi-nação seguinte :

Os pelíegos e o Bambá-quèré „•"
Passando eu na marcha para o flanco esquerdo dscolumna, para ao abrigo dos esquadrões forrar-me maiaao vento, encontrei uns poucos de cavallos carregados de

pelíegos, inda vertendo sangue, indicando que o dia ante-cedente delles haviam sido privadas as ovelhas.
Não dispensando aqui o meu bocadinho de curiosi-dade, piquei o cavallo e juntando-me ao major Terencio,lhe perguntei o que iam fazer de tantos pelíegos ; ao querespondendo, disse : —«Tive ordem cie Bento Gonçalves

para mandar um official e varias praças tirar os pelíegos,e depois de serem tosquiaclos, cleixando-lhes só um dedo dealtura na lã, mandar cortar e fazer calças e vestias paraos soldados do meu corpo, que estão muito nus.»—Oh ! Senhor Terencio, isso é graça ? lhe tornei eu,Como vão vocês coser esses pelíegos ? È quando houverchuva, em que estado não fica essa roupinha, se as previ-cientes mãos do Bamba não se derem ao trabalho de so-val-a ? E é com a lã para fora ou o carnal ? Explique-me
isso.

Ao que elle respondeu ;:—Não ê graça, não senhor. Eu recebi esta ordem,vou cumpril-a ; lá a costura, não sei como será, poremtive ordem de mandar cortar as vestias e calças, com a lã
para fora e a pelle para dentro.

Oh ! excellente lembrança ! Com a mais .pequena ne-blina, molha-se, ensopa-se a ia, e a pelle molhada" torna-semela mais fria, vae martyrisar o roto soldado, alem demuitos outros inconvenientes. Se fosse inda para algumaforma de ponehe, bem ; porem para vestias e por talmolde ! Que as vista esse malvado ; demais agora que Ca-
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nabarro e o ministro Lucas têm esperanças dê vestirem a
gente em Bagé, é que esse monstro, em tudo monstro, e
por não perder a propriedade de lobo, vem em paiz extra-
nho matar ovelhas, para affectar de piedoso, quando seu
fim é destruir e aniquilar.

Porem de que me estou eu admirando ? Elle tem ra-
zão, porque, não podendo já a bel prazer esbanjar as pin-
gues rendas do Estado e a propriedade alheia, ceva a sua
indole damnada nas ovelliinhas indefesas, que estão até de
seus donos privadas, pela emigração deste paiz para esse.
Qüe maldade !

Está muito frio. Adeus etc.
Campo nas confluencias do Arapéhy, junto ao

Cerro Chato, no Estado Oriental, 7 de julho de 1844.
Já tenho papel para continuar a escrever-te. O des-

mazelado do meu amigo capitão Rodrigues disse-me que
tem 3 cadernos de papel de peso. Que phenomeno ! 0 Ma-
neco com papel de sobresaleiite !

Amanhã ainda não avistarei as formosas colunas da
pátria, porem ao depois, talvez >

Adeus etc.
Campo nas confluencias de., Taquarembó, na, Co-

ehilha, no Estado Oriental, 10 de julho de 1844.
Desde 8 que não te pude escrever, porque, tendo

nesse dia levantado nosso campo do Arapehy, marchamos
todo o dia e ao cerrar da noite viemos acampar cerca de
um posto ou casa abandonada na estrada da Cochilha,
cujo rancho e mangueira nos serviram muito essa noite
para o fogo, pois esteve bem frio. Antes cio amanhecer
do dia 9, levantamos o campo e ao approximar-nos da
descida cio Aurora, chegou parte ao general que o Barão
de Caxias havia levantado o seu campo tara bem ao ama-
nhecer e marchado na direcção do Jeronymo cie Vargas.
Esta parte não fez o general suspender a marcha, não sei
se por ter mandado a poucas horas para a frente o Gue-•des e não ter inda recebido parte deste. Continuando a
marcha, como digo, estava parte da 3a divisão empenhada
na descida do referido Aurora, quando manda Guedes par-
te (que estava a duas quadras) que o inimigo também es-
tava descendo pelo boqueirão de Jeronymo de Vargas. O
general fez logo alto, e contramarchamos para cima da
Cochilha, onde nos conservamos até entrar o sol, hora em
que levantamos o campo e viemos dormir, depois de haver
marchado pouco mais de duas léguas, aonde nos conserva-
mos ainda. E' provável que façamos hoje alguma marcha,
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pois estamos entre as forças de Bento Manoel e Caxias,supposto- que daquélía julgamos estar inda apartados.
Eis aqui, minha Clarinda, como são as eòüsas Pen-sava eu amanhã estar pela Musica e ora estou ainda noEstado Oriental.
Eu bem me quizera poupar de fazer notações des-agradáveis ao Canabarro ; porem, se um historiador temobrigação de ser èxacto, exactissimo, porque não o serei eu

para ti, e nestes escassos apontamentos que inda um dis
podem servir?

Guedes, João Fernandes e alguns mais instaram hon-tem e antes de hontem com Canabarro, que se entranhassemais por este paiz, afim de melhor occultar sua marchaao inimigo ; que, tomando as pontas do Quarahy, onde seconservava, lhe era fácil adeantar nossa passagem paraesse paiz, ao que contestou Canabarro que o Caxias eraum dorminhoco e que'havia de passar mesma por cimadninimigo. Orgulhosa resposta que, alem de "outras conse-
queneias, nos poz na contingência de recuarmos hontemã vista do inimigo. r

Adeus etc."
i

Campo na divisa do Serafim Nunes com Ruivo
Chiquito, 710 Estado Oriental, 11 de julho de 1844.

Acabamos de deixar a Cochilha por um caminho
perto ao oerafmi, cochilha cujas descidas são uma espéciede serra, inda que não tão ingrerne como as de S. Marti-nho, na qual nos havíamos conservado dois dias não sei
para que...

São 2 horas da tarde e poucos minutos maispoclere-mos estar de séstèadã, porque a ordem de acampar foi só
por 2 horas. Vamos com direeção ao passo do Elias emlaquarembó, podendo com tudo inda sermos adeantados
por Caxias, e termos de fazer outra recambiada. Se po-rem nao houver empecilho, depois de amanhã, estaremosem nossa pátria.

Adeus etc.

m Campo em Cwihã-pérú, no Estado Oriental, 12de julho de 1844.

A's 3 para 4 da tarde cie hontem, principiamos nossamarehajB ás 8 ou 9 da noite vadeamos o passo ào Elias,
ou Siiiião Soares, no Taquarembó, e pernoitamos em uma
quebrada a 12 quadras do mesmo ; principiado ao sahir
da lua nossa marcha, que durou até as 3 horas de hoje.
achando-hos já a salvo de todos os apoios que, por causa
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de alguma enchente, podiam impedir nosso regresso á pa-tria e retirada pela cochiíha dá linha.
Não houve inda parte do inimigo, mas o suppomos

no mesmo logar em que ficou colíocado no dia 9, isto é,no mesmo ponto do Vargas, porque é de querer que fosseilludido por nossas avançadas, que ficaram postadas nas•mesmas alturas dos dias antecedentes, encobrindo desta
arte o nosso movimento.

Esta noite, ao passarmos o Taquarembó, desertou-
nos o tenente João Jacintho de Mello, do batalhão de fu-zilêiròs, levando um inferior e 5 pragas armadas e muni-
ciadas, que se julga foram para o inimigo.

Um dia mais e estaremos no Continente.
Adeus etc.

Campo nas confluencias do Cunhã-perii, junto áestância de Felix Martins, no Estado Oriental, 13 de
julho de 1844.

Carta foi a nossa marcha de hoje, e por certo quedisso é causa o péssimo estado de nossa cavalhada', sendotal que, hontem e antes de hontem, mudaram muitos sol-dados, a quem iam cançando os cavallos, em potros, e eumesmo me acho reduzido ao meu incompàravel ruanihhoPorem amanhã, com o compadre Fructuoso, pretendemosnos adeantar para a Musica, onde nos havemos prompti-ficar com melhor cavalgádura. Ali espero ver teus irmãos,e e tanto o alvoroço que sinto que de tal marcha me não
priva a falta de cavallos.

Á especulação de pellegos do Bambá-queré deu emnada, em nada mesmo, como seu inventor, e quem soffreufoi o dono das ovelhas e os pobres làneeiros que, em diastanto frio e tão nus, as estiveram esfoláhdo.
Adeus etc.

Campo nas confluencias do IJpamaroüm, junto ácasa do velho Custodio, 14 de julho de 1844.
Já respiro o doce ar da Pátria ! S sobre as suas mi-mosas colunas te estou escrevendo ! Grave e terna mis-tura cie sensações, que, assoberbando a saudade, não s^i semais grave torna a grave ausência... Um formoso • dia étestemunha do nosso regresso.
Notável prêmio da constância! A natureza se ataviae o ceo, acidentando suas nuvemzinhas, toma um brilhoreíulgente cru* }he presta o esmero do sol do Rio Grande,para solemnisar u voita do exercito de bravos, a quem di-rigia so a Mao Omn^otente. - E Ella só nos basta, só -

..'S*f
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A's 10 da manhã, sobre a cochilha da linha, já passeiam
te"forças! ' reeuperand0 na branda reívá 

'a/Snaus-

Neste momento chegaram officios do general Nettotrazendo-nos noticias da prisão do Mattos e Joaquim Pe-dro. Estavam em Piratiny e a 27 do mez passado foramah capturados pelo Moringue : lastima que não fosse issonos primeiros dias da Republica. Veio mais a infausta no°ticia da morte do coronel Antônio Manoel cio Amaral a 2do mesmo mez, na villa de Jaguarão, victima clá sua bra-vura e inexperiência, pois que (segundo a parte do tenentecoronel Felicíssimo) não havia motivo para soffrer a pa-
í«XST^l'Cla' "a0, SÓ delle Amaral, como demaiso ieiiclos. A missão que o levou a Jaguarão creio que eratirar fazendas para o exercito, e bem podia conseguir aem preza sem sacrificar-se, pois a güarniçãò da via iápor elle tinha s,do destroçada e prisioneira no mesmo daao amanhecer, porem alguns refugiados e um reforço emeveio de uma canhoiieii-a-desafiaram onaturalãídÓr gÚen-eiro

do aesv^om^° í-atl'Í8Í0'e Sup,posto *™ elles-Moihilmao asylo do seu inexpugnável quartel fora da villa, elle

se retirom Felicíssimo tomou conta da força e

solemiísà're'oOSHa.? TS° ngTef ° ao Con<inente e parabpiemnisai o dia da volta cia nossa emigração, hei
ã^th» Z^T™^0 de hoje~4° Desde muitos dias
Wr,Èa í,e"c?onado. «^l-o, logo que pisássemos no ter-ieno da Pátria, e sinto bem que os gelos de Maio eJunho tenham disseecado os campos, desfolhado as afvores
Ao menof ? nt 

* ^K l"dS^ra íIorZÍnha- Nao *£$_*[Ao menos ja nao vejo estâncias abandonadas... Junto deum banhado que me fica ã direita do campo estava a
eP Rio P^lTeiÍeS PaSSa ,°S ^ ha muitos m Cachodrae Kio Pardo e que na minha infância, com os meus com-panheiros de casa chamávamos-Soco ou Fidalgo pobre-nao sei por que etymologia, pois parece-me mais perten
Z>Vim\daS ™»tes. e diíferentes espécies de^cegonhaque. sao nativas do paiz. Seja emfim o que for, eu o dese-
pafato l£tX'a Pf £™ me parece» ^ o generoso
Não n vs +n ífl tambem ° .nosso egresso. Deveras!
IJL™ í que ?e esPre^ulÇa e compõe o seu longo
Ltavfnnn^nS-plul"aS do peito- Pois assim mesmoestava quando principiávamos a acampar !

Adeus etc.

10) 7» desenho do manuscripto.
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Musica, 15 de Julho de 1844. ,
Nem Gabriel, nem Portinho ! Vejo-me aqui na Musi-

ca como o viajante que, no meio de um deserto paiz, se vê
abandonado do conductor, apalpando trevas... Nem o Car-
valho, pois até que hoje delle me desencontrei! Inqueride-
masiado o compadre Delfino, porem poucas noticias iné
deu de ti e mui poucas desse logar! Se não me fosse for-
coso seguir a Bagé, hoje mesmo caminharia para esse
ponto...

Soube porem da estéril afoutèza de nosso compa-
dre Portinho... Loucura ! loucura ! Só com 12 accòm-
metter a tantos, e ahi nesse logar para assustar a mulher,
a ti, á comadre, ás meninas, e a todos ! Bem vejo que elle
calculou que nem um damno podiam causar-lhe e aos
companheiros taes e tão conhecidos cobardes ; não valia
a pena por ã prova tanto arrojo, que por certo tanto susto
ahi havia causar ! Temos muito tempo e temos muita
força para enxotar, não só de Santa Maria como cie todos
os logares da campanha, essas hordas mercenárias, e o Ente
Supremo, que é o único director dos farrapos, não nos
desampara jamais.

Eu, os compadres Delfino e Fructuoso, o Eodri-
gues, e as comadres pouco ha que soubemos que o Zefe-
rino está viuvo. Elle está aqui também e inda não sabe!
Conversa com alegria e fala inda a miúdo na sua Velha .
Coitado ! Não sei se trazel-o enganado é compaixão ! Pare-
ce-me mais uma espécie de perfídia. Comtudo eu me não
atrevo a dizer-lhe nada.

O perverso Domingos José de Almeida está em Pe-
lotas amnistiado, e já requerendo ao governo dez contos
de réis de um hiate que outrora lhe apprehenderam. Que
homem safado ! Que mais me falta ver no mundo ?

Amanhã voltamos para a força.
Adeus etc.
Campo Junto ao Garcez, 16 de Julho de 1844.
Acabo de falar com o Carvalho, disse-me que não

esteve em Santa Maria, mas que o Portinho e Gabriel ahi
foram e que agora se acham para Canguaté : eu e o com-
padre Fructuoso estamos contractados para irmos, na
volta que fizermos de Bagé, e pode ser que antes.

Adeus etc.
Campo junto d lagoa de Ponehe Verde, 17 de

Julho de 1844.
Julgo que breve tocaremos em Bagé. O Guedes com

o seu corpo de guardas nacionaes ficou a 15 na frente, jul-
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go que para recambiar para a retaguarda de Caxias, e otenente coronel Cabral, que desde Maio se tem conservadono Estado Orientai, lambem esteve em nosso campo a 15,tendo vindo desde 11 flánqúeahdo o inimigo, e também seretirou,, seguramente para a fronteira de Quarahy ou Ta-qiiarembo; nao só a serviço oriental, como a providenciar-nos alguma cavalhada, no emtanto que o venerai tão bemdesprendeu hoje o tenente de cavallaria Augusto para omesmo fim.
Estou com muito frio e não sou por isso maisextenso.
Adeus etc.
Campo no banhado da Carolina, 18 de Julho de1844,
P/Yiin^ ™~í„ Alouco mais da legoa marchamos, pois que a boccacie togo desconcertou-se umas poucas de vezes em cami-nno ; e grande parte da nossa cavallaria está em diligen-cia reunindo cavallos, potros e éguas, e para o mesmo fimsaniu hoje as 4 horas da tarde, o corpo de tanoeiros de li-nlia j tal e o mau estado de nossa cavalhada, porem a doinimigo e inda peior, porque Caxias muito pouco temavançado.
Soubemos (não por parte official) que Netto, nasimmediaçoes da Encruzilhada, soffreu um revez noqual perdeu 6 homens e se lhe dispersaram mais deajo, pois, conseguindo, com a gente que levou do exercito,reunir ao todo uns 400 a 500 homens, estava em descuidopara se julgar seguro na distancia de 10 léguas do inimigo •

o Mormgue., porem, fazendo uma marcha forçada, o surpre-hencleii, creio que o mez passado ou em fins de Maio.O iNettonada tem dito officiaímente a respeito, e só sabe-mos casto por noticias de aliciantes ; tal é o estado de nul-iiaacíe a que se tem reduzido esse outrora feliz guerreiro,que, entregue ao sachristão político, o miserando Luiz Bo-ticano, parece só curar dos tenebrosos manejos da mas-ãorca, deixando de cumprir com a mais trivial obrigaçãocie qualquer commandante de força - de ter o campoa coberto da surpreza do inimigo. Assim é que a Encruzi-inad.a,cujo departamento é habitado por homens do partido,tem sido o lugar onde, desde 1841, temo inimigo obtido nãopequenas vantagens ! Inda não ha um anno mie o Bamba-quere ali fez morrer o infeliz coronel Agostinho, que pou-co menos de 2 annos antes havia também, a seu turno,comprpmettido era Pequery uma forte divisão de 500 ho-mens L Pois todas estas amargas experiências, não bas-iam, nao chegam para apontar ao general em chefe o ora-vissimo erro de empregar em assumptos de tanta magni-
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tude homens perversos, homens encanecidos na carreira
do crime, da relaxação e da immoralidacle !

O tempo vae indo bellissimo, e a excepcão de algum
frio e geada, nada tem por ora apressuraclo as nossas sobe-
jas privações.

Adeus etc.
Campo junto ao rio Santa Maria no Cunha, 19

de julho de 1844.
¦i

São 7 horas da noite e chega parte do general
Netto (que'veio dar por Pirahy) que o Moringue estava
por Bagé com 500 homens, e para o bater pediu ao gene-
ral em chefe 200 homens, sendo 100 de cavallaria e 100 de
infantaria, os quaes amanhã seguirão, porem debálde, por-
que já a essa hora o Moringue saberá que estamos per-
to, e Netto cuida hoje mais em política com o seu Luiz
Boticário do que na guerra... Também está com elle o Al-
meida, que, voltando amnistiado de Pelotas, diz que vem
tratar das pazes... Que desaforo, que falta de vergonha de
traidor semelhante ! E que pouca energia da parte de
quem nos governa ! E assim se passa o tempo, e se vão
matando os homens.

Adeus etc.
Campo nas margens de Santa Maria na fazenda

de Pedro Carneiro, 20 de julho de 1844.
Hoje vacleamos o arroio para esta parte e acampa-

mos, havendo antes de marcharmos seguido o reforço de
300 homens para o Netto ; e agora ás 5 da tarde chega parte
da mesma de que Moringue não entrou em Bagé, e
aparentando ali, contramarchou, e estava no Mingote
Netto rebanhando potros : nesse giro prendeu o major
Florisbello Netto, que estava por Jaguarão (isto é na
estância).

Adeus etc.
Campo na margem do Santa Maria, estância de

Pedro Carneiro, 21 de julho de 1844.
Hoje não levantamos o campo, em razão de ter o ge-

neral parte que Caxias contramarchou a um flanco na di-
recção do Ibicuhy.—Mais uma prova de que, a não ser
por estar muito a pé, temos entre nós traidores, pois o ge-
neral projectava bater nesta marcha a guarnição de São
Gabriel, e conseguintemente a desse logar : o tempo o di-
rá aos incautos, e a mim me dará mais um novo motivo
de declamar contra os homens.

Adeus, etc.
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Campo junto á casa da Chica Fernandes, aos 22
de Julho de 1844.

Hontem ao escurecer, sahiu o compadre Carvalho
com as praças cie seu mando, a tirar alguns cavallos a
observar o movimento de Caxias, sobre o Passo de D.
Pedrito por esta parte do rio, devendo tocar até o Curral
de Pedra do Adolpho.

Se o Barão marchar com sua força a S. Gabriel, émui provável que o nosso irmão Pòrtinho venha com mais
pressa, pois verdadeiramente não sei o que elle por ahi
está fazendo, dando cuidado aos amigos e á família. Por
outra parte, também o desculpo, porque se tem desafora-
do tanto os mashorqueiros que estou vendo o momento
que por alguma traição, dão com o Canabarro nalguma
presiganga, fortaleza, ou... A mim não, que os encaro como
devo, e observo seus tramas... Nestes 3 dias hei de ir ou
mandar a Bagé, e então pouco me falta para despedir-me
desta trabalhosa lida, com muitos outros- que juramosnão enthronisar tyrannetes sobre às ruínas da Pátria.
Para viver com honra, existe por ahi esse mundo... E sem
queimar incenso aos tyrannos ou apostatar de nossa cren-
ça poütica, cia verdadeira crença americana, nós respirare-
mos a*doce aura da liberdade no seio de nossas fami-
lias, — numa pátria adoptiva sim, mas não envilecidos !
Que chegue esse dia, minha Clarineta, e que nos remia
para contarmos os estiraclos e infruetuosos afans de nove
annos.

Adeus, etc.

Campo na margem de Santa Maria, junto ã casa
de Maria Fernandes, 23 de Julho 1844.

Por um andaiite, tivemos hoje noticia do nosso ir-mão Pòrtinho, que a serem verídicas, amanhã ou depois,
estaremos juntos, e saberei, o que tanto desejo, noticias
certas tuas.

Adeus, etc.

Campo na margem do Santa Maria, emfrenie ácasa da Maria Fernandes, aos 24 de Julho de 1844.
Não mudamos hoje de campo, não sei se por con-certar-se a peça que hontem foi mister trazel-a numa car-reta, por se haver quebrado, ou se por esperarmos a junc-ção de muitas outras partidas que estão por fora, ou mes-mo por sabermos com evidencia da direcçâo que tomoudefinitivamente a divisão do Caxias. Consta que o minis-tro Lucas comprou duas mil peças de roupa feita para

$-1911
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a tropa, o que sendo verídico, já deixa os farrapos mais

Dizem que o Moringue soltou o major Florisbello
"Netto, 

que havia prendido, e assim ha de ser, pois estes
lords no tempo de bonança grimpam de nrmeza e patno-
tismo... e agora vão se deixando prender, previamente ar-
ralijados... Qne egoístas !

..Adeus, etc.

Camvo nas continências do Pirahy, junto á es-
tancia do*capitão Pinto, 25 de Julho de 1844.

Está nosso irmão Portinho em Piraby-chico, a qua-
tro léguas daqui. Estou contentissimo, porque amanha
hei de ter noticias tuas ! Inda não sei se vem o Gabriel,
porque quem deu esta noticia não o conhece.

Adeus, etc.

Campo nas confhieneias do Pirahy, junto d es-
tancia do capitão Pinto, 26 de Julho de lèt&f. t

Inda não chegou o Jucá, mas deve ficar esta noite
a uma légua daqui, e amanhã nos veremos, pois, nao
tendo hojemudadò de campo, é provável que cedq mar-
c emos. 

eral Netto aqui esteve esta manhã, chegou a
noite passada e pernoitou na barraca do general tana-
barro Deviam tratar muito, e com proveito, de nossos li-
sicos negócios... Porem eu quando na idéa passo um se-
vero exame no aetual procedimento destes nossos chefes,
sempre me aturdem em desfavor seu os seguintes versi-
nhos de Garrett:

« Não a e-loria já, mas frivolas contendas,
Injustas apprehensões só nos arrancam
A preguiçosa espada da bainha.»

E que mais, minha Clarinda, que mais hei de pensar,
quando vejo arbitro da paz e da guerra, a

«Devassa tyrannia, infandos vícios»

da infame mashorca.
Depois de amnistiado e com aquella cara tao sem

vergonha, veio o Almeida ao campo da diyisao do Netto,
e foi, ou inda está seu companheiro de tenda ! No emtam
to que se vexa e opprime o misero e roto soldado que, de
miséria envilecido, procura em ultimo recurso amnistiar-
se ! E assim é o mundo, e assim são os homens !

Hoje mandou o general a peça para Bage aiim de
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compor-se, e eu tenho tenção de depois de amanhã seguir
Adeus, etc.

de 1844 
mP0 nüS eonflumeias d° Pirahy; 27 de Julho

Duas linhas... três... só, nada mais : só, é o oue nos-so escrever... e porque ? Porque não cesso de ler as mkcartas, da comadre,da mana Benta e das meninas Deixo aspara voltar a mquerir o Gabriel... Pobre GabrWuWnE«assada lhe tenho dado ! listou tão S wkslílmelhoras e noücias de todos... Ah ! quanto é doce sab" r-se no que se./mia *.""'
Divina "saudade! 

que mágico encanto hoje derramasnos estasiados sentidos meus e... a Icl&
.Mas basta, volto a conversar com o Jüca com nGabriel e com as cartas... Chegaram hoje das ^pfrã as0 horas da manhã... Nós havíamos marchadopouWunScie meia légua quando avistamos a divisão-do Net# Iqual esta madrugada se havia reunido o Jucá e )osoacampamos todos. go
Adeus, etc.

de 1844mp° 
naS eonfb"''ic!'^ ,in Pirahy, 28 de Julho

A noite passada, que cedo me deitei í Em vão haviafeto propósito de fazer um bom serão, lendo e retóidl^as'cartas que recebi... Deu me logo o son no, e tanto que iul-guei-.sev moléstia... Que ma! pensava oue desfruc^ entãoa melhor saúde e socego da lima, devido as notíciaV S as
a minha Letjraaa deste paiz, conforme me disse o Gabriel fEu, qil0 outrora, adormecendo ao deitar-me, só aÇordavaao amanhecer, que cie mszes ha que mil vezes á noitedelia ! E esta noite quenvanhecer veio o bom

me para me aquecer aoostume! Quanto nao va-

parte
¦l :¦ i n

pretendo seguir a Bagé e

desperto, véUárido a ínaioi
differença ! Logo adormeci p
Jacintho acordar-me, chama.ífogo^ e não eu a elle como eralês, ó socego da alma ! Amanl
principiar a apromptar-me.

Hontem ã tarde marchou o Netto na; a a frente le-vaiido a divisão que outrora commandava o <\nmrai re-
SM!!*?..coríí' <?e ftnpélros e infantaria, «mi o de-

.ne
fio -i?„„~. "~,v~ r -^,w71^ *= Jti iJaw e»«a reuenre a esfregada Encruzilhada, onde o caso foi maior do que eu dill
fo1-rnI^°?rta-anten?r' P0isuny 20 infantes edcnioíiVclüioiam prisioneiros; de sorte que a divisão que elidia
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crear, não só deixou de crescer, como minguou, porque
trouxe menos do que levou. Também sahiu hoje o Bamba
com outra divisão para os mesmos pontos da Encruzilha-
da donde foi enxotado o Netto. Que fará este azar ? O
mesmo, e ainda peior do que tem feito ha nove annos»

Netto com alguns de seus seqnazes, com o maior escim-
dalo, alcunham de inimigos da causa ao honrado patriota
Manoel Lucas, «actual ministro cia guerra ! Que audacioso
aleive ! E quão exposta está a vida deste bom rio-grau-
dense, a quem só opportunidade aguardam os viaskor-
queiros punhaes !

O Almeida também foi com o Netto, tendo passeado
em nosso acampamento hontem e não foi preso, ao mesmo
tempo que hoje firmou o general em chefe uma ordem do
clia, autorisando a todos os cominandantes de divisão,.
forças e partidas a prenderem, e conduzirem ao exercito
quantos republicanos por ahi encontrarem, sejam ou não
officiaes, que estejam amnistiados. Notável coincidência !
contraste maravilhoso, e cio qual se pode bem tirar a ilía-
ção de que meus patrícios são mais federaes cio que re-
publicanos. Que lastima não se haver inda o Almeida lesai-
brado de pedir, em recompensa de suas ladroeiras*e trai-
çoes, a nomeação de Oondestável da Republica ! Não sei
que propriedade acho nesta dignidade que tão bem liga
com a espécie de veneração com que muitos papalvos se
deixam illücíir por semelhante safado ! Basta ! Que me
importa já com estes monstros ? Para si o fazem, e lqucum
é desperdiçar com elles o tempo.

Adeus, etc.
Campo em Pirahy, aos 29 de Julho de 1844,
Hoje pelas 3 da tarde sahimos do acampamento çòm

destino a Bagé, eu, o compadre Fructuoso, Gabriel e Ze~
ferino e nossos camaradas ; nosso irmão Jucá também yi-
nha comnosco, mas como havia estado jogando a noite
passada e sahimos á' hora da sesta, elle ficou para dor-
mir e amanha ir-nos alcançar em Bagé... Quasi que esta-
mos todos reunidos! Só nos falta o Delfino, que ficou gá-
vionando perto da Musica para estar mais pertinho
da sua Marianna, porem eu sempre estou com cuida-
do nelle, porque de dia a dia mais se parece com o com-
padre, com aquelle seu gênio facilitador.

São, com este eaderninho, vinte e dois, que tenho
escripto de cartas para ti, e nelles nem uma pagina, uma
linha se quer, se encontra dedicada ás saudades, ás vivis-
simas lembranças que sinto pela minha èxtremqsa e nunca
esquecida comadre, pela minha Benta, pelas minhas que-
ridas cunhadas e pela minha pobre mãe ! Ah ! que de ve~
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!,h1o ™, hâ0nie"a,S í,u]gad0 ngrat0- e até '«esmo que de
m^^m.-M1 ol.vlâad0j excepto da minha Clarinda e dos-meus filhinhos ! Porem, se assim o hão crido,é5 iniustot

SS^sado ^««f^^^tias, dores e afflícgõet Ppor

wllMn- • Sta e a ln£eima causa desse parecidoesquecimento ; pois meu coração, conscio sempre com aconsciência.jamais soube fingir, e menos ser n-ratoAmanha chegaremos a Bagé. não sei se estarão «li
Snarf 

°CI0S arra"íados • n™ ™ a lo^ulle
Adeus, etc.
Bagé, 30 de Julho de 1844.

. Chegado hoje a este povo, pouco poderei wvèvi*

íua' somei os, tal e a sorte de escravidão dourado \>nmque nos fascina isso a que chamam civilidadeAdeus, etc.
Bagé, 31 de Julho de 1844.
Que horrível temporal houve esta noite ' Eu o niihei em casa, porque, vendo o temoo arnnnHn „ R

Adeus, etc.
(Cgntmua)
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CHARADA - 1

Quem de espécie humana tem a forma—3
e trabalhando fortuna conquistou ;
quem com tudo neste mundo se conforma,
e um modelo de virtude se tornou :—1
é prototypo de homem caridoso
que. sempre o bem na vida praticou.

Prates Chaves (Cáçapava-Pao Grande do Sul)

(Por syllabas)

Senhor Director : Ha muito
não me calhava uma dessas;
de candeias ás avessas
me poz um caso fortuito.

Eu, uni velho charadista,
depois de prompta a tarefa,
faço este anno synalepha
dos veteranos na lista !

Porque modos, porque meios,
deu-me o azar mais este espinho?
Nestas phrases sem alinho
direi tudo, sem rodeios.

Buscando um desenjoativo
a esta vida trabalhosa,
numa alvorada de rosa
de casa sahi furtivo.

Fui navegar numbarquinho
movido a sopros de E.oio,
até que o brilho de Apollo
me appareceu no caminho.

Na limpha argentea corria
o batei em que eu estava ;
a brisa que então soprava
a vela panda fazia.

Estava ali ao meu lado
meu labor da charadista :
a minha completa lista,
num saquitel estimado.--2,3,4

Lista que ia p'ra onde eu ia
de medo que olhos profanos
prescrutassem-lhe os arcanos
que com ciúme encobria.

De uma artística maneira

(era vez de rezar as contas)
da bolsa bordara as pontas
em tão má hora uma freira,—2,4

De obra de tanta valia
no meio se destacavam
duas lettras, que affirmavam
que só a mim pertencia. —3

Até aqui, caro leitor,
ia bella a minha viagem ;
aquella tépida aragem
me conduzia a primor

naquelia lympha de prata.
Mas (veiuemfim o momento)
levantou se um pé de vento
que por um triz não me achata.

* *

Inda o recordo com magua:
fui caçar a escota, e, cego,
a dextra feri num prego—2,3,4
e cahiu-me a bolsa á água.

E foi bem do rio ao meio— 1,5
que mergulhou a bolsinha
que encerrava a lista minha
E o prego já esconjurei;o,

pois teve a culpa o maldito
desse desastre sem nome
que me o espirito consome
e faz que não seja inscripto

com ou sem grandes louvores,
que tenha ou não merecido,
o meu nome conhecido
no rol dos decifradores.

* * * (Maranhão
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A UM TOURO
Vaes morrer, vaes morrer. O cepo do marchantebreve te pesará sobre a cabeça rude...E tu, pobre animal, sem crime e sem virtude,nunca mais has de ver o teu curral distante.
Jamais has de provar num mourejar constante,entre vaccas e bois, a revelar saúde,das águas de crystal do mais sereno açude,ou do verde capim do campo mais fartante.
A tua pobre carne ha de servir de pasto...E quando fores nada e, quando fores gasto,te reste este consolo, o consolo dos mortos :
Morreste p'ra servir, alimentando vidas,muito franco pezar, muitas dores comoridas,muitos cegos que vão pelos caminhos .tortos.

João Lins Caldas (Assú—Rio Grande do Norte>

A Estrellade Betlilelieui
Seu reapparecimenio cm 24 de Maio de 1910
No tempo de Herocles I, eis que vieram do Oriente 1

a Jerusaiem uns Magos, dizendo :Onde está aquelle que nasceu rei dos Judeus ?Vimos a sua estrella no Oriente. Viemos adoral-o 2
Ninguém sabia nada de taes cousas. Houve, portan-to, grande alvoroço na cidade.
Interrogados a respeito, os príncipes dos saeerdo-tes, responderam :Se de facto nasceu, ha de ser em Bethlehem, por-que assim esta escripío.

Ouvindo isso, disse Herodes :Ide. Vede. Informai-me depois para que eu vátambém adorai-o.
Herodes, que occupava o throno por uma usurpação,inquietara-se com o ouvir dizer que nascera o rei dos Ju-cíeuso Gomtudo, nao dera inteiro credito, senão teria logo

ou)ACr!S!e'p,1?^SOyÜ,;amÍa' rGr3Ííl t0da " partG e a e3trellíl vi~ü co-
ov n5D,a ,letiea- mo que anuuncial-o. Por isso diri-

a LSerdoqOrÍPn°t? o'8'08' 
Seild° &**-** cIIes <W* pno ^Pois e

Oecidon o 5ioí,ef'k)ra,nP;'ra,0 .n3° 13 dias apenas, como geral-Uccideme 1— h>, dizem os theolo- mente se súopíe) á cabital do vÀi
I?Sr(M 

GSt-eS Jíl es?eí™ Pela vin- no, á prtfèum do rei dos Judeusda do Messias na Judéa, e cuja es- De lá a Bethlehem é are piÍm ?«'perança os Judeus espalhavam por tão foram gufados pela estrella
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ordenado a matança dos innocentes, que depois mandou
íaZOr' 

Sethlehém fica a uns 8 kilometros de Jer^alem Lá

*f S. Set6(f ÍKSt % omun|£aos quatro evan-

gelistas canonicos que narra esse tacto, o qua1, entreian_
in pfa a realisacão da prophecia de Balaao, que aizia^ .
Uma esh-Illa procederáPdeIJacob, e um sceptro subira de
ISrael^scolaIIca1tboliea vê naquelle í*Romenoq celeste
um verdadeiro milagre, como a V°*$^J$JS*$$g.
e tantos outros, de que estão cheios ambos osTestametito.s.

Os nacionalistas cio século XVII sao, poiem, üe opi
nião aue a estrella podia muito bem ser uma estieua
nualouer por exemplo, como a que pouco antes Í1604)
^pparec^ra^értfda 

"consteUaçãO do Sergota^ occa^
sião em que se achavam em conjuncçao diversos astros.

Por esse tempo, ergueu-se torte contenda entiecw
t-hpoloffos allemães sobre o anno do nascimento de ühns

o e o frande Tstxonomo Keplèr tomou parte nella estadão-
do o phenomeno da referida coniuncçao e simultâneo ap
parecimento da alludida estrella. -mfini á1 

Depois de profundas pesquizas,, chegou, emfim,^a
conclusa, de que tal phenomeno se dera com effeito na

quellles tempos, explicando assuma estrella dos Ma^M
firmou nue no fim do anno de 748 de Roma, estiveram cm
còniuncoão, próximo da conste.lação dos Peixes sete astros
dos quaes cinco planetas-Júpiter, Saturno, Ma te- venus
e Mercúrio. Facto rarissimq! Formavam, então W«ma
como que só e única estrella, tao grande e resplandecente
que devia ser visível mesmo de dia !

^^ 
Colônia, em 1163, por Frede-

rico Barbaroxa. Essas relíquias, con-
clue o mesmo abbade, sao amda
hoje conservadas na cathedral cia
Colônia, Allemanha.»

4) Kepler—De nova stella ín pe-
de Serpentarii, 1606 ; De vero anno
quo ceternus Dei Filius humanam
naturam in utero benedictas Virgi-
nes Mariie assumpti, 1614. Mais tar-
de esses .cálculos foram recome-
cados e confirmados por Proff —
í)er Stern Weisen, 1827 ;. Schubert
-Das Liclit und die Weltgegen-
den sammt einer Abhandlung uber
Planeten-Conjunctionem and den

3) A oroposito : Conforme a opi-
nião de S. Leão, pinturas encontra-
das nas catacumbas e os presentes
offerecidos ao menino—ouro, incen-
so e myrrha, três eram os Magos,
baptisados por S. Thomaz com os
nomes de Gaspar, Melchior e Bal-
tbazar, mas segundo uma velha tra-
dição, não eram três e sim doze. E
uma recente legenda, diz o abbade
Verger, consigna que os corpos
desses Magos, martyrisados na Ar-
menia, onde andavam elles mesmos
evangelisando, foram mais tarde
enviados para Constantinopla e com
toda a roupa encerrados na igreja
de Santa Sophia. No século VI trás-
ladaram-nos para Milão, e foram,
emfim, dados a Raynold, arcebispo

Stern der Drei Weisen, 1827 , Ide-
ler—Vermischt Scriften, Band I.

i
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Agora, porem, segundo noticia que lemos, o astro-nomo mglez David Forbes é de opinião ser a estrella em
questão o cometa descoberto por Hallev, em 1682, e quereapparece com intervallos de 75 annos, 10 mezes e 6 dias.« Quando Pompeu derrotou Mithriclates, diz a referi-da noticia, no anno 65 antes da era christã, estava visiveio cometa de Halley, e o historiador Joseph menciona outraappanção por occasião de ser destruída Jerusalém, noanno 75 da nossa era, dizendo que, durante um anno, foivista no céo uma ardente espada, signal das grandes ca-lamidades que iam sobrevir.

Cotejando datas, conclue Forbes, devia por forçaestar visivei na época do nascimento de Jesus, e que,poucos mezes antes, os três Magos o teriam visto noOriente, quando devia estar a caminho para o Sol, e, emsua volta, ao girar sobre sua orbita, seis mezes depoisestaria no zenith sobre Bethlehem, em fins de DezembroExaminando as subsequentes apparições, conclue"ainda a mesma noticia, acha-se um erro.chronologieo de15 annos, e devia ter apparecido em 1820 em vez de 1835.Forbes vence a difficuldade, fazendo notar que foi noséculo VI da nossa era que Dionysio o pequeno arranjoua chronologia actual, commettendo então um erro de 15annos, que nunca mais se corrigiu.•>
Flammarion, em sua Astronomie Populaire (ed.de 1890, pag. 210) dá-nos um diagramma da orbita dessecometa, por onde se vê que elle dobrou o cabo do aphe-lio em 1873, vindo em rota batida para o Sol, em cujo

penhelio estará a 24 de Maio de 1910. 6
Josino S. Lima (Cruz Alta)

Charadas casaes - 3 a 9
2 — 0 gatuno vive na banca do jogo.— Dei um salto dentro do vaso.

— Esta túnica tem as mangas em excesso.
3 Tenho uma balisa que é um verdadeiro perigo!3 — Este finório engendrou uma geringonça.

Egos (Porto Alegre)
3 — Preparei uma em buscada ao meu homonymo
3 — que, armado de espada, fica impertinente.

Impracha (Caçapava—Seival)

5) La Connaissance des Temps passagem ao perihelio, t. m. Perisrcia, entre os elementos dos cometas Maio 24,37 ; longitude do perihelioperiódicos, para o de Halley : Epo- —168% 42', 52". Rev. Sid. annosca da osculação Maio de 1910, 16,5 73, 08.
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XTNICA
Sobre ti, diz o Sol: «As mulheres de Urano,
de Venus e Neptuno e as filhas de meu seio,
não gosam da belieza esthetica que eu leio
na forma de seu corpo e gesto soberano...»

Um raio de luar, penetrando a janella
do quarto de dormir da tua casa branca,
bate as azas de luz numa alegria franca,
para ver-te melhor, para dizer-te : «Es bella !»

Do mais lindo jardim a mais brilhante rosa,
num constante carinho e num constante riso,
brada : «Como em nenhum, no teu olhar diviso
sete vezes assim a graça mais formosa !»

Uma estrella, a sorrir dos altos céos profundos,
serena como nunca e nunca tão brilhante :
*; — E's pura como a luz, és clara e deslumbrante...
És única na Terra e es única nos mundos !»

E eu tenho de falar. O sonhador immerso
no sonho de teu sonho, o sonho mais ardente,*
repara no que fez e brada simplesmente :
« E's a graça do livro e a métrica do verso !»

João Lins Caldas (Assú, Rio Grande do Norte)
AOS JTOVOS

No despontar da mocidade
a vida é um sonho, e o mundo uma alvorada.
Primaveras em flor ! aproveitai a idade,

emquanto irrompe a madrugada.

Fulja por sobre vós essa alusão que invade
a alma, que, em sonhos de oiro arrebatada,
vae deixando, na intensa alacridade,

nastros de flores pela estrada...

Sonhai, poetas, sonhai!
Se não quereis ouvir gemer as casuarinas,

cantai, gargantas, cantai!

Que os vossos corações, sempre a sorrir,
não sintam, nunca, as sombras vespertinas,
— annos que vão-se e annos que hão de vir !

Domingos Nascimento (Paraná)
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Luiz de Almeida

* o.,Llli?rde Almeida Portugal Soares Eça Mello Alarcãoda bilva Mascarenhas, segundo Marquez do Lavradio, foi
governador e capitão-generai de S. Paulo de 12 de Feve-reiro de 1739 a 1748, e capitão-generai da Bahia de 19 deAbril de 1768 a 11 de Outubro de 1769.

Nomeado vice-rei do Brazil, seguiu para o Rio deJaneiro e governou de 4 de Novembro de 1769 a 5 de Abrilde 1779, data em que entregou o vice-reiiiado a Luiz deVas-concellos e Souza.
Quando governador de S. Paulo, fundou as povoa-çoes de Cavalcanti, Conceição, Natividade, Lanhosa, Rio dasPedras, Sant Anna e a de Arrayas, todas na então comarcade Goyaz, pertencente á Capitania de S. Paulo.

Manoel José Gomes de Freitas (Piratiny — R, G. Sul)
Nuvens

Nuvens que andais tangidas pelo -vento
na vastidão dos céos, triste e azulada,
vós me lembrais um grande pensamentonocraneoazui da esphera constellada.
Nuvens tintas cie negro e de cinzento,
toldando o olhar da lua desmaiada
e enchendo o casto azul do firmamento
de uma tristeza vaga e illimitada.
Nuvens dolentes que passais em bando,
cadenciadas e mysteriosas ...
Como eu quizera ir pelos céos voando,
ser assim como vós, nuvens sombrias,
manchas errantes e silenciosas,
golfadas negras de fumaças frias

Raul Maranhão
Manias de alguns músicos notáveis

Rossmi, celebre maestro italiano, natural de Pesaro,compunha as suas fundamentaes melodias, quando se acha-va nos bons e lautos janlares, enamorado pela formosurae pelos affectos cias damas, pelas toileties pomposas, ao ladode suas mvorifcas, no champagne, nas conversações alegrese agradáveis, ao lado risonho da vida e conforto para o
gemo prodigioso ; assim compoz os seus mais harmonio-sos trechos, como o Barbeiro de Sevilla. Guilherme Telle outros.

Francisco Halievy, illustre compositor irancez, disci-

- -.:

¦ ;C
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pulo de Cherubine e mestre de Gounod, procurava o cam-
po, o retiro, para assim compor as suas mais* expressivas
nenias.

Frederico Chopin, o epieurista, pianista e compositor
polaco, era um prodígio; executava de improviso senti-
mentaes e lindas svmphonias que commoviam os ternos
corações do auditório.

«Vicente Belliiii, maestro italiano, opulento e concen-
irado, procurava inspirações contemplando as bellas paiza-
gens, as estatuas, a formosura natural e o aspecto seductor
das flores, nas soirées, no viver voluptuoso, e deste modo
a sua immortal opera La sonambula adquiriu immensos
applausos e grande celebridade.

Weber já não era assim ; compunha quando se
achava no seio de sua família, entre seus filhos, Max eAle-
xandre. As suas operas são de umabelleza extraordinária.

Hector Luis Berlioz, celebre compositor francez, com-
punha os mais bellos de seus motivos phantasticos, emquan-
to sua querida esposa, a notável actriz ingleza Smithson,
lhe recitava trechos das tragédias de Shakspeare. -

Gottlieb, o divino autor de Gustavo Wasa, escre-
via as mais sentimentaes de suas operas, na alcova,, recos-
tado no leito, no silencio profundo da noite, rodeado das
operas de Glück, Monsygny e Moriacchi.

Vicente Martini, distincto compositor hespanhol, se
inspirava nas grandes touradas de Hespanha, e as suas
operas se distinguem por uma melodia fácil e expressiva.

José Haydn, maestro aliemão, o creador da sympho-
nia e o fundador da nova arte de instrumentação, hauria
inspirações contemplando as estatuas, os bellos monu-
mentos, nos grandes dias de gala.

Meyerbeer encontrava os seus melhores pensamentos
inusicaes, á força de enorme concentração de espirito.

Spohr inspirava-se quando assistia a qualquer catas-
trophe natural.

Wagner só amava o viver luxuoso quando compunha.
Felix Mendelsson Bartholdiz, neto de Mosés Men-

delsson, foi outro compositor muito sensual, e mesmo di-
zia que os melhores de seus trechos eram escriptos quan-
do se achava ao lado de qualquer actriz.

Auber, maestro francez, só compunha assobiando, e
as suas celebres polonaises eram quasi todas èscriptas
com andamento de galope.

Franz Schubert, compositor allemão, era um homem
soturno, escrevia os seus mais deleitaveis e melancholicos
nocturnos, quando assistia a um enterro, a qualquer acto
fúnebre ; era dado aos dias ennuviados e tristes.

J. E. Domingues de Souza (Goyana — Pernambuco)
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X.OGOGRIFHO - 10
Ao distincto^ charadista-Innominado,-autor do enMma X-a pagina 228 do Almanak para 1910 

'

Chamar o papa de omnisciente,
considerai-o de Deus igual !Ai ! que peccado que assusta a gente,que lhe faz ancias, que lhe faz mal !
Eile-infaüivei !... Que troça ousada !
Quem isso avança, não tem perdão :será comido de uma dentada
pelo demônio, pelo... papão !

Quem se confessa (pobre !) pensandoque pode o padre mandai-o ao céo,do inundo ao riso vae-s.e prestando,e tem nos olhos atado um vêo. ^,
A confissão ! que bello meio,
que descoberta mesmo sem par,p-ra o mais occuito segredo alheiodos ínexpertos ir arrancar !
Um padre é um homem, c homem, portanto,aos outros homens os fracos tem,e como os outros - elle é tão santo,da mesma origem dos outros vem.
Inda ha quem pense (bello conceito !)
que o padre é um ente superior,
que de outra massa melhor e feito,e que é tão puro como... uma flor !
Que vem o padre do céo ao mundocomo enviado santo de Deus,
p'ra do peccado negro e profundotirar as almas, dal-as aos céos !
Mas... ai! que engano tão ledo e cego,
que crença triste, que falsa fé !Eu ca—de crença tal arrenego,
porque não creio no que não é.
Innominado, vira de rumo,
não acredites em coisas taes...—Omnisciente, Sublime, Suminoso Deus ! Não padres—pobres mortaes !

''.;"
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E, p'ra castigo dessa fraqueza
que demonstraste, tens de matar
o logogripho que, com clareza,
logo em seguida, vaes encontrar.

Verás por elle, meu caro linha,
que taes idéas são pouco sãs...
Deixa esses contos da carochinha,
essas historias falsas e vãs.

Fugir não deixes o passarito,-\2,$A,3,U
dá-lhe um abrigo p'ra repousar,-13,l 1,6,7,5
dá-lhe alimento (isso é bonito)-2,l,8,7,14
com uma fita para se ornar.-13,8,11,6,1

Era da igreja, mandou na igreja,
mas é forçoso tal confessar :—-Peior sujeito não mais se veja... •*"'*
nem é possível no mundo achar !

Nemo (Santa Cathárina)

hugma 11

A' meu prezado irmão Astolfo Pinto Bandeira

Um príncipe francez, residia
num terreno habitado por foras,
como sejam : ehacaes, elepliantes,
lobos, tigres, leões e pantheras !

Como tinha de gado um rebanho,
que na margem de um rio pastava,resolveu confial-o a um pastor,
que com geito e cautela o guardava.
Um leão que espreitava o rebanho,
percebendo que o guarda o deixara,
sorrateiro, da margem direita
do tal rio... subtil se acercara.

Mas um caso imprevisto se dera,
que só sendo do demo ardileza !
Rio e fera... se ligam e se tornam,
numa moeda de ouro... franceza !

Nisto, o guarda, correndo apparece
pela margem... opposta do rio,
carrancudo, azoado, tremente,
não sei bem se de medo ou de frio.

O encanto, de prompto desfaz-se,
toma o rio de novo o seu curso,

e o carnWro espantado se escapa,
como um cão quando foge de um urso.

Mas o guarcla; de mais se acercando
da orla esquerda do rio, coitado!
foi com elle em toaihinb.a de meza
de enxugar liocca e mãos transforma-

[do !
Porem pôde, talvez por milagre,
o pastor, do tal rio... escapar !
E ao presente, de longe protesta
nunca mais perto deite chegar.

Pretendendo o tal príncipe, do rio
portentoso, seu nome saber,
interroga o pastor (pie, pateta !
desaponta e... não sabe-o dizer !

«Se o partirdes (ern.fi ni sempre diz)
pelo meio, yer.êis com surpreza :
deste lado... uma parto do Sena,
de outro um rio... de igual correnteza !

Vosso nome contem no final,
do Oriente imperial magestade,
que nas costas carrega o tal rio...
quer de gosto,quer contra a vontade—2

Theodulpho Ribeiro Pinto Bandeira (Parahyba)
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HOTAS INTERESSANTES

A ü f. cia^aa<3i mais antiga do Brasil é a de S. Salvadorda Bahia, iundada em 1549 por Thomé de Souza.

Existe em Portugal um menino que é descen-dente e representante do descobridor do Brazil, o almi-rante Pedro Alvares Cabral. Seu nome é D. BernardoManoel da Silveira de Vasconcellos e Souza Câmara Ca-minha Faro e Veiga de Lima e Brito Nogueira.

A primeira edição dos Lusíadas, o celebre poe-ma épico de Luiz de Camões, appareceu em 1572.

A divisa da Academia Bràziteira de Lettras é -
Ijitterarum. vinciturpaee, que significa : Na paz daslettras se vence.

Foi proposta por Joaquim Nabuco om sessão de 8de Agosto de 1898.
¦*

A lithographia data de 1793, cabendo a gloria desua invenção a Alois Senefelder, corista do theaíro de Mu-nich.

conta
cai t t __ _^da chuva sob sua ramagem Joanna de Âragão com*oscem cavalleiros de sua escolta.

Ei'ire os romanos o abandono dos filhos era equi-
parado ao homicídio.

O primeiro couraçado que teve a marinha bra-zileira foi o Brazi/, construído nos estaleiros Fòfgés etChahUers de Ia Méditerranée, em Touíon.
Ericommendado em 1864, por occasião do conflictoanglo-brazileiro, só em 1868 foi elle encorporado á nossaesquadra, por haver sua partida de França sido embarga-da por Napoleão III, em vista do estado de guerra decla-rado entre o Brazil e o Paraguay.

Experiências do professor Rigler demonstraram
que os vapores de ammoniaco destroem em poucas horasos germens do cholera, da febre typhoide, da diphteria edo anthrax ou carbúnculo.

Existe em Etna, na Sicilia, um castanheiro quecerca de 1.000 annos de existência. E' chamado ouúnheiro dos cem cavalleiros, oor so hzvw «brio-arir*



- 124 —

Os egypcios davam ás bibliothecas o nome de The-
souros dos remédios da alma.

Os naturalistas Darwin e Martius classificam em
suas obras a flora do Brazil como a mais rica e mais tor-
mosa do universo.

Braz Cubas foi o fundador da Casa de Misericor-
dia de Santos, a primeira installada no Brazil.

Alfredo Soares Coelho (Porto Alegre)

A RESUBiREIÇÃO

Ao Rev. Eduardo Joiner
*

Três dias eram passados que Christo, o amigo cios
pobres, o pharoí dos desgarrados, havia perecido nas
mãos cie seus algozes que, satisfeitos, batiam palmas á
obra de Pilatos, amigo de César, contra quem, affirma-
vam, o filho de Maria procurava levantar o povo.

Aquelles que no Nazareno depositavam todas as
suas esperanças, faltos de alegria, abatidos, sem nada
esperarem, entregavam-se á discrição ao escarneo publico,
como quasi que duvidando do triumpho do Mestre.

Uma duvida, entretanto, pairava-lhes na mente : e
que, se o filho do Homem não fosse Deus, como apregoa-
va, nada mais de verdadeiro existiria no inundo ; e então
aquella physionomia bonançosa, que bem accentuava a
sua magnitude, não seria mais que um mytho.

Tal concepção não cabia no possível, porquanto
quem pregava a Caridade, a Paz, o Amor, de forma ne-
nhuma poderia ser um emhusteiro,

Dahi a centelha esperançosa que induzia os amigos
de Christo a não descrerem, de todo, da sua deiticação^;
entretanto parecia-lhes que perseverarem na fé — seria
absurdo em face dos acontecimentos desenrolados.

Se bem que prophetisados os martyrios do Rabbi
da Galiiéa, os seus sectários não queriam conforma--se
com isso; e entendiam que Elle, como divino, devia nao
se sujeitar a taes saerificios. Mas o Christo, que só dese-
java satisfazer amplamente a vontade do Pae, subiu ao
Calvário, tranquillo e sereno, testemunhando assim a sua
divindade, que bem patente ficou com o maravilhoso facto
da resurreição após o 3° dia.

Jesuino Camargo (Urussanga)
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Charada — 12
Em soluções de charadas
quantas horas se consomem,
e sempre mil obstáculos
p'ra embaraçarem um homem -1

Para compor uma charada
quantos em pecos também !
Mas se a. sorte proteger-me,
pretendo seguir alem.—1

Seguir alem, não recuar,
tenha embora o vento em £roa,embora mil empecilhos
por a missão não ser boa—1

Irei de esforço, em esforço,
vencendo a tarefa ruela,
compulsando meus compêndios
sempre vence quem estuda.—1

A tarefa que tomei
é bem dura na verdade,
mas tenho quasi de todo
vencido a difficuldade.—l

Dou-vos emfim, o conceito,
exímios decifradores,
e em profunda cortezia
me despeço dos Senhores.

R. T. Moraes (Rio Pardo-R. C. Sul)

Rabe
Francisco Rabelais pertenceu a numerosa pleiadede homens de lettras que no século 16, deslumbrados pelosclarões de uma era nova, abriram lueta contra a idade

media.
Atacada vivamente pelos philosophos, poetas, refor-

mistas e juristas, a idade media concentrou-se no ultimo
baluarte que lhe restava, á sombra dos conventos.

Fervoroso adepto da escola italiana, elle deu-lhe vida
e vigor com o seu humor gaulez, sabendo fazer da satyra
uma epopéa.

Rabelais nasceu na Touraine, no anno cie 1483, em
uma casa pertencente a seu pae, rico estalajadeiro estabe-
lecido em Chinon. A sua educação foi iniciada no convento
dos benedictinos de Serville, onde encontrou um protectorna pessoa de D. Buinard.

Completando a sua instrução primaria, foi continuar
os estudos superiores no mosteiro cie Basmette, donde se-
guiu para a universidade de Angers, entrando finalmente
para o convento de Fontenay-le-Comte, no Poitou, perten-cente á ordem dos franciscanos, e ahi recebeu o sacerdo-
cio em 1511.

Dedicando-se com ardor aos estudos das línguas,
conseguiu Rabelais tornar-se um dos melhores philologosdo seu tempo e um polyglota de força superior.

Do convento dos franciscanos passou-se elle para o
de S. Bento, com licença do papa Clemente VII, seculari-
sando-se pouco tempo depois.

Sacerdote jovial, amante das viagens e conviva infal-

9 —1911
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livel em todas as festividades publicas, andou errante de
cidade em cidade.

E' assim que o vemos em Glatigni, em Souday, onde
esteve exilado, e em Longey, ermida occulta no meio de
extensos parreiraes.

Foi nesse ultimo retiro que Rabelais se entregou ao
estudo, accumulando thesouros de erudição encyclopedica.

t Até pouco tempo, diz um exímio escriptor, viam-se
ainda no frontespicio de sua casa duas lampreias e o seu
retrato grosseiramente trabalhado na pedra, mostrando o
riso de Fauno e de Siieno.

Aos 40 annos de idade foi estudar medicina em Mon-
pellier, cloutorando-se em 1532. Estabeleceu residência em
Lyão e ahi começou a exercer as* suas duas profissões.

Àttenta a sua dupla qualidade de secerdote e de
medico, Rabelais era de uma seriedade inexcedivel.

Predominava então em França a família Valois e
toda a seriedade era incompatível com essa época.

Francisco I, a personificação do orgulho, caprichoso
e vaidoso, homem dado aos amores bestiàes, vivia engolfado
no lasquenet e na intriga, rodeado de baixos aduladores,
descurando inteiramente os negócios públicos. Rabelais,
possuído de justa indignação contra um povo que batia
palmas ao seu rei, despiu-se de seu manto de circumspe-
cção e escreveu a sua chronica gargantuana, livro cheio de
satyras mordazes e amargas ironias contra os costumes de
então.

João de Ballay, bispo de Pariz, enviado a Roma por
Francisco I, levou em sua companhia o sábio critico e lã,
na cidade santa, celebrisou-se elle pelas suas satyras e
.zumbas dirigidas á corte pontificial, merecendo a honra
de uma excommunhão.

O ridículo tornou-se a arma terrível que elle vibrava
contra os seus adversários, contra os preconceitos que so-
lapavain a sociedade.

Regressando a Lyão, de novo entregou-se aos seus
estudos de philologia e medicina, sendo nomeado medico
do Grande Hospital. Publicou então diversos annuarios, o
seu Pantagruel, reimprimiu Gargantua, dois livros de
reconhecida notabilidade, que têm atravessado os séculos
sempre admirados e que tão proveitosos foram naquelle
tempo.

Cresceram de volume o fanatismo e a ignorância.
Odiado pelos calvinistas e catholicos, contra os quaes não
cessava de atirar o ridículo, Rabelais foi de novo a Roma,
onde, por intermédio do seu protector, o cardeal Bellais,
alcançou a sua absolvição, voltando ás ordens regulares.

Falleceu Francisco Rabelais a 9 de Abril de 1553, na
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rn-M Ta,nTS' em Pariz' no bairro de Santo Antônio,na lua dos Jardins, em casa própria. Era cura de MeudonSegando alguns escriptores, o grande critico morreu comoseeptico, segundo outros como alheu morreu como
Bem apreciado e estudado á luz da historia neloqsews escnptos e actos, Rabelais não foi nem scen fco nem

tMiiro0^^1 í°-m ard0r -as doílSs de OaÍ°vinoe^
fíi^n h í/e naV0l.um sêíÉFú'dpr do catholicismo e nemadepto do ultramontanismo e recusou-se a fazer narte dediversas seitas religiosas, é certo que elle foi apoto"tetaepropagador da religião natural. <tpoio0ista e
, _ KQ seu Deus, diz um escriptor, era o Deus dos Vpdsusde Zoroastrq, Çonfucio, Sócrates, Platãof etc I ' o Deus danatureza e da humanidade.»

Nos seus escriptos, Rabelais não se limitou a photo-
paphar figuras, não foi um retratista ; modelou e crebu
^lÃupaeS 

SC SGrVÍU Pal'a faZ01' a ™Ü™ 
'la "ocieCdadè

«Em linguagem franca e enérgica", elle flagellou o«rro, a ignorância,,, fanatismo, a hypocris a, as nfustiças
«S^.r^t t0,d0S os incertos 3swaes.» Desceu ate o ridículo, provocando o riso e a com-,pa;-xao com o seu natural humorismo
w-n ^nfov!^f0-Kabí'lais foi um ^emo universal*, escre-veu um critico sincero.

Cincinato Allema (Pesqueira- Pernambuco)
Enigmas - 13 a 15

Ao invencível Sr. Gonçalo da Cunha

Sm
Ai W k

myim

Silveira Zoza (Coité - Ceará)

fará achar o resultado
esta enigma chinfrim,

recorre o diccionario
principio até o FIM—3
E. R. Paz (D. Pedrito)

'•¦ 
i

De vinte o cinco palitos
(é cousa muito commum)
apenas retirem onze...
E nada fica... Nenhum !—2
Marianna R. P. Bandeira
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INTIMAS

Foi como um raio bom de sol que entrasse
por nossa porta a dentro em frio dia
e os nossos corações nos inundasse

de alegria,
ir

esse adorável ser que ao collo trazes,
cheio de graça, de infinito encanto,
por cuja vida somos nós capazes
de a nossa dar, se for preciso tanto.

II
Desde a hora feliz em que elle veio
alastrar a ventura em nossa casa,
vamos vivendo sob a graça, creio,
de uma celeste, incomparavel aza.
Deixou-me todo o mal-estar, querida,
que as vezes me sombreava de tristeza ;
e agora vivo abençoando a vida
e hymnos cantando á excelsa natureza.

III
E é a ti quo devo toda esta ventura,
toda a mésse de novos sentimentos,
ó nobre e desvelada creatura
que ris commigo e choras meus tormentos.

Por isso é que enthroniso-te bem alto,
serena e refulgente estrella d'alva,
e na lhaneza de meu verso exalto
o teu amor, que me anima e que me salva.

Os thesouros que o tempo não desmancha
hei de guardar-te com fidelidade ;
bem hajas tu, fragrante flor sem mancha,
Deus te conserve a ingenita bondade.

Octaviano Ramos (Santa Catharina)
a

Charadas bisadas — 16 e 17

4 — Soffriinento que accommette ailharga.— 3
Chico Pinto (Rio Abaixo—Matto Grosso)

4 -- Neste anno verei uma bravata.—2
Matuto (Rio Abaixo—Matto Grosso)
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ENIGMA - 18
Ao Sr. Olegario J. da Silveira

De esquadro e de martello em punho, um marceneiro
preparava urna cruz enorme de madeira,mas quando vae cravar-lhe o prego derradeiro,
quebra-se então a cruz, não sei cie que maneira.
Logo o fragmento apanha e tremulo de espantonota de frente então não ter mais compostura ¦
mas, vendo-o por detraz — extraordinário encanto —
o emblema nelle vê da própria sepultura. — 2

Annita Netto (Porto Alegre)
Charadas — 19 a 21

1—2 — Alegre e caridoso é o Gonçalo da Cunha,4—1 _ qUe arruma este Almanak, com pena do Al-iredo Rodrigues .H._—2 — e, apezar de ter o mesmo nome, está longede ser o Bargossi.
Evangèlino Meirelles (Santa Luzia—Goyaz)

!alha
(EPISÓDIO DA BATALHA DE ITUZA1NG0)

Após um dia de marchas forçadas pelo pampa infi-mio, a vanguarda do exercito imperial, avistando o inimio-0fizera alto, e aguardava as outras forças, sobre uma extên-sa lombada, em frente á montanha de Santa MariaEra em fins de Fevereiro. O céo, transparente e lim-¦pino, arqueava-se no alto serenamente com a sua cor im-maculada de anil. Uma alegria matinal hilarisava os campos,na luz do ouro jorrante do sol que surgia. Errava portudo um leve aroma suave, voejando na fresca ararem denorte que batia o thalweg florido.
As planícies do Rio Grande do Sul, ondulando paraleste a perder de vista, tinham um aspecto admirável naverdura sem fim E, aqui e alem, cortando a immensavastidão esmeraldma, em relevos cinzentos, escuros e deum amarello esvaído, como grandes ilhas destacando naamplidão do oceano-capões de matto, de onde se erguiampor vezes, afastados aos extremos e cercando-os, á maneira<1e avançadas vedetas esguias, os altos paus das palmeirasabrindo no ar transparente as suas verdes, tremulantesnmoellas de fitas.
As tropas inimigas (argentino-orientaes) quasi duasvezes mais numerosas, ao avistarem as outras forças
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deram para logo o signal de alarme : e do meio de srass-
fortes e unidas fileiras, colleando sob as lanças e sabres,
accesas num mar de brilhos, vibrou no espaço intensa-
mente um toque rasgado de clarins.

Mas o grosso do exercito imperial apparecia iã? e
mettendo logo em linha, ganhava posição, fazendo avan-
çar a vanguarda contra o flanco direito inimigo. Pela aia
esquerda, uma brigada de cavallaria ligeira tomava attihtde
de atacar o outro flanco, emquanto a ala direita prepara-
va-se para acommetter o centro. A artilharia, em manobras
pesadas e lentas, dividia-se em pequenas baterias.

Os movimentos, posto que executados com enirãin
e bravura, eram difficilimos e as posições inferiores ás -do
inimigo, porquanto o terreno, ahi, apezar da elevação da
cochiíha, cahia logo em lançante sobre o estreito valle que
torcia ao sopé da serra, em profundos desíiladeiros e
sangas.

¦tO exercito aluado, que desde dias se sentia segaMOj
e em marchas e contra-marchas continuas, escolhia iog;ar
para acção, depois de abandonar Bagé e São Gronel*
oecupara, nas. vésperas, aquella posição magnífica sobre a
falda da montanha, á pequena distancia do passo do
Rosário, junto ao rio Ituzaingo. A sua enorme cavarlaria
disposta em dez corpos e representando dois terços; da
totalidade das tropas, formava a ambos os ílancos da
infantaria, em cujo centro se achava coilocada a artilharia»

Assim que a ala direita das forças imperiàes se
moveu, numa manobra simulada de ataque sobre o flanco
esquerdo dos aluados, uma forte canhonada irrompeu
dahi, repostada vigorosamente pelas nossas baterias.

E o combate travou-se, ehcarniçadamehte e de mm
modo leonino.

O inimigo atacava as linhas brazileiras com um im~
peto terrível, que augmentava a proporção que a resistência
das nossas forças crescia. A sua infantaria, do alto, fazia
um fogo incessante e renhido sobre a mole colossal de cõir-
pos que murava, em frente, a cochiíha. A artilharia, a espa-
ços, em trovões suecessivos, arremessava também os seíis
grossos projectis, abrindo por vezes claros monstruosos
no centro das nossas filas. Mas a força temerosa era a
sua cavallaria jorrando sobre os nossos quadrados ém
borbotões, que fluíam e refluíam contra as muralhas fais--
cantes das bayonetas, inundando a planície.

Cargas e cargas suecediam-se com violência àuzica
vista ; porem o ardor, o enthusiasmo e a bravura dos
nossos soldados fizeram-nas custar caro ao inimigo, por-
que nem um só quadrado se rompeu e todo o campo
ficou juncado de mortos e feridos.

O primeiro corpo de cavallaria argentino, que era
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uma heroieidade admirável e appellidado o invencível, eque havia iniciado o ataque, ficou para logo cheio de cia-ros pelas muitas perdas soffridas. E isto foi para a gran-oe força de cavallaria alliada como um insuccesso pre-cursor de desastres, que se espalhou electricamente peloscorpos montados e os obrigou a um recuo imprevistoFora sobre o. 4" de infantaria e o 27" de aJiemães
que canirao invencível : mas os dois quadrados eram ina-balaveis, e quando a refrega passou, todos se mantinham,como no começo, numa firmeza impassível.

A temeridade do ataque, comtudo, tinha sido única,porque os soldados inimigos, na sua maior parte, vieramcahir aos pes dos nossos bravos ou sob as bayonetas dasprimeiras filas. E, nessa onda enorme de corpos que alas-trava sangrentamente a planície, soldados e officiaes, unssobre os outros, rojavam inertes no chão.
Um dos corpos, porem, destacava-se do meio damassa commum inimiga : trajava um rico-uniforme delclaJ superior, e pairava sobre elle, por entre os o-alõese bordados, na ardencia tropical do sol no zenith,°comouma vasta fuiguração de ouro.
Era o cadáver de Frederico Brandsen, o lendáriocommandante do 1 ¦¦ regimento de cavallaria, que ali seHavia anmquilado numa rajada colossal de heroísmo Esta-va deitado de costas, com um braço extendido, o outrocurvo, a mao fechada vigorosamente, na attitude impetuosade quem empunha a espada para uma investida : tinhaas pernas extendidas e hirtas em bombachas negras de

a i 'nSluíin , °"se para os Pés em altos cothurnos de vernizA belJa barba espessa e os cabellos alvejantes cercavam-lhe de uma aureola de arminhos a alta fronte espaçosa eo cheio rosto severo sulcado pelas rugas da disciplina. Otnorax athietlcp, apertado na farda azul-escuro da cavai-lana argentina, exhibia dolorosamente, do lado esquerdoao peito, a bocca inflammada de uma larga ferida abertaem grandes coágulos de sangue, como a corolla de urnarosa sinistra. E um pouco acima, meio cahido e pendenteoe uma fita eseaiiafce, um enorme disco de ouro, querelti-zia estranhamente sobre áqueila farda, como uma outrarosa, tnumphal e soberba, ardendo num foco vivo.
Todos, nos quadrados, olhavam com fascinação parao caaaver do grande official, que ostentava ali, no uni-forme azulescuro, aquelle pequeno sol de ouro. < >s solda-aos das primeiras filas, proíun lamente tentados, moviam-se ja com acceso olhar de cobiça, para aeommetter omorto. Mas o corpo tombara a corta distancia e o mimipoiposto recuasse desse lado com a cavallaria, mantinha contraos quadrados iinperiaes intenso fogo de fuzilaria
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Não obstante, um soldado do 4°, desprezando tudo
corajosamente, rompeu para o corpo, num Ímpeto. Apenas
dera alguns passos, cahiu sobre o chão, sem vida,

E o grande disco de ouro continuava a fulgurar ao
sol, sobre o uniforme azul-escuro, com admirável esplen- ,

De novo então outro soldado investiu : uma bala
silvou e o seu corpo se abateu, inerte, sobre a vasta pia-
nicie. Outro, mais outro, e ainda outro, tiveram o mesmo
fim. ... ,. .

Dir-se-ia que as balas inimigas disputavam-se a
gloria de defender, á violação dos nossos, os despojos
sangrentos do bravo guerreiro argentino , ¦ ,A

Afinal o cadete Lopes, um rapaz valente e decidido,
vendo todas as investidas frustradas, deixou por instantes
o seu posto de chefe de fila e avançou para o cadáver, de
gatas, rastejando no solo. Uma saraivada de balas cobria-o,
por vezes, mas elle avançava sempre, numa resolução
impassível. E, prolongandose com o morto, lançou-lhe a
mão á farda, arrancandodhe o disco de ouro riquíssimo.
Então, lentamente, calmamente, regressou ao seu logar,
sem que um só tiro o houvesse attingido. #

Na facef rente cio quadrado, os companheiros, entiiu-
siasmaclos, ¦ numa grande alegria, acolheram-no compro-
longados, estrepitosos vivas. E logo a sumptuosa relíquia
começou a correr de mão. em mão, entre os omciaes e
superiores daquelle flanço invicto.

Era uma grossa medalha, de grande tamanho, toda
feita de ouro massiço. Lembrava vivamente essas riquezas
poderosas e phantasticas do velho império dos Incas. No
verso, amplo e polido, tinha escripto, em relevo com
caracteres artísticos, este lemma marcial e sublime —
Al Libertador dei Alto Peru ; e no vasto reverso, bem
ao centro, esta simples data gloriosa—1825. % m

Frederico Brandsen havia sido um dos insignes
companheiros de Simon Bolívar, no Equador, em Venezue-
Ia e na Columbia. Fora um dos heroes de Ayacucho e,
com o Washington do sul, fizera a independência da Boli-
via, obtendo essa medalha sagrada da liberdade de um
povo, como prêmio do seu heroísmo. m

Os officiaes exultavam, contemplando trmmphal-
mente o grande disco magnífico. . . .

Mas fora apenas um momento, porque o inimigo
tentava outra vez, desse lado, novas cargas de cavallaria.

No centro e flanco esquerdo das nossas linhas^ o
combate não cessara porem, vigoroso e renhido. Todavia,
a batalha ia ainda indecisa, com perdas de parte a parte,
sendo maiores entretanto as do exercito inimigo.

As nossas forças, apezar de considerável inferiori-
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dade numérica e da fome —pois a 48 horas não co-
miam !— mantinham-se comtudo como no começo, numa
resistência leonina. No emtanto, um momento chegou em
que houve um torvelinho : alguns quadrados rompe-
ram-se tumultuariamente e a artilharia inimiga, assestada
contra o centro, feria-nos, levando-nos, aqui e ali, muitas
vidas.

Mas a victoria seria nossa, se o bravo Bento Manoel,
deixando a reserva, conforme lhe fora ordenado, houvesse
acudiclo em tempo, com a cavallaria de seu mando, ao
ponto do torvelinho. Tal não se deu, entretanto, e esse
choque abateu fortemente, nesse instante, algumas de
nossas filas. Depois a batalha durava já sete horas, sob
um sol intensissimo, e por todos os rostos espalhava-se
já uma longa, formidável fadiga.

Então, como um desastre total lhe parecesse immi-
nente, o commandante em chefe do exercito imperial, o
marquez de Barbacena, ordenou a retirada, e isto ao
momento mesmo em que o general argentino"se preparava
para igual manobra, segundo se affirma !

A retirada effectuou-se, não sem alguma -desordem,
o que teria acarretado uma chacina geral para as nossas
forças, se o inimigo, exhaurido também, não se tivesse
limitado o perseguir-nos só com a artilharia e com um
golpe de mão ás bagagens que deixáramos para traz sem
abrigo.

A noite, quando as forças acamparam ao pé de
Cacequy, o disco de ouro sumptuoso correu de novo as
linhas, indo parar, por fim, ás mãos do general em
chefe, de onde saiu mais tarde para um museu de
reliquias.

E todo o triumpho do nosso exercito, nesse dia,
consistiu apenas na conquista dessa medalha gloriosa da
libertação da Bolívia.

Virgílio Várzea (Rio de Janeiro)

Charadas — 22 e 23

Ao João Rodolpho
2—1— A sepultura se offerece como ultima residência
1—3— A favor da invenção tem toda uma geração.

Jomaitos (Pimenteira—Piauhy)
Charadas casaes - 24 e 25

— Por capricho ando de barrete encarnado,
— por ser usado em correrias.

Luiz Firpo (Três Vendas—D. Pedrito)
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LOGOGRIPHOS - 26 e 27 (Por syllabas)

Com meus collegas arrancho
e da acção a arena ensancho,
dando tratos á mioleira,
pois fiz cousa de maneira
que é difficil ir ao gancho.
Quem armado de garranchoapparece ahi tão áncho
que fabrique de carreira,
pondo a syllaba primeiraatraz da segunda, um gancho?
Quem se mette de carancho,
dizendo sem mais remancho
que é uma simples frioleira
fazer com prima e terceira
uma outra espécie de gancho?
Pois que venha um do farrancho.,
seja Pedro, Paulo ou Sancho,
para ver se é brincadeira
com primeira e derradeira
fabricar mais outro gancho.
Em que dura praga o rancho
dos meus collegas engancho !
Que trabalho ! Que canceira !
Nem calma de frade ou freira
faz pegar o bicho a gancho !

Cid (Porto Alegre)

De passeio em Portugal
fui visitar Santo André
que uma freguezia é
da região de Villa-Real.—2
Para mim prazer não ha
que mais meu animo incite,
que receber um convite
para umas bodas de lá.
Um amigo, disto ao par,
num postal breve, conciso,
para as bodas do Narciso-1,3
mandou-me, pois, convidar.
Accedendo, pressuroso,
a assistir ao noivado
cheguei, no dia aprazado
á casa do Fructuoso.
A! noite, todos na dança
num continuo volitar ! '
Numa alegria sem parfindou da boda a festança.
Porem... a festa acabada,
tive grande des prazer,
pois que cheguei a saber
ter sido uma união forçada.

Aladino José Martins
(Rio Grande)

Charadas casaes — 28 a 33
— Mulher de idade dilatada.

Matuto (Rio Abaixo—Matto Grosso)
— Quem é tolo come aloes.

Mosca Tonta (Cangussú—R. G. do Sul)
2 — E' feio tomar bebedeira.

— Tenho o direito de te negar a mão.
— No sobrado ha cantilena.

Matuto Torrense (Torres—Rio Grande do Sul)
— Bebida para conciliar o somno.

Camende (Rio Abaixo—Matto Grosso)
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Logogriplios - 34 e 35 (Por syllabas)

Se vos derem o tecido-3,2
satisfeito ficará-1,3
e no todo o charadista
um primor encontrará.

Alfredo Ferraz
(Porto Alegre)

Mulher, imagem querida; -1,3,4
mulher, delicia do lar ;-3,2,4mulher, encanto da vida;-4,3,1
mulher ventura sem par !

Cid
(Porto Alegre)

Charadas — 36 e 37
De onde existe a primeira—1
vem em abundância a segunda-1
insecto que muito abunda
cana terra brazileira.

Anna Pompéo (Belém)

Quem fome tem seu pão come-2
de uma só vez, de um bocado,
somente quem não tem fome-1
é que o não come apressado.

René d'Amoür

População do Rio Grande do.-Sal
O relatório da Direotoria Geral de Estatística cor-respondente ao anno de 1903 publicou o recenseamento a

3ueseprocedeu em todos os estados a 31 de Dezembrode 1900, e por elle se verifica que nos 62 municipios doKio Grande existiam 1.1^9:070 habitantes, sendo :
BRAZILEIROS

Homens
Natos  500.757
Naturalisados  4.662

Totaes  505.419
. EXTRANGEIROS

Italianos 
Aliemães
Portuguezes
Austro-hungaros
Hespanhoes 
Argentinos 
Francezes
Paraguayos
Inglezes 
Turcos
Suissos
Belgas 
Americanos
Diversos 
Ignorados 

Totaes 

32.213
8.416
5.913
2.993
2.480
1.877

851
603
302
216
230

74
53

17.144
5.424

78.789

Mulheres
503.408

1.108
504.516

26,253
7.295
1.138
2.375
1.204
1.637

459
503
148
85

144
39
24

14.660
4.382

60.346
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A população extrangeira, incluindo os de nacionali-
dade ignorada, é apenas de 139.135 habitantes, que corres-
pondem a 121 extrangeiros para 1.000 nacionaes. Entre
elles avultam os italianos, na proporção de 31 por mil ;
seguem os allemães com 13,7 por mil, e os portuguezes
com 6,1 por mil; todas as outras nacionalidades reunidas
dão apenas 50 %por mil.

Se nos utilísarmos da taxa de crescimento calculada
pela Directoria Geral de Estatística para a população do
Rio Grande (0,2804) no decennio de 1808 a 1900; teremos
para 31 de Dezembro de 1905 o numero de 1.300:747 ha-
foitantes.

O total de immigrantes entrados nesse qüinqüênio
não excedeu de 4.500, o que ciaria para a população extran-
geira em 1905 a cifra de 143.635, ou uma relação de 170
extrangeiros para 1.000 nacionaes e, portanto, inferior á
existente em 1900, que elevava-se a 121 por mil.

Damos a seguir os municipios com população maior
de 20.000 habitantes calculada para 1905 e comparada com
¦a que foi determinada pelo recenseamento de 1900.,

Municipios 1900 1905
Porto Alegre 73.674 83.398
Pelotas 44.881 50.805
Cachoeira ..— 32.510 36.801
Lageado 30.708 34.761
Santa Maria __ —- 30.185 34.169
Rio Grande 29.492 • 33.385
Bagé 28.956 32.778
S. Leopoldo 28.812 32.615
Montenegro 27.894 31.576
Taquara 27.146 30.729
Caxias _._ ._ 24.997 28.296
S. Sebastião —_ 24.346 27.560
Cruz Alta 23.671 26.795
Uruguayana .. 23.124 26.256
Santa Cruz 23.158 26.215
Soledade 22.973 26.005
Rio Pardo 22.478 25.445
Livramento.... 21.843 24.725
Passo Fundo 21.274 25.194
Santo Ângelo... 20.935 23.687
Santo Antônio 20.582 13.298
Alfredo Chaves. 19.952 22.585
Cangussú 18.940 21.440
Alegrete 10.449 20.885

Total  661.140 748.403
Se considerarmos que a superfície desses 24 muni-
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cipios é de 8.952.100 hectares, a área média por habitante
será de 12 hectares; na Itália e na Allemanha essa área ê*
inferior a um hectare ; na Áustria-Hungria e na França
regula um e meio hectare ; em Portugal de 1,7 e na Hes-
panha, inclusive suas possessões, não excede de 2,60 ; a
Rússia, com o seu considerável território, eleva essa media
a 5 hectares por habitante.

m Para igualarmos o nosso povoamento com o da
Rússia, seria necessário elevar a 1.790.420 habitantes a po-
pulação desses municípios.

Ha, entretanto, alguns de população mais densa ent
que a quota por habitante é menor; são elles:

Superfície Por habitante
Porto Alegre 225.600 2,7 hect.
S. Leopoldo 94.000 2,9 »
S. Sebastião do Cahy__ 85.400 3,1 >
Santa Cruz ._ 87.000 3,4 »
Taquara 113.800 -3,7 »
Pelotas 193.103 3,8 -
Caxias 109.600 3,9* »
Montenegro 96.000 4,0
Alfredo Chaves 102.700 4,5
S.Antonioda Patrulha__ 124.200 5,3
Rio Grande .'... 239.700 7,2

»
»

Comquanto sejam estes municípios os mais regular-
mente povoados no nosso Estado, convém observar quesó elles representam em área (14,720 km 2), a metade do
território da "Bélgica, cuja população em 1903 era de
6.985,219 habitantes !

Os municípios que se seguem ãquelles, são os queofferecem ainda uma área maior de 10 e menor de 20 lie-
ctares para cada habitante, taes como :

Superfície Por habitante
Cangussú 252.600 11,8 hect.
Bagé _._. 444.900 13,6 >
Lageado- 476.800 13,7 »
Santa Maria 390.600 14,3 »
Cachoeira _._ ___ 531.100 14,4 >
Uruguayana 404.400 15,4 »
Rio Pardo- 444.000 17,4 »
Livramento .__ 455.200 18,4 »
Área total desses municípios prefaz 34.996 km.2, maior

do que a da Hollanda, que é de 33.000 e cuja populaçãono anno de 1903 era de 5.430.973; com a densidade do
reino de Portugal, a população nesses municípios elevar-
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se-ia a 2.134.755 habitantes; comparada com a da Itália, du-
plicaria, elevando-se a 4.024.540.

Daquelles 24 municípios restam ainda 5, onde maisrareia a população, cuja partilha em terras eleva-se a maisde 20 hectares por habitante ;
Superfície Por habitante' Alegrete  418.200 20,0 hect;

Soledade  588.900 22,0 *
Cruz Alta _ 902.700 33,7 »
Passo Fundo  907.000 37,4 »
Santo Ângelo 1.132.900 47,8 >
Representam estes municípios a área total de

.39.497 km2, superior á do Estado do Sergipe, que não exce-de de 39.090, e tem a população avaliada em 461.307 habi-tantes, isto é quatro vezes a população calculada para1905 nesses municípios e que somma apenas- 121.576 ha-bitantes.
Com a densidade verificada em 1899 na ilha de Cuba

(13 habitantes por km.'-') a população elevar-se-ia a 513.461 eainda disporia cada um desses habitantes de 7.700 ares deterras, mais do dobro do que actualmente dispõem os ha-bitantes de Taquara (3.700); S. Cruz (3.400), Caxias' (3.900),S. Leopoldo (2.900) e outros que occupam o primeiro logar.
Os 42 municípios restantes representam 552.344 ha-bitantes para uma superfície de cerca de 160.000 kilome-tros quadrados ou uma densidade media de 3,5 habitantes

por kilometro quadrado. Essa densidade eleva-se na Itáliaa cerca de 120 e na Alleinanha é proximamentè de 115.A media geral para os estados europeus e suas de-
pendências na Europa é avaliada em 45 habitantes porkilometro quadrado.

Servem estas comparações para avaliar-se a grandecapacidade de povoamento que offerece o Rio Grande doSul e demonstrar quão diminuta é ainda a norcentagemda população extrangeira representada em sua maioria
pela nacionalidade italiana.

Júlio Vasques (Porto Alegre)

Enigmas — 38 e 39

ÉpEp=Í
Silveira Zoza (Coité—Ceará)

D ÍS-I
Mosca Tonta (CangussiV
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FUNDAÇÕES CATHOLICAS

A água benta foi posta em pratica por Xisto I des-de o anno de 120.
A penitencia foi instituída por Pio VII em 157Os frades começaram no tempo de Júlio I em 348

394 miSSa 
em latÍm f0i institllida Peio PaPa Cyriaco em

A extrema-uneção por Virgílio em 550.A invocação da Virgem e dos santos por Gregorio IIem 715. to
O beija-pê dos papas no tempo de Leão III em 809A canonisação por João XV em 993.O baptismo dos sinos por Silvestre III no anno 1000.O celibato dos padres por Benedicto VIII em 1015As indulgências por Calixto III em 1119.As dispensas, a elevação da hóstia, a inquisição e acontissao^auricularpor Innocencio III nos annos de 1200,1204 e 1215.
Os jubileus foram instituídos pelo papa Bonifácio VIIIa 2 de Fevereiro de 1300.

o -. -,9 rl°s;ma da Immaculada Conceição por Pio IX em8 cie Dezembro de 1854.

1870 
A illfaliibilidade dos PaPas> em 18 de Setembro de

Manoel José Gomes de Freitas (Vilia de Piratiny)

Telegrapho Níicional
20 Districto cio Rio Gi-sii-iclo do Sul

(Extractos do relatório de 1909)

O 2° Districto Telegraphico do Rio Grande do Sulcomprehende : na grande linha-tronco do Brazií, os tre-chos de Camaquam (S. João Baptista de), extremo norte,a Jaguarão, extremo sul do mesmo Districto e da referida
oS ri1'01100' com uma extensão, em linha de postes, de
S'SJ metros e um desenvolvimento, em conductores, de721.500 m.; no circuito internacional (de Porto Alegre aBuenos Aires) os trechos de Cachoeira a Rosário e de»a Uruguayana, com 447.632 m. de linha de postese 1 214.196 m. de desenvolvimento de conductores; no cir-curto auxiliar, os trechos de Pelotas a Bagé e de Bagé aRosário, com 465.285 m. do linha de postes e 775.570 m. dadesenvolvimento de conductores ; nos ramaes, os trechosde Pelotas a Rio Grande e de Rio Grande a S. Victoria
(circuito substituto do de Porto Alegre a Montevideo, por
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Jaguarão), de Alegrete a Itaquy, a Quarahy e a S. Borja,
de Caçapava a S. Sepé, de Bagé a S. Gabriel, por Lavras
(sub-circuito auxiliar interior), de Jaguarão a Herval, de
Pelotas ao Porto de Pelotas, todos com 905.870 m. de linha
de postes e 1.006.070 m. de desenvolvimento de conducto-
res ; nas ligações com as Republicas Argentina e Orientai
do Uruguay, para o serviço internacional, os trechos de
Uruguavana ao rio Uruguay, de Jaguarão a Artigas, de
Livramento a Rivera, de Quarahy a Santo Eugênio e de
Santa Victoria ao Chuy, com 28.194 m. de linha cie postes
e 33 744 m. de desenvolvimento de conductores ; nos sub-
ramaes, os trechos de Rio Grande á Barra do Rio Grande
e da Barra a S. José do Norte, com 35.0271". de linha de pos-
tes e de desenvolvimento de conductores ; e, emfim, as h-
gações com a Viação Férrea do Rio Grande do Sul, em
Alegrete, Bagé, Pelotas, Rio Grande, Rosário, S. Gabriel e
üruguayana e com a Brazil Great Southern Railvvay Com-
pany Limited em Itaquy e Üruguayana (esta .commum a
Viação Férrea), com 9.786 m. de linha cie postes e de des-
envolvimento de conductores. A /, * ,-¦,De sorte que, em resumo, a extensão total da linha
de postes deste distrieto é de 2.181.294 m., e o seu des-
envolvimento em conductores é de 3.795.893 m., tudo con-
forme vê-se claramente nos quadros.—Esta rede está dividida em 8 secçies, que compre-
hendem 53 trechos, pela maneira seguinte:

Ia. de Camaquam a Rio Grande e de Pelotas ao
Porto de Pelotas, com 202.155 metros cie extensão e 6 trechos ;

2a. de Pelotas a Jaguarão e desta a Herval e a Ar-
tigas, com 207.600 m. de extensão e 5 trechos ;

3a. de Rio Grande ao Chuy, á Barra do Rio Grande
e a S. José do Norte, com 286.682 ni. cie extensão e 7
trechos *

4a.' de Pelotas a Bagé, com 214.285 m. de extensão e
7 trechos *

5a. de Bagé a Rosário e a Lavras, com 321.120 m. de
extensão e 8 trechos. rtOn.0íl ,

6a. de Rosário a üruguayana, com 237.06b m. de ex-
tensão e 6 trechos „

7a. de Rosário a Cachoeira, de Caçapava a S. bepe
e de S. Gabriel a Lavras, com 331.182 m. de extensão e 10
trechos *

8a.' de Alegrete a Itaquy, a Quarahy e a S. Borja,
com 381.204 m. de extensão e 6 trechos.

Como se vê, é muito irregular e muito desigual a
divisão das secções, e, posto que sejam todas bem exten-
sas, três dellas, a 5a, a 7a e a 8a, são por demais longas
para poderem continuar assim constituídas.

A 8a tem uma parte commum a duas linhas—Itaquy
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e S. Borja, o que a reduz, realmente, a 315.204 m, e é umasecçao de pequeno valor technico actualmente ; porem a 5*e a 7a, das mais importantes do Districto, não elevem e nãopodem ser conservadas com os acerescimos que lhes re-sultaramda linha de Bagé e de S. Gabriel a Lavras
. —Estas secçoes ligam entre si 27 estações, pela ma-neira seguinte, segundo a espécie de cada linha •

rão (4) 
nC° : S" LourenÇ°> pelotas, Federação e Jagua-

; Circuito auxiliar interior : Cangussú, Piratiny, Ca-
Sorrio88' P°drÍt0' Livramento> Lavras (7) é
rin nMP^ igternacioAnI^1 : Caçapava, S. Gabriel, Rosa-no, Capeíla de Saycan, Alegrete e Uruguayana (6) ¦

Ramaes : Rio Grande, Tahim, S. Victoria (circuitossf°nstíÊ ¥¦Porto de Pe,otas'mvmk sepé>
Norte Í^ramaeS: Barra d° RÍ° Gl'ancle ? S- José do

Organisação do trafego no Districto,
. „ ., ° Quadro n. 38 mostra claramente o modo por auee teito o tratego telegraphico neste Districto, trafego quetem melhorado continuamente, de maneira a achar-se hoieem perfeitas condições de regularidade e permanêncianaoiso pela bem cuidada conservação das linhas, comoamda e sobre tudo por notáveis progressos nas estações

. .installado o appareiho Baudot em Bagé, graçasprincipalmente aos esforços do digno e hábil teFegraphistàSr. Alexandre Gastaud, quando de passagem no Rio deJaneiro, e a boa vontade do vice director de então, DrLeopoldo I. Weiss,-a quem o Telegrapho Nacional devetantos e tao importantes serviços ; e construído depois onovo circuito de Bagé a S. Gabriel, passando por Lavraspode-se dizer que ficaram plenamente asseguradas e re-gulansadas as communicações permanentes entre as di-versas estações desta zona da Repartição.Antes desses melhoramentos, desde l/> de Abril atéa inauguração do primeiro delles, a estação de Livramentopassara a fazer serviço'directo com Pelotas, pelo primeiroçonduetor entre esta e Bagé, tomando ao mesmo tempo ointermédio ae Alegrete e de S. Gabriel; depois da conclu-sao cia linha de Lavras, Bagé começou então a tomar esseintermédio curecto do serviço dessas três importantes es-taçoes-Alegrete, Livramento e S. Gabriel.
~ .Para completar enormaiisar de vez essa organisa-çao, ja de si excellente, bastaria agora que fosse installadoum appareiho Baudot em Alegrete, conforme propuz no
10-1911
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meu ultimo relatório (1908). Tornar se-ia então rápido e
seguro o serviço de trafego dos dois distrieto» deste Es-
tado Porque, com uma translação ou uma escala Baudot
em Cachoeira, formando uma disposição análoga a exis-
-tente entre Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande, Alegrete
poderia, pelos circuitos de São Bórjá-Cruz alta e de b.
Gabriel-Bagé, mesmo ém um caso de interrupção dos três
conductores entre Rosário e ella Alegrete, corresponder-se
com Bagé ou Pelotas.

A realisacão de tal projecto melnoraria também
muito e garantiria vantajosamente, talvez permanentemen-
te, o trafego internacional nosso com a Republica Argentina.

Não seria, portanto, descabido que eu ousasse Iam-
brar aqui a conveniência de que a nossa administração
se entendesse com a desse paiz visinho, para que losse
instalíado em Buenos Aires, pelo menos na linha cie 1 orto
Alep-re, esse engenhoso apparelho rápido, que tanto con-
corre para a limpeza, a clareza e a rapidez das communi-
cações telegraphicas.* 

Esta providencia poderia ainda extender-se a ,Mon-
tevidéo, formando então uma rede Baudot entre as capi-
taes dos três importantes paizes limitropties.

Nova unha entre Elo Grande e Porto Alegre, ligando ospha-
roes do Estado. Estação raàiographica m Pão Grande.

Renovo aqui a proposta, contida no meu relatório de
1908, de uma nova linha telegraphicà a construir entre
Rio Grande, porto marítimo do Estado, e Porto Alegre,
capital do mesmo, ligando os pharoes da costa a rede ge-
ral telegraphicà, de acordo com projecto do Exmo. br.
Ministro da Marinha. ,

A extensão total dessa linha, partindo de b. José cio
Norte e passando nos citados pharoes, em Mostárdas,
Belém Novo, Palmares e Viamào, pode ser avaliada ap-
proximadamente em 350 kilometros e o custo da sua cons-
trucção em cerca de 90:000$000.

Alem da vantagem de ser verdadeiramente estrate-
gica, inatacável por qualquer lado, podendo, portanto,
substituir com proveito e presteza as commuuicaçoes te-
leoraphicas interiores entre Rio Grande e Porto Alegre,
sempre fáceis de interromper em época revolucionaria,
essa linha não só effectuaria aquelías ligações dos nossos
abandonados pharoes, como apresentaria mesmo algum
aproveitamento commercial, alem, o que é essencial, de
concorrer poderosamente para a nossa defesa nacional.

Mudada a posição actual do cabo da Barra (que tem
duas emendas e desde muito apresenta uma derivação
constante) para melhor e mais apropriado local entre Rio
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Grande e S. José do Norte, a economia resultante da suo-pressão do trecho da linha claquelia cidade a Macaco, pon-to de aterramento) daria, em alguns annos, para cobrir oexcesso da despesa com a orgahisação do cabo novo, quedevera ser de dois concluctores.
1 „."-.¦Pada. a situação geographica, especial do Estadodo Kio Grande do Sul, e, mais que isso, a condição topo-graphica difhcil e perigosa de entrada do seu único portomarítimo, poderia ser de real, de benéfica vantagem, sobretudo30 commercio e á navegação, a montagem de umaestação radiographica ou na estação da Barra, ou na dacidade cio Rio Grande.

Por isso transcrevo aqui a proposta acima, contidano meu relatório anterior.

HovalihhatelegraphiGa iiíteniaslonal som a Republica Argentina
< Reedito novamente minha proposta, escripta nos re-latorios anteriores, da necessidade e vantagem do collo-cação de mais um cabo telegráphico subíkivial, no riouruguay, para urna nova çoniniunicação com a Republica'Argentina. '

Lançado entre as cidades de Itaquy fàraziléira) eAivear (argentina), que ficam á beira-rio; e em l'o>ár es-treito, pedregoso, e que, por isso, oífórecè excèlléntes con-diçoes devsegurança, esse cabo poderá ter a extensão pró-
yavel de 000 metros, pois o Dr. Títo Correia Lopes, dis-tincto engenheiro-civil o intendente d aquella cidade in-iornia que o Uruguay tem, naquelle ponto, approxiniada-mente 400 metros de largura, em águas médias, comaprofundidade máxima de 13 a 15 metros.

Este cabo deverá ser de dois conduetores, á seme-manca ao que existe no mesmo rio, entre a nossa estaçãode Uruguayana e a argentina, de Libres.
Realisado este projecto, que consulta elevados inte-resses ínternaeionaes e é mais um traço cie união entre asduas, poderosas republicas, que espirites anarchieos e im-patrióticos desejam fazer inimigas, poderá o circuito entreUruguayana e Cachoeira, em qualquer caso de defeito pre-judicial ao trafego telegráphico de Porto Alegre com Sue-nos Aires, ser substituído pelo de Itaquv—S Boria-SLuiz-Oruz Alta-Cachòeira, ' J

Estatística e renda das estações
Os quadros n. 41 e 42 apresentam a estatística com-pleta dos telegrammas transmittidos e dos recebidos pelas21 estações do Districto durante o anno de 1909A simples inspecção attenta delles bastará de certo
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para justificar plenamente algumas das providencias recla-
madas neste relatório, quer sobre a constante falta de pes-soai, quer sobre a modificação de apparelhos, tendo sem-
pre em vista o notável augmento do trafego e do serviço.

Foram transmittidos, em resumo, 317.166 telegram-
mas, com 6.011.594 palavras, contra 229.128 telegrammas,
com 5.353.190 palavras, em 1908. Nelle figuram : 1° logar—
Pelotas, 113.295 telegs., 2.569.572 pis.; 2o logar-Rio Gran-
de, 59.097 telegs., 847.860 pis.; 3° logar-Livramento, 29.864
telegs., 564.016 pis. ; 4° lugar-Bagé, 20.957 telegs., 392.370
pis. ; 5o logar-S. Gabriel, 17.788 telegs., 287.868 pis.Foram recebidos, em resumo, 459.909 telegs., com
7.970.214 pis., contra 445.498 telegs., com 8.081.826 pis., em
1908. Nelle figuram : Io logar - Pelotas, 161.669 telegs.»
2.668.756 pis.; 2» logar-Aiegrete, 83.312 telegs., 1.373.769
pis.; 3o logar-Rio Grande, 70.308 telegs., 982.105 pis.; 4*
logar—Livramento, 45.993 telegs., 817.730 pis.; 5° logar—
Bagé, 45.875 telegs., 766.286 pis.—O quadro n. 43 representa a renda telegraphica
completa das 27 estações do Districto durante o anno de
1909, renda que eleva-se á notável cifra de 538:963$742 rs.
contra 516:882$671 rs., em 1908. Nelle figuram : Io logar-
Rio Grande, 143:032$130 ; 2o logar-Pelotas, 110:646f 955 ;3° logar - Bagé, 57:947*990 ; 4° logar - üruguayana»
34:337$400; 5Mogar-Livramento, 28:649^573; 6° logar—
S. Gabriel, 24:870$670.

Conía-corrente geral do Districto
O quadro n. 44 apresenta a conta-corrente geral do

Districto, correspondente ao exercício de 1909, na impor-
tancia total de 1.108:885$797 rs., assim discriminada :

RECEITA

Renda propriamente da Repartição 497:154$944» pertencente a outras administrações 38:189í|018» do Ministério da Fazenda 9:712$80&
Consignações a famílias e a diversos 270$00O
Saques para pessoal e material 563:559$03O

1.108:885$797—Na renda propriamente da Repartição estão com-
prehendidas : a taxa particular com 350:853$840 rs., mais27:062$675 rs., do que a de 1908; a official, com 89:203$94Ors., menos 30:743$510 rs. do que a de 1908.—Na renda pertencente a outras administrações con-vem destacar a da Western, ali comprehendida com3:045$300, contra 1:392$300, em 1908, ou sejam mais......
1:653$000. Esta taxa vem augmentando de anno a anno»
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«om grave prejuízo da do Telegrapho Nacional, devido de.«rio a incessante propaganda e aos expedientes d versosempregados pela Companhia Ingleza, conforme essa DirP
&aatTlomrttMa' 4,usive Pâóaviso8 destaUielia n. 1.060, de 18 de Novembro de 1909
» w-K-? abuso n*r™do Por esse aviso foi' acertadamentecohibido por essa illustre Directoria, segundo communicou-me em officio n. 1136, de 4 de Dezembrof do°Tnno p"

DESPEZA
Pessoal material Pifii.jQ7íS707
Bespeza a classificar oqqlínn
Receita a annullar íífX^a
Taxas não arrecadadas q2-9i^lqo9
Pa^SF p ^ítif est,de Fazenda 452:196$895
£*& a E' F* ^reat Southern traí. mutuo) 32*880
baldo do exercício, a recolher 2:2581367

n . 
'.' '"' 

1.108:8851797
AM.tâtoPA* a rei\da P^priamente da Repartição—497:154íft>944 — com a despeza feita em nessoal P 1material - 561:4371727 - verifica-se que o déficit real W

ut^lÜtS' 
™A*™CÍCÍ0 

+de 1909, foi aíenas 'de
M,282|783, déficit verdadeiramente insignificante oue as«gnala o progresso da Repartição nesta^oia e que ten-dena certamente a desappareeer, se não existisse a seriaconcorrenm das linhas telephonicas, que vão penetrandopor toda a parte, segundo atraz já expuz. ^

Ai7iaro Baptista
Engenheiro-Chefe

IMPOSSIVPL
Prometti arrancar-te de meu peito,fechar-te as portas, me intrigar comtigo,
quando tu, ciumenta, por despeitofaltaste ás juras deste amor antigo.
—Hei de te dar um bárbaro castigo,
pensei; e logo com severo aspeito,fechei-te as portas, me intriguei comti°-0,mas... nunca pude te arrancar do peito !

Raijmundo Magalhães
Charadas casaes — 40 e 41.

2-Não o chamei cão, é mentira.2—Este homem é minha testemunha de defeza
Roceirinha Paraense
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ENIGMAS - 42 a 51

&

.Vive sempre
distrahido
todo homem
instruído.

-S

m\

Logo após
ter es lido,
tens o enigma
resolvido.
—A 1

â

9
___J

Pondo um til
de certo ha-de
ver cia Itália
uma cidade.

r-fi

f-eVt
r

¦A

XV, ~*r
i

1

d

W
ü^jrz 0

fii

Passarinho
dos pomares
anda solto ,
pelos ares.

_4__
:^:

Ura jantar
(não te espantes)
de iguarias
abundantes.

m
% 

¦%

P'ra ser sábio
é preciso,
ser prudente,
ter juizo.

-fi

©—lifi :^:

Sendo moça
namorada,
fica logo
enfeitiçada.

R. T. Moraes (Rio

nu
Risonha, bella, faceira,
nas frescas manhãs de Abril,
eu vejo passar contente,
a menina do. Brasil.

Noel (Taquary)

E' plebéa,
mas de fama,
esta família
lá de Roma.

Pardo-Rio Grande do Sü

o

O numero que vês impresso
ao supersticioso apavora
e está destinado agora
ao mais ruidoso successo.

Roceirinha Paraense
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Vultos e factos da historia sul-rio-grandense
O Rio Grande do Sul teve no regimen imperial 11

senadores, sendo 2 durante o primeiro reinado e 9 no se-
gundo.

Em 1832 diplomaram-se na Faculdade de Direito de
S. Paulo os primeiros bacharéis sul rio-grandenses. Foram
elles—Antônio Vieira Braga, Francisco de Sã Brito Júnior,
Joaquim José da Cruz Secco e Pedro Rodrigues Fernan-
des Chaves.

A Escola Militar, hoje de Guerra, foi o primeiro es-
tabelecimento de ensino superior instituído no Rio Grande
do Sul. Sua installação realisou-se em Porto Alegre aos 2
de Abril de 1853, por esforços do conselheiro Cândido Ba-
ptista de Oliveira.

O primeiro navio couraçado construído no Brazil
chama-se Tamanclaré, em homenagem ao' bravo niàri-
nheiro rio-grandense Joaquim Marques Lisboa, marquez
de tal titulo.

O duque de Caxias, tão avesso a elogios, qualificouem ordem do dia o barão do Triumpho «de bravo entre os
bravos do exercito bràzileiro.»

O conde de Porto Alegre, na segunda batalha de
Tuyuty, ferida a 3 de Novembro cie 1867, vendo o grave
perigo que ameaçava as tropas brázileiras, avançou de es-
pada em punho para o mais acceso da peleja, bradando :

Hoje morre aqui até o ultimo brasileiro !

O legendário Osório, num cios mais sangrentos com-
bates da guerra de Paraguay, na occasião em que um of-
ficial lhe recommendou se resguardasse, pois era o alvo da
fuzilaria inimiga, respondeu :

Não serei acaso digno de receber uma bala ?

m Manoel de Araújo Porto Alegre, autor do Colombo,
considerado o 2o poema épico bràzileiro, começou a vida
como reiojoeiro. Era natural cie Rio Pardo, onde nasceu
em 1806, fallecendó em Berlim no anno de 1879.
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Mais uma carga, camaradas ! — foram as ultimas
palavras do heróico barão do Triumpho, morto em As-
sumpção, no Paraguay, aos 6 de Janeiro de 1869, em con-
seqüência de ferimentos recebidos em combate.

Alfredo Soares Coelho (Porto Alegre)
ENIGMAS - 52 a 62
oo

Sem o que fica ahi, certo não se podia,
como, andamos, andar. Imaginai a sorte
desses vis caracóes, e a nossa assim seria,
quaes lesmas, rastejar do nascimento á morte!—2

100
Como são lindas
essas plantinhas ;
mas, de outra parte,
são bem damninhas.—3

20!)
E' muito tolo
quem, 'stando em terra,
vae encerrar-se
nas naus de guerra.—4

300
Eii-os que seguem,
os condemnados ;
como vão tristes,
desanimados. —3

400
Um bom conselho :
—Se está com frio,
dê três mergulhos
no fim do rio. —1

500
Longe o agouro
de eu ser mettido
da negra inveja
no vil tecido. —1

600
Peças volantes
quem tal diria ?
São muito usadas
na artilharia. —3

700
Ha certa gente
desprecavida
que bebe vinho
sem ter medida.—1

800
Meu mor desejo
na mocidade
era ver esta
beila cidade.—2

900
Os naturaes
de algumas ilhas
caçam preás
com armadilhas. —

1000
P'ra terminar :
ahi verão
acções de tolo
parlapatão.—3

Maria Elisa de Lima (Bahia
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O Hymno Rio-Grandense
Na edição do Almanak litterario e estatístico, para1910, apreciamos o interessante artigo em que se investiga

a autenticidade da lettra do hymno republicano de 1839,
celebrado pelos legendários «farrapos.»

Sobre a definitiva exactidão das quadras patrióticasnão temos nenhuma versão que possa esclarecer a questãode que se trata, apezar do conhecimento pessoal que ti-
vemos do velho compositor do hymno, maestro commen-
dador Joaquim José de Mendanha.

Era um typo de ancião bastante sympathieo e muitas
vezes vimol-o de visita em nossa casa. O commendador
Mendanha nascera em Minas ; mocinho viera para o Rio
de Janeiro, e musicista eximio, alistou-se, como mestre da
arte de Beethoven, num batalhão do exercito. Pensamos
ter sido este corpo militar que, derrotado no combate de
Rio Pardo, a sua banda de musica ficou prisioneira dos
republicanos.

Algumas vezes, ouvimos o velho maestro Mendanha
conversar com o nosso querido tio e educador conselhei-
ro Leopoldino de Freitas acerca dos episódios daquella
revolução, e numa dellas declarou que a instrumentação
da musica para o hymno custara-lhe muito trabalho.

Quando o conhecemos já era bastante idoso ; des-
empenhava as funcções de mestre de capella na Cathe-
dral de Porto Alegre, dirigindo a orchestra e os coros nas
solemnidades, como também era o organisador de uma
banda de musica de rapazes de sua particular estima.

Usava a barba escanhoada e vestia de preto, rara-
mente trazia cartola, pois preferia um chapéo de feltro
com abas largas ; o olhar era vivo e benevolente.

No decorrer de 1883 a 1885, quando a propagandarepublicana, orientada na imprensa pela Federação, co-
meçou a desenvolver-se, o maestro Mendanha, nas occa-
siões em que ouvia o hymno da Republica, dizia : «Ora,
estão a fazer-me lembranças dos tempos de moço e de
tanto perigo !>

Amigo antigo e admirador do marechal Duque de
Caxias, este glorioso guerreiro e estadista, sendo presi-dente do conselho de ministros, agraciou-o em 1877 com a
condecoração da Imperial Ordem da Rosa, o que muito
agrado lhe causou.

Coração bem formado, alma de artista inspirado e
cavalheiro nas suas relações, o commendador Mendanha
possuía numerosas relações de amizade na sociedade porto-alegrense e ao nosso tio e protector conselheiro Leopoldi-
no de Freitas elle dedicava muito apreço, pois com elle,
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então official ás ordens do general Xavier da Cunha, te-mara parte no alludido combate de Rio Pardo e ambossoilreram os padecimentos da derrota.
Tv/r ^ O finado maestro commendador Joaquim José deMendanha era merecedor de uma biográphiá, elle bemserviu sua arte durante uma longa existência honrada elaboriosa.

Leopoldo de Freitas (S. Paulo)
Coronel Urbano Rodrigues das Chagas

Foi um guerreiro de nomeada e uma das mais va-entes espadas da cavallária rio grandense.Urbano das Chagas muito joven alistou-se nas
pnalanges republicanas, servindo ás ordens do generalAntônio de Souza Netto, o heroe do Seival, assistiu-do a seu lado como subalterno, aos mais encarniçados com-bates em prol da liberdade, feridos nas cochilhas do SulRetirado, f3nela a lueta 'homerica 

de um decennio, ávida privada, entregue aos seus labores de homem de cam-
pq, permaneceu esquecido por muito tempo, até que a pa-tna, insultada e invadida por audaz extrangeiro, appeliou
para o patriotismo de seus filhos.

Urbano das Chagas não foi surdo á voz do dever esem vacillações, acceitando o convite do seu velho chefe, o
general Netto, teve o posto de capitão da bizarra brigadaligeira, em orgahisação, e que tanto se distinguiu nosinhospitos campos do Paraguay.
.opr Fez toda a campanha do Estado Oriental de 1864 a1865 e marchou para a do Paraguay, assistindo a innu-meros combates e conquistando nos campos de batalha
por actos de reiterada bravura, os postos de major, te-nente-eoronel e coronel honorário cio exercito,

Sua fama como soldado tornou-se tradicional e to-dos respeitavam o modesto guerreiro, que, sem alardearserviços, era no emtanto apontado como o prototypò dovalor militar.
Terminando a campanha do Paraguay, o coronel Ur-bano das Chagas, com a consciência de bem haver servi-do a Pátria, corno os antigos luctadores, regressou á suaterra nacai, com a saúde já gravemente alterada, vivendo

pobremente no município de I). Pedrito.
, O coronel honorário do exercito Urbano Rodriguesdas Chagas era cavaiieiro da ordem do Cruzeiro, conde-corado com a medalha de Mérito Militar e das campanhas

I u 18G5 e do Parag'liay tôm passador n. 5.talleceu o intrépido rio-grandeuse na entáo viíla deD. Pedrito, com 67 annos de idade.
Jorge Reis (Bagé-Rio Grande do Sul)
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Confia

Confia ao vento, se queres,
a frágil embarcação ;
não confies ás mulheres

o coração...

Confia-o ás ondas antes,
que as ondas não podem ser
tão mobeis, tão inconstantes

como a mulher...
Ráymundo Corrêa

Charada—63
Levado pela desgraça,
de fome qua si a morrer-3
atravessei ruas e praça,
fui a um palácio bater.

Expuz todo meu tormento
pedi p?ra mim compaixão ;-l
e o rico negou-me o pão,
por miserável, avarento.

Rosm (Belém—Pará)

Hynino republicano rio-grandense*
Li no Jornal do Commercio do 1" do corrente mez

um. patriótico artigo sob a epigraphe Monumento a
Tiradeníes, firmado pelo Sr. Dr. Assis Brazil.

Com valente argumentação demonstrou S. S. que
este Estado se acha constituído em unia divida de honra,
que deve solver antes de qualquer outra da mesma natú-
reza ; é ella a erecção de um monumento para perpetuar
a memória do grande movimento revolucionário de 1835 a
1845 ; monumento que deve ser formado pelo agrupamento
das estatuas dos mais eminentes vultos, que impulsiona-
ram aquella evolução política. E' tão grandioso e justo
esse tributo de gratidão aos denodados heroes, que tão
alto elevaram o nome dos filhos do Rio Grande do Sul,
que não haverá, por certo, um só patriota que se não
rejubile em concorrer para sua realisação.

Não é desse monumento, porem, que venho tratar,
nem para isso julgo-me competente ; outro é o objectivo
que força-me a vir á imprensa eiiicidâl-o ; versa elle sobre
a segunda parte do referido artigo, visto como de alguma,
forma me diz respeito, por tratar-se ali de uma maneira
pouco lisongeira sobre o hymno official da Republica Rio-
Grandense, composto por Joaquim José de Mendanha, em
Maio de 1838 ; hymno esse que escrevi por simples remi-
niscencia em Onrubro de 1887, e foi publicado na Federação
de 3 de Dezembro daquelle anno.

Km uma memória histórica que acompanhou aquella
musica, o que também foi publicada no mesmo numero
daquelle jornal, expuz as razoes que actuaram, tanto para
a composição daquelle hymno, como para demover-me a
arrancal-o do olvido em que se achava mergulhado ha tão

*) liste artigo estava a muitos annos em poder do Dr. Grácianó
Azambuja, que, ao'deixar a direcção do ANXUARIO DO RIO GRANDE
DO SUL, m'o remetteu para enriquecei- as paginas do ALMANAK.
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longo numero de annos. Reproduziudo-o, não .fui levado
por outro inovei mais que o desejo de restabelecer a ver-dacle histórica dàquella musica, que, devido a uma errôneatradição, rora substituída por uma corriqueira cançãopopular muito em voga nos tempos da Reoublica Rio-Grandense.

Hoje, já descrente e arrefecido o enthusiasmo quemipellia,me, so por patriotismo e amor á verdade históricauaquelle glorioso passado, a reviver essa peça musical his-
ípnoa;, que por muitos títulos devera ser recebida comjúbilos pelos actuaes propugnadores das idéas, em defezaoas quaes aquelles titanicos luctadores tantas vezes cru-zaram as armas em renhidos combates, praticando prodi-gios de valor, ao influxo da melodia daquelle hymno —
digo commigo nas horas de reflexão :

Foi uma infeliz idéa essa que tive de fazer reviveraquelle hymno, arrancando-o do esquecimento em- que seachava, e no qual melhor fora ter continuado ! Sim : foiuma ínteliz idéa, repito, e explico porque : No retiro obscu-ro em que vivo, aiquebrado pelos annos, soffrendo de en-lermidade dos órgãos visuaes, as mãos tremulas quasiimpossibilitando me o escrever esem possuir os necessáriosconhecimentos para entreter discussões jornalísticas, mès-mo assim é esta a terceira vez que sou forçado a vir áimprensa, em defeza da autenticidade e verdade históricaaaquelle hymno, que, sem o menor interesse, espontânea-mente, arranquei do olvido em que se achava mergu-Jhado. te
Reproduzindo-o, porque para isso reunia alguns dospredicados necessários para esse gênero de trabalho, nãolimitei-me a escrever só o exemplar para piano e canto queotfereci a redacção da Federação. Conhecendo, por praticaque tive, que a musica de canto não tem crescido numerode cultores, escrevi também outro exemplar do mesmonymno, somente para piano, com o intuito de assim maisvuigansal-o, não obstante a tiragem da Federação ser deum bem crescido numero cie exemplares.
O exemplar do hymno somente escripto para piano,mandei o imprimir á minha custa e o destribui gratuita-mente por todos os clubs republicanos então existentesno Brazil, a toda imprensa da capital e a muitos jornaesüe outras localidades, bem como em larga escala a pessoasparticulares desta e de outras cidades deste Estado.be assim procedi em pleno regimen monarchico, éporque a memória daquelle hymno também me interessavabem de perto ; isso o declarei em ambas as memóriashistóricas que escrevi e foram publicadas com os exempla-res do hymno que restaurei ; assiste me, pois, o direito
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de defendel-o, e o farei com a verdade dos facfcos, tanto
quanto o possa fazer sem delles afastãr-me.

*
* *

Dois são os pontos em que versou o argumento do
Sr. Dr. Assis Brazil para destruir a impressão patriótica
que possa ter inspirado o hymno official da Republica
Rio-Grandense composto por Mendanha, dizendo : 

*
Io Que a canção Senhor Netto, a que denomi-

nou — hymno dos Farrapos, era espontânea creação po-
pular, supprindo perfeitamente sua adorável simplicidade
o apparato musical que por ventura lhe falte ;

2° Que o hymno official da Republica Río-Grandense,.
composto por Mendanha, fora uma musica encommendada
a um prisioneiro de guerra, que sabia fazer musica,
sendo logo esquecido, só tendo sido executada pela banda
prisioneira de Mendanha.

A canção Senhor Netto, vá-se embora, denomina-
tivo por que sempre foi conhecida desde seu apparecimen-
to em fins de 1836, nunca foi nem podia ter sido considera-
da como hymno, por faltarem-lhe para isso requisitos exi-
gidos em taes caracteres de composições musicaes ; contra
essa pretendida origem republicana que lhe emprestam,
protesta o próprio denominativo por que sempre foi, e
até hoje inda é ella conhecida, não podendo admittir-se,
sem incorrer-se em contradiceão, que o hymno marcial de
um partido político seja conhecido por um denominativo
de chacota e ridículo, a um dos mais conspicuos chefes
desse mesmo partido.

Essa canção, de uma só parte musical, extrema-
mente singella e compasso moroso, como tinha então, tor-
nou-se popular por essa razão, pois que qualquer ouvido,
bem ou mal organisado, a recebia facilmente e era deco-
rada com promptidão. Podia ser cantada com acompanha-
mento na tradicional viola, como a Chimarrita, o Anú, a
Tyrànna, etc, e como estas, podia ser acompanhada poruma segunda voz em terceira inferior, formando duo.

Já na memória histórica, que com o hymno republi-
cano foi publicada pela Federação, fiz algumas conside-
rações, pelas quaes era levado a crer que a canção
Senhor Netto era arranjada por algum legalista ou Ca-
mello, como então se chamava.

Realmente não enganei-me nesse juízo que fiz, porqueessa canção não é uma expontânea creação popular,como suppõe o Sr. Dr. Assis Brazil e tantos outros
distinctos patriotas ; é, sim, expontânea creação inspirada
pelas ruins paixões de um transfuga das fileiras republi-
canas, que, tendo dellas passado para as dos legaes, quiz
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dar arrhas de suas recentes crenças políticas, para agradar
a seus novos companheiros ; assim é que arranjou uns
versos insultantes contra os chefes do partido que aban-
donára, sendo o primeiro desses versos o tradicional e
muito conhecido :

Senhor Netto, vá-se embora,
não se metta a capaclocio ;vá cuidar dos parelheiros,
que fará melhor negocio.

Passado pouco tempo, esse transíuga, popular poeta,
desgostou-se cie seus novos companheiros, e como não po-
desse repassar-se para os Farrapos, cujos chefes havia
tão insòlentemente injuriado com os celebres versos, de-
sertou, collocando-se assim entre Scylla e Carybides, por-
que os Farrapos o queriam pilhar para justarem contas
pelo insulto que dirigira a seus chefes; os Camellostam-
bem o queriam filar, para applicar-lhe o merecido'castigo
como desertor ; em tão diffieil conjunctura, o heroe da
canção Senhor Netto só achou recurso, refügiando-semos
mattos cio Fachinal do Fagundes, no districto cio Couto,
neste município.

Quem desvendou a origem histórica da celebre can-
ção Senhor Netto, foi o antigo chefe republicano', que im-
portante posição official occupou naquella ex-Republica
Rio-Grandense, e hoje quasi nonagenario, Sebastião Xavier
do Amaral Menna, pela carta que abaixo vae transcripta.

Ainda ha poucos dias, no estado valetudinario em
que se acha esse antigo patriota, em presença de dois dis-
tinctos cidadãos, revendo a carta que escreveu me, ha perto
de quatro annos, a qual mostrei-lha, não só confirmou tudo
quanto nella havia dito, como até com voz tremula cantou
a musica da singelia canção, que serviu ao transíuga para
nella encaixar os versos insultantes que fizera.

Recordamos ainda, e juntos cantamos alguns hymnos
farrapos, daquelies tempos, com as respectivas poesias.
Esses improvisados hymnos, porem, eram musicas cie cor-
riqueiras e singeiias valsas, que, na deficiência de umhym-
no official com musica própria, antes de Maio de 1838, ser-
viam de hymnos e eram cantados como taes, em bailes e
outros logares públicos ; mas essa honra nunca foi dis-
pensada á canção Senhor Netto, ou pelo vicio de origem,
ou por que lhe faltasse a parte indispensável para o coro,
sem o qual não ha hymno marcial.

Daquelles improvisados hymnos, ainda posso repro-
duzir com exactidão a musica da melodia de quatro.

Vamos ainda a uma excavação histórica sobre a Can-
ção Senhor Netto ; já agora, que fique ella liquidada.
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Não fui eu quem a trouxe á baila, conhecia-lhe os
defeitos, mas deixei-a repousar em paz, como se faz aos
mortos, pois a considerava defunta.

Agora, é questão musical, e por isso appello para os
profissionaes nesta matéria. Peço-lhes que confrontem a
única parte que tem a canção Senhor Nelto, sem os ata-
vios de introdücção, coro, coda e ornatos musicaes, com que
que foi enfeitada em recente data, com a primeira parte da
marcha do compositor alleirião Mozart, que, simplificada
para estudo cie principiantes, se acha sob n. 2 a fl. 50 do
muito vulgar methodo para estudo cie piano, de Francisco
Hunten, e digam conscienciosamento se uma é ou não a
imitação da outra, com pequenas alterações ouvidos, como
se diz em linguagem musical. E a semelhança desses dois
pedaços de musica não mostra claramente um ser o plagiodo outro V Seria Mozart o plagiario ? Ninguém o dirá, sem
incorrer em desvio do bom senso ; tanto mais que o pia-
giario, orelhano, como costumam chamar vulgarmente aos
que executam musicas só por ouvil-as, apenas filou a
toada (como dizem) da primeira parte da-marcha, e foi
pena, porque, se tivesse comprehendido a segunda, delia te-
ria feito o coro do hymno, que, assim completo, teria sido
transrnittido á geração presente, sem ser necessário accres-
cimos cie nova lavra para poder figurar de hymno tradi-
cional cios antigos farrapos.

Passarei a tratar do 2° ponto do argumento do Sr.
Dr. Assis Brazil.

Disse S. S. que o hymno republicano rio-grandense,
composto por Mendanha, era uma musica desconhecida, e
que só foi tocado peia banda de musica, prisioneira, do
mesmo Mendanha.

E' um completo engano em aue labora S. S. ; clis-
pense-me dizer-lhe.

O hymno republicano rio-grandense, composto porMendanha, foi muito popular e conhecido da geração então
existente ; a de hoje necessariamente o não pode conhecer,
porque, tendo os .antigos republicanos rio-grandenses vol-
tado á communhão do império, deixou por isso de ser to-
caclo e cantado aquelle hymno, nem o podia ser ; mesmo
assim grande e o numero de pessoas que ainda o conhecem
daquelles tempos, e algumas que o cantaram. Era elle to-
cado ou cantado nos actos officiaes da republica, como
também era cantado por senhoras, ao piano, sendo quenos bailes offerecidos a chefes republicanos, era de estylo
ser cantado no começo delles.

Quando eu era menino, assisti a dois ou três bailes
que tiveram começo com a execução daquelle hymno, pororchestra, sendo elle cantado pelas Exmas. Sras. hoje ba-
ronezas de Jaguarão e de Ivinheima, conjunetamente com
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uma mana minha, ha pouco fallecida. Aquellas Sras. aindaexistem no Rio de Janeiro, e disso se devem lembrar.

Em minha casa, foi aquelle hymno repetidas vezescantado ao piano por irmãs minhas, isto por quasi doisannos, pois que só deixou de ser cantado em Junho de1840, em que as forças legaes occuparam definitivamente
este município.

Quando em Novembro de 1887, em Porto Alegre, mandeiimprimir o exemplar daquelle hymno, escripto só para piano,pediu-me o Sr. Dr. Júlio de Castilhos para ver essa mu-«ica; para isso fomos á lithographia de Alves Leite Sue-eessor, e ali mostrando-lha, pediu-me para solfejal-a, o
que fiz; aos primeiros compassos que solfejei do canto,disse-me um Sr. que se achava um pouco distante, como
que surprezo :— Oh ! isso é o hymno republicano rio-grandense !Confirmei-o, e perguntei-lhe donde o conhecia, poisque o achava moço para podel-o conhecer dos tempos darevolução; respondeu-me que realmente o não conhecia da-
quelle tempo, e sim por tel-o decorado por tanto ouvil-oem família por seu intimo amigo, hoje fallecido, o bravochefe republicano tenente-coronel Balthazar Francisco deBem. Esse cidadão é o capitão Pedro Maciel, residente emCaçapava.
i- ^ ^° dia seSumte> voltando com o mesmo Sr. Dr! Ju-lio de Castilhos á lithographia, ali repetiu-se idêntico facto;dessa vez, porem, foi um cidadão já avançado em annos
que conheceu o hymno republicano, ao ouvir o solfejo das
primeiras notas do canto; disse que o conhecia do tempoda revolução. Esse Sr. é o coronel Augusto César deAraújo Bastos, residente hoje na Uruguayana.

Todos esses Srs. estão vivos e podem dar testemu-nno do que venho de relatar.
Em 4 de Dezembro de 1887, em uma retreta, previa-mente annunciada, fiz tocar pela banda de musica destacidade, Santa Cecília, o hymno republicano que escrevi,tendo o prazer de logo ser elle reconhecido por 10 ou 12

pessoas, que dos tempos passados o conheciam, e que acuriosidade ali os levara com a massa popular, que affluirasedenta de ouvir o hymno dos Farrapos. E' de um des-ses espectadores a carta que abaixo vai transcripta.
Vê o Sr. Dr. Assis Brazil, que o hymno republicanorio-grandense, composto por Mendanha, foi e ainda é muitoconhecido dos contemporâneos. Realmente, a única bandade musica marcial que tocou aquelle hymno, no tempo darepublica no-grandense, foi a de Mendanha, mas isso pelarazão muito simples de ter sido aquella a única banda deinusica marcial que durante o decennio revolucionárioteve a Republica Rio-Grandense.
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Disse ainda o Sr. Dr. Assis Brazil que o hymno re-
pubhcano rio-grandense, composto por Mendanha, foraeneommendado a um prisioneiro de guerra, que sabiafazer musica.

Creio que S. S. não conheceu a Mendanha, porque,se o conhecesse, não faria esse injusto juizo a seu respeito.Nunca tive relações de amizade com Mendanha, a
quem só conheci de vista, e por isso não serei taxado de
parcial, pelo que a respeito delle vou dizer, o que seráconfirmado por quantos o conheceram.

Mendanha tinha um caracter nobre, pundonoroso ealtivo, incapaz por isso de baixar-se a compor qualquerpeça de musica, só porque seus superiores hierarchicos
(quando os teve) a mandassem compor. O que o temor ousubserviência, que não a conhecia, não o forçariam a pra-ticar, fazia elle expontaneamente por gratidão aos que deliase tornavam credores, e neste caso collocaram-separa comelle os vencedores das forças em que servira.

Mendanha e toda a sua banda de musica um sómomento não foram considerados prisioneiras de guerra ;foram, sim, cercados de considerações pelo partido vence-dor, desde os chefes até os soldados.
Delfino chamava-se um capitão dos farrapos que oaprisionou, isto é, que o encontrou com toda a banda,no logar em que se achavam refugiados. Esse capitão, ge-neroso e compassivo, como soem ser os valentes, encheu-o*de caricias e confortos naquelle amargurado transe. Nãoeram guerreiros que elle encontrara para aprisional-os,eram cultores da bella arte musical que a sorte lhe depa-rara. Regorgitando de prazer pela bella acquisição que ti-nha feito, marchou triumphante na frente da banda, ao somde uma linda peça de musica, até o ponto onde se acha-vam os guardas do quartel general.Mendanha não foi um prisioneiro de guerra ; foi,sim, um eximio artista, ao qual a sorte das armas fez mu-dar de companheiros e apreciadores de seu bello talentomusical e optimas qualidades pessoaes.
Quem escreve estas linhas foi testemunha ocular dadeferencia e apreço com que Mendanha, poucas horas de-

pois do combate de 30 de Abril de 1838, em completa liber-dade com toda a banda, era tratado pelos vencedores, tassim o continuou a ser até 20 de Dezembro de 1839, em
que nesta mesma cidade, foram, elle e a banda de musica,retomados pelo então tenente-coronel Francisco Pedro deAbreu, hoje Barão de Jacuhy.

Se Mendanha compoz um hymno marcial para o»vencedores das forças em que elle servira, o fez sem duvida
11-1911
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por espontânea vontade e gratidão pelo cavalheirismo que
lhe fora dispensado por elles, com tanta delicadeza e gene-
ròsidade; se assim não fora,T não teria elle em seguida
composto outras peças musicaes para offerecel-as como
tributo de gratidão aos que tanto o distinguiram e soube-
ram apreciar. Entre varias peças de musica que para esse
fim compoz, recordo-me de duas que por tel-as impressas
na memória, reproduzi suas melodias por simples reminis-
eeneia em 1887, e as conservo. A uma, intitulou A derrota
do Rio Pardo ; tem esta sete partes adequadas aos pe-
riodos do combate de 30 de Abril de 1838, desde os primei-
ros tiros de canhão e descargas de fusilaria, até a deban-
dada geral das tropas vencidas; a outra é um lindo do-
brado, que intitulou Affonso Corte Real, e offereceu á
mãe daquelle heroe, tão prematuramente roubado á pátria.
m -í$|Não, o hymno republicano rio-grandense não foi
musica de encommenda ; naquelle tempo ainda não
estava em uso encommendar-se hymnos marciaes a quem
sabia fazer musica ; isso é innovação do progresso ;
lembrava-se ou pedia-se aos profissionaes habilitados -que
compuzessem, como fez o Barão de Dietrich a seu hospede
Rouget de Lisle ; e se não fora esse pedido, o official de
engenheiros, ex-professor de musica, levado talvez Rela
gratidão da hospedagem, não teria em algumas horas' de
inspiração do gênio musical, dotado a França com o mais
popular, patriótico e celebre hymno marcial que o mundo
tem conhecido — A Marselheza.

Em conclusão direi que, restaurando o hymno repu-
blicano rio-grandense do olvido em que se achava, o fiz
somente por amor á verdade histórica daquella peça musi-
cal, cuja recordação me era grata por mais de uma razão ;
nem disso fiz mysterio, e o declarei em termos claros e
positivos no final da memória histórica que acompanhou o
exemplar que mandei imprimir.

Quando assim procedi, levado somente por patriotismo
e amor á verdade histórica dessa peça musical, vejo hoje
com magua pretender-se amesquinhal-a em sua origem !

Desprezem-na embora ! Lancem-na ao esquecimento
em que por tantos annos esteve mergulhada ; estão em
#eu pleno direito, nem eu arranquei-a do olvido, suppondo
ou podendo suppor que em tão próximo futuro podesse
ella servir de estorvo á adopção de qualquer outro hymno
official para este Estado, cuja existência não era prevista
nem presumível, quando a escrevi ; o que, porem, não
podem, nem devem fazer, é adulterar a sua origem patno-
tica, vilipendiando-a, porque, assim praticando, vilipendiam
o único hymno marcial de verdadeira origem dos antigos

Com o desinteresse de um verdadeiro patriota, tenho
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cumprido o dever a que me impuz, de restaurar a ver-^dade histórica do hymno official da Republica Rio-Gran-
dense composto por Mendanha. Creio ter cumprido essamissão, segundo minhas débeis forças, e por isso não
voltarei mais á imprensa a tratar deste assumpto.

Rio Pardo, Julho de 1891.
José Gabriel Teixeira

*
* *

Illm. Sr. Vasco Ferreira Porto.
Como V. S. é hoje um dos poucos veteranos do

decênio revolucionário de 1835 a 1845, desta então provin-cia, e naquelles tempos conheceu o hymno official da
passada Republica Rio-Grandense, por ter sido nella official
até ás pazes com o império em Io de Março de 1845, e
tendo com sua Exma. Sra., hoje fallecida, também muito
conhecehora daquelle hymno, assistido á retreta que tevelogar na noite de 4 de Dezembro de 1887, em que pelabanda de musica Santa Cecília foi executado aquelle
hymno, que fora por mira reproduzido por simples remi-
niscencia ; rogo-lhe o favor dizer-me, sob sua honrada
palavra, se o hymno, por mim reproduzido é mesmo e
idêntico hymno Republicano Rio-Granclense, que foi com-
posto por Joaquim José de Mendanha, depois do ataque de
30 de Abril de 1838, bem como se também foi elle reconhe-
cido por sua Exma. Sra., que muito o conhecia por tel-o
ouvido tocar e cantar repetidas vezes, até fins de 1839, em
que as forças legaes tomaram conta desta então villa de
Rio Pardo.

Queira autorisar-me a fazer de sua resposta o uso-que me convenha.
Sou com respeito e muita consideração. — De V. S.

Átt", Vor e Cr°. - José Gabriel Teixeira — S. C. 4 de
Dezembro de 1890.

Illm. Sr. José Gabriel Teixeira.
Repondendo aos itens da presente e respeitável carta

de V. S., tenho a dizer-lhe que, estando presente com
minha Sra., hoje fallecida, na noite de 4 de Dezembro de
1887, quando a musica Santa Cecília tocou o hymno offi-
tsial da Republica Rio-Grandense de 1835, reconheci ser o
mesmo hymno da Republica ; assim também minha falle-
cida Sra. disse ser o mesmo hymno da Republica sem
differença alguma.

W o quanto se me offerece dizer sobre a sua aprecia-
?ei carta.
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Sou com toda a consideração—De V. S. Att°. Obr\
Cr0.— Vasco Ferreira Porto

NB — Podendo V. S. de minha resposta fazer o uso
que bem lhe aprouver. — Porto

Reconheço a assignatura retro, do que dou fé. — Rio
Pardo, 14 de Julho de 1891. —Em testemunho de ver-
dade. O tabelião, José Maria Borges do Canto

Sr. Sebastião Xavier do Amaral Sarmento Menna.
Quando tratei pessoalmente com V. S. a respeito do

verdadeiro hymno official da Republica Rio Grandense,
disse V. S. saber quem era o autor da canção conhecida
pelo denominativo—Senhor Netto, vd-se embora — que tão
popular tornou-se nos tempos da revolução republicana ;
rogo-lhe o especial favor de dizer-me o que sabe a tal res-
peito, e se possível for, a época mais ou menos em que
essa canção foi composta. Espero do seu cavalheirismo e
amor á verdade, não se negará a dar-me a informação
que peço, autorisando-me a fazer delia o uso que me con-
venha. Sou com respeito—De V. S. Muito Att°. Vov. e Cr*.—
José Gabriel Teixeira—§. C. 10 de Dezembro de 1887.

Illm. Sr. José Gabriel Teixeira.
Em resposta á prezada carta de V. S., que hontem

recebi, cumpre-me asseverar que a canção constante de
cinco ou seis quadras, entre as quaes se acha a que prin-
ei pia pelo seguinte verso—Senhor Netto, vd-se embora—
foi composta por um soldado legalista, irmão de D. Feli-
ciana, mulher do tenente Felisberto Fagundes, única
pessoa da força republicana que morreu nesta cidade,
quando o coronel Agostinho Antônio de Mello, em Janeiro
de 1837, atacou a força legalista que aqui se achava.

Sei com certeza que foi o tal soldado o autor da
dita canção ; porque, tendo eu ido á casa do dito tenente
Felisberto Fagundes onze ou doze dias do referido ataque,
©, não o achando em casa, entretive-me em conversar com
D. Feliciana, a qual me disse que um seu irmão, cujo no-
me me esquece, se achava ha mais de duas semanas
oceulto nos mattos delia, com muito medo dos legalistas,
por ter desertado das forças delles, e com maior temor dos
republicanos, porque havia muitos naquelle logar (o fa-
chinal dos Fagundes) ; dentre os quaes sabiam alguns
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«ue era elle quem tinha feito uns versos contra o generalNetto, e enviado cópia delies ao tenente Belisario da Cruz •
o que igualmente me asseverou ella, mostrando-me nessaoccasiao a referida canção, bem como a resposta dada aella por um camponez republicano.

A' vista do que acabo de informar a V. S, creio<me a referida canção foi feita no anno de 1836.Desta minha resposta, baseada na verdade, pôdev. fc>. lazer o uso que lhe convenha.
4.~ Sou #com respeito - De V. S. Att°. V"1, Cr» - Sebas-
j^(2n£a/v'ier do 4mar.al Menna-S. C. 11 de Dezembrocie 1887.

Reconheço a ãssignatura supra, do que dou fé.—RioPardo, 14 de Julho de 1891 — Em testemunho da verdadeO tabelião, José Maria Borges do Canto

ENIGMA - 64
Se historias tetricas, lagubres,
te infundem nalma o pavor,deixa de parte esta pagina,vae mais adeante leitor.

Entrei na velha neeropole
dos mytlios de argivo povoe quiz ouvir um dos lemures,
em estylo obscuro e novo.

Meia noite ; treva horrifica ;ailencio em todas as cousas ;hora sinistra, hora trágica,
na vasta urbs das lousas.

Koinpi o silencio gélido,bradando junto a um cypreste :«Surja alguém, dalgum sarcophago,
que para um enigma preste.»
E envolto em roupagens fúnebres,
um thessalio rei de òutrora,
da sepultura ergue a lapide
e assim diz em voz sonora :
«Compositor charadistico,
que queres saber de mim ?
Meu nome? Quem fui? Pois ouve-me,
tudo tim tini por tim tini.

s

Eu fui em tempos pretéritosrei de um pequeno paiz ;adorado por meus subditos,
fiz minha pátria feliz.

Tive uma filha, Mérope,
que está brilhando no céo,

espargindo luz vivíssima
sobre a terra onde nasceu.

*
Com benefícios irinumeros,
fui conquistando o direito
de receber dos meus posterosveneração e respeito.

SocegadO no meu túmulo
a dormir o eterno som no,
sobre mim o pó dos séculos
fez-me a graça do abandono.
Pintores, poetas, mythographò»,
estatuarios e outros taes,
respeitaram, nos artísticos
vôos, meus restos mortaes.

Já sabes quem fui V Retira-te.
Agora deixa-me em paz.Mas"., vejo em teu oi liar supplice
que insatisfeito inda estás h
Pedi-lhe então em voz tremula,
como quem pede o impossível,
que me desse a chave, e término
de um problema inaccessivel;

E então com um gesto dramático,
que o verbo mais dignifica :•Cruel! das tripas despoja-se
e do que eu fui nada fica.»

Disse, e voltou á terra algida,
á cova de onde o invoquei.
Dizei, collegas eméritos,
o nome daqüèlle rei.—3

João dos Pregos (Porto Alegre.)
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O JARRO QUEBRADO

De Sully Prudhomme

No jarro em que se fina esta verbena,
batendo um leque, tênue fenda abriu ;
fugaz devera deslisar o golpe ;
nem por leve cstalido se trahiu.

Mas a ei»a subtil de dia em dia
lavrando a superfície do crystal,
progredindo invisível, mas segura,
lento fechou-lhe o âmbito afinai.

A água fresca fugiu-lhe gota a gota:
o sueco ás flores exhauriu-so já :
inda ninguém suspeita do accidente ;
nada de lhe tocar ; quebrado está.

Assim, freqüente, o coração nos punge,
nelle roçando, idolatrada íiião ;
por si fende-se após, sente morrer-lhe
a flor de seu affecto—o coração.

Posto pareça bom e inteiro, sente
alastrar-se e baixinho em si chorar
a ferida que tem, fina e profunda ;
está quebrado ; nada de o tocar.

Barão de Paranapiacaba

CULTO IDEAI.

A embriaguez da luz, dos sons, do aroma
fez rebentar me na alma tua imagem :
sonhei-te entre a virente e basta coma
de um bosque, á luz da aurora, aos sons da

(aragem.

Meu ser, ora subia ao sol distante
pelo deserto azul, como um condor ;
ora, adejando, como uma ave errante,
colhia um pensamento em cada flor.

No velludo sombrio das montanhas,
longínquas como a idéa do passado,
harmonias angélicas, extranhus,
attrahiram-me o ouvido fascinado.

Nesse instante, brotou em minha mente,
como um ideal á flor da phantasia,
a tua imagem, cândida, ridente,
coroada das rosas da alegria.

Então, no peito, ó virgem de meus sonhos,
a ti, que o bello universal resumes,
ergui castellos, rutilos, risonhos,
feitos de luz, de sons e de perfumes.

Augusto de Lima

ENIGMAS-65 e 66
Ao amigo B/G. Fortes
So vacc i roceira salta
fechada cerca ou porteira
e põe pé na alheia roça
onde alimento não falta
e as plantas todas destroça,
o que faz? Faz roubalheira.

Se gato de astucia e arte,
vê entretida a dispenseira
e na dispensa se encaixa,
e sem mais tir-te nem guar-te
no toucinho faz mão baixa,
o que faz ? Faz ladroeira.

Mas o que mais me arrelia,
o que mais me desconsola,
é ser diversa a bitola
com quo o crime se avalia
dos delinqüentes citados,
quando a juízo, são .chamados..

O vento as messes ondeava,
veiu ao bicho a tentação*.

O' vacc a, que fúria brava
te impelliu á feia acção,
ao crime que tu fizeste ?

Foi o vento noroeste.-^5

O olor que o Iardo exhalava,,
trouxe ao b^cho a tentação.O' gato, quem te obrigava
a fazer tão torpe acção !
—Torpe, não; desta embrulhada,
a interpretação é errada.—5

Gonçalo da Cunha
(Porto Alegre)

Charada casal—67
A.' Jacintho R. Flores
Elle—é a personificação
do sublime, do inagestoso ;
é um fatuo, um orgulhoso
que da vaidade faz devoção.
Tem gabo de ser presumido
como o pavão—desvanecido.
Ella—é d'um gênio terrível,
propensa sempre para o mal ;
e se apanha um pobre mortal,
descompõe,maltrata...é horrível!
No enitanto, vel-a-ás garbosa
na dansa seria e morosa.—8

A.Delpizzo Júnior
(Tubarão)
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ESTIGMA - 68

1000
1000

Cid (Porto Alegre)

O Combate da Laguna
15 de Novembro de 1839

O que existe até aqui publicado sobre este aconteci-
mento é deficientissimo^ devido á falta de noticias exactas
e documentos, facto muito commum a qua si todo o perio-do histórico do primeiro império e regências, épocas em
que pouco se escrevia e em que a imprensa no nosso paiziniciava apenas a sua carreira. j-~>

Nestas circumstancias, sem desprezar o subsidio dos
dados existentes, recorremos amplamente á prova testemu-
nhal, interrogando as reminiscencias de diversos officiaes
que tomaram parte na acção e cuja honorabilidade nos
merece plena confiança.

O resultado dessa iniciativa é a narração que damos
em seguida.

Havendo os republicanos rio-grandenses, em Julho
de 1839, invadido a província de Santa Catharina, foi no-
meado presidente e commandante das armas dessa pro-vincia o general Andréa, posteriormente barão de Ca capa-va, que tomou posse do governo a 17 de Agosto do mes-
mo anno.

O general Andréa acabava de dar brilhantes provasde si na pacificação da província do Pará e nenhuma es-
colha poderia ser mais acertada. O illustre militar era
apropriado para o governo em épocas de crise.

Apenas chegou a Santa Catharina, tratou com extra-
ordinária actividade e firmeza de organisar forças e, pro-cedendo a rigoroso recrutamento, com as poucas praçasexistentes na província, conseguiu crear dois batalhões, o
do Desterro e o da Serra e diversos esquadrões de ca-
vallaria.

Para chegar a esse resultado em cerca de dois me-
zes, foi preciso empregar os meios mais vigorosos, e as
primeiras famílias do logar, em relações de amizade com
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o presidente, foram coagidas, pela imparcialidade deste, a
mandar alistar os seus filhos.

Em virtude de factos mal interpretados, tem-se feito
ao general Andréa uma reputação de dureza e ferocidade
que nada justifica.

Sem duvida, pela sua educação, pelo seu tempera-
mento e hábitos militares, era inclinado ás medidas prom-
ptas, ás impulsões absolutistas ; mas os seus sentimentos
cavalheirescos, muito accentuados, lhe impediam a pratica
de crueldades.

Jamais o seu caracter maeulouse com a torpeza de
uma atrocidade ou a mesquinhez de uma vingança.

O que o tornava respeitado e temido era o tom pe-
remptorio, terminante, imperativo de suas palavras, a ina-
balavel firmeza de sua vontade, mas tudo isso sem aspe-
reza, sem ódio, antes temperado por um humour inextin-
guivel, que era um dos seus elementos de governo e um
traço muito saliente do seu caracter.

Justamente com o general Andréa, viera do Rio de
Janeiro o capitão de mar e guerra Frederico Mariath, que
servira também no Pará, e melhor complemento não po-
deria encontrar o illustre presidente.

Frederico Mariath, homem activissimo, dotado de
imaginação fervida, sempre architectando projectos, era a
natureza mais emprehendedora e phantasista do muíido.

Para elle não havia plano impossível. Na vida publi-
ca ou particular, Mariath foi sempre o impetuoso cavai-
leiro do ideal.

Dessas duas energias procedeu o emprehendimento
temerário da passagem da barra da Laguna, porquanto,
como ver-se-á do correr desta narração, trata-se ahi me-
nos de um projecto detidamente estudado do que de um
feito aventuroso, arriscadissimo, realisado a todo o transe.

As forças republicanas, como dissemos, sob o com-
mando de David Canabarro, procedentes do Viamão, pelas
Torres, tomaram, a 22 de Julho de 1839, sem resistência,
a villa da Laguna, havendo o commandante da pequena
guarnição, o tenente-coronel ViUas Boas, abandonado a
povoação á approximação do inimigo, retirando-se para o
Morro dos Cavallos.

Após alguma resistência, foram também tomadas
pelos republicanos, alem de diversas embarcações mèrcan-
tes e grande quantidade de material, quatro pequenos na-
vios de guerra, entre elles o Itapariea, Caçapava e Ca-
tharinense, resistindo intrepidamente o commandante deste
ultimo, Manoel de Jesus, um rude e destemido marinheiro
mercante ao serviço da armada nacional, que, na ultima
extremidade, incendiou o navio, retirando-se por terra
para os legaes.
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Nao deixou se também atemorisar o brigue escun*.
Cometa, commandado pelo capitão-tenente Bernardino de
Senna e Araújo, que, ao approximar-se o inimigo, fez-se
de vela, sahindo barra fora.

Ao mesmo tempo que a força partida do Viamão, ha-
via Garibaldi prodigiosamente transportado, em duas enor-
mes carretas puxadas por cem bois cada uma, dois gran-
des lanchões até a lagoa Tramandahy, donde, mais prodi-
giosamente ainda, conseguiu fazer sahir ambos a barra da
referida lagoa e ganhar o mar alto ; naufragando, no dia
seguinte, o lanchão commandado por Garibaldi, emfrente
á barra do Araranguá, entrando o outro lanchão, com-
mandado por Griggs, no porto da Laguna.

Nesse naufrágio pereceu metade da equipagem do
lanchão, composta de 30 homens, dirigindo-se Garibaldi,
por terra, com os restantes até a Laguna, a reunir-se aos
seus.

O general David Canabarro entrou na Laguna a 22
de Julho e a 25 do mesmo mez foi proclamada a Republica
Catharinense pela câmara municipal do-mesmo logar, que
nomeou, por acclamação, um governo provisório, compôs-
to de Vicente Ferreira dos Santos Cardoso, como presi-
dente da republica, e dois ministros, occupando as diver-
sas pastas João Antônio de Oliveira Tavares e Antônio
Claudino de Souza Medeiros. O presidente da republica,
segundo Garibaldi, era «um padre veneravel e que exer-
cia grande influencia sobre toda a população.»

Este governo provisório promulgou diversos decre-
tos, elevando a cidade a villa da Laguna, com a denomi-
nação de Cidade Juliana, por sido ahi proclamada a
republica no mez de Julho, nomeando general em chefe
David Canabarro e instituindo a bandeira nacional com
as cores verde, branca e amarella.

Segundo Garibaldi, os catharinenses acolheram com
grande enthusiasmo e satisfação as tropas republicanas,
mas o procedimento inconveniente e desdenhoso da solda-
desça foi pouco a pouco alienando essas sympathias.

Após esses acontecimentos, Garibaldi foi encarregado
de proceder ao corso pela costa, afim de obter alguns re-
cursos e incommodar o inimigo, effectuando essa excursão
com as escunas Rio Pardo, commandada pelo mesmo
Garibaldi, Caçapava pelo norte-americano João Griggs e
o lanchão Seival, pelo italiano Lorenzo, sahindo os refe-
ridos navios á noite a barra da Laguna, então bloqueada,
sem serem presentidos pelas embarcações legaes.

Quando, porem, foi conhecido esse facto, seis navios
legaes e a corveta Regeneração, commandada pelo capi-
tão de fragata Joaquim Leal Ferreira, foram mandados
por Mariath cruzar entre a embocadura do Rio da Prata



j.y.
- 166 -

e Cabo Frio, immensa vastidão para tão poucos navios de
cruzeiro.

Percorrendo a costa, chegou Garibaldi até a altura
<la barra de Santos, onde encontrou a corveta Regenera-
cão, que lhe deu caça durante dois dias sem resultado,
porquanto, sendo a Regeneração navio de grande porte e
calado, não podia approximar-se convenientemente da
terra, havendo-se cosido com esta as pequenas embarca-
eoes de Garibaldi.

Refere Mariath que, de conserva com a Regenera-
ção, andavam as canhoneiras 14 e 16, navios do mesmo
calado que as embarcações de Garibaldi e que podiamperseguil-o com efficacia ; mas isto não nos parece ser
verdadeiro, a não ser que a proficiência marítima do ceie-bre condottiere conseguisse burlar todos os intentos. En-tretanto, Garibaldi, sempre tão exacto em sua narração,
somente fala da perseguição da corveta.

No segundo dia de caça, perdida de vista a Regene-ração, Garibaldi, chegando-se á ilha do Abrigo, na barrade Cananéa, aprisionou duas sumacas carregadas de arroze, proseguindo a viagem para o sul, fez diversas outras
presas, as quaes guarneceu, arvorando nellas a bandeirada Republica Catharinense.

Cuidou, então, apprehensivo pelo que se estaria nas-sando na Laguna, em voltar para esse logar ; porem, naaltura da ilha de Santa Catharina, encontrou o brigue-eseuna Andorinha.
Nessa occasião achava-se Garibaldi somente comduas embarcações, havendo-se dias antes, durante umanoite, separado delle a esouna Caçapava.
A' vista da superioridade dos legaes, alguns com-mandantes das presas fugiram para a costa e outros en-tregaram-se, arriando bandeira. Apenas uma das presas,commandada por Ignacio Bilbao, resoluto marinheiro bis-cainho, dirigiu-se para a enseada de Imbituba, seguindo-odahi a pouco um dos navios de Garibaldi, o Seival, comágua aberta e a peça desmontada, á vista do que, nãodando resultado algum decisivo, o combate com o brigue-eseuna Andorinha, em conseqüência do grande tempo emar, e não podendo manter-se isolado na costa, Garibaldientrou também em Imbituba.
Não podendo seguir para a Laguna nessa occasião

por ser o vento contrario e vendo que o brigue-escuna An-dorinha inevitavelmente daria noticia da sua chegada aImbituba, onde as embarcações legaes o viriam atacar,Garibaldi preparou-se para o combate. Fez construir na
ponta do sul da enseada uma bateria com para peito deterra, onde collocou a peça desmontada do Seival, amar-rando á terra, no fundo da enseada, a eseuna Rio Pardo
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As suas previsões realisaram-se, porquanto, no dia
seguinte, ao romper do dia, três embarcações legaes, o
brigue-escuna Andorinha, commandado pelo capitão-te-
nente Romano, o patacho Patagônia, pelo primeiro-tenen-te Jorge Ottoni, e a escuna Bella Americana, pelo Io te-
nente d'Houdain, vieram atacal-o em Imbituba.

Durante grande parte do dia, esses navios conserva-
ram-se sob a vela, dando bordadas e canhoneando a escu-
na de Garibaldi e o pequeno forte, sendo o ataque tão de
perto que, alem da artilharia, empregava-se de ambos os
lados a fuzilaria.

Os estragos não poderiam deixar de ser considera-
veis da parte de Garibaldi, que havia temerariamente tra-
vado combate tão desigual. A força de que dispunha era
pequena ; os mortos e feridos a seu bordo já eram em
grande numero, tornando-se essas perdas muito sensíveis;
a embarcação, alem disso, soffria grandes avarias.

Entretanto, depois de cinco horas de vivo fogo, os
navios legaes, que haviam tido apenas dois mortos e ai-
guns feridos, repentinamente, com grande admiração de
Garibaldi, retiraram-se.

O illustre chefe italiano attribue esse -facto á morte
do commandante d'Houdain, da escuna Bella Americana,
o que não é exacto, e devia ter sido produzido por qual-
quer outra causa.

Depois de reparados os estragos, aguardou Garibaldi,
no dia seguinte, 4 de Novembro, a renovação do combate
pelos navios legaes ; mas, não reapparecendo estes, tornou
a collocar o canhão no Seival, e com o Rio Pardo, sahin-
do á noite da enseada de Imbituba, somente de madruga-
da ao entrar na barra da Laguna, foi percebido pelos na-
vios legaes, que lhe jogaram alguns tiros sem resultado.

Garibaldi foi recebido na Laguna com grande júbilo
e admiração pelos seus.

Esta excursão de Garibaldi, em navios frágeis e in-
significantes, constitue, sob o ponto de vista militar, uma
serie de actos de arrojo, muito raros e notabilissimos, pra-
ticados pelo egrégio condottiere.

Emquanto esses factos se passavam, o general An-
dréa, na capital da província, preparava as forças expedi-
cionarias de mar e terra destinadas á Laguna.

Da província do Rio Grande do Sul tinham-lhe sido
enviadas quatro canhoneiras e um batalhão de linha com-
mandado pelo tenente-coronel José Fernandes dos Santos
Pereira.

Como dissemos, havia já o referido presidente orga-
nisado na província, com grande celeridade, dois batalhões,
o do Desterro, sob o commando do major Moreira Freirer
e o da Serra, sob o commando do major Mello, officiaí
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distincto e prestimoso, já bem conhecido pelo presidentedurante a revolução do Pará.
Com essas forças, e mais alguns esquadrões de ca-

vallaria, formou o general Andréa urna brigada de cerca
úe 2.000 homens, dando o commando delia ao tenente-co-
ronel José Fernandes.

Essa brigada seguiu por terra para a Laguna e ape-
zar de tratar-se de uma viagem de 4 ou 5 dias a pé, foi
com extrema lentidão que fizeram o trajecto.

A força de mar sob o commando de Mariath foi
mandada reunir, afim de aguardar ordens, na enseada de
Imbituba, onde ainda encontraram incendiada uma das
presas de Garibaldi.

Tendo chegado ao mencionado logar diversos espiões
ou bombeiros do exercito, declarando achar-se fechada a
barra com correntes sobre embarcações e toda a força
dissidente concentrada na villa, mandou Mariath partici-
par esses factos ao presidente da província.

Determinou então o general Andréa que fosse orga-
nisada uma força de 300 homens, da melhor gente, sendo
150 marinheiros e 150 soldados da brigada expedicionária
que, nessa occasião, vinha chegando ás proximidades de
Imbituba.

O plano, constante de instrucções escriptas enviadas
a Mariath pelo presidente da província, consistia no seguin-
te : A mencionada força de 300 homens seria transportada
por um vapor da linha de paquetes que estava a chegar
á capital, até o norte do cabo de Santa Martha, no ulti-
mo dia de vento sudoeste, que nessa occasião soprava, de
modo a conseguir desembarcar a referida força a sota-
vento desse cabo, aproveitando a bonança do mar.

Essa expedição, desastrosa e absurda, era destinada
não só a tomar de assalto a fortaleza da Barra pelo lado
de terra e assim remover ao correntes que fechassem a
referida barra, como ainda a impedir a retirada do inimi-
go, quando as forças legaes entrassem na villa.

Pareceria mais natural que, em vez de estar formu-
lando planos e amontoando disposições, fossem de Irnbi-
tuba enviados alguns navios a logar tão próximo como a
barra da Laguna, afim de ahi reconhecer e verificar o quehavia de exacto relativamente a correntes passadas sobre
embarcações fundeadas, o que seria facilimo e de simples
inspecção ocular, mas foi justamente isso o que não se fez.

Não havendo, porem, chegado o vapor esperado, tor-
nou-se indispensável abandonar o plano primitivo, e, co-
meçando a rondar o vento do sudoeste para leste e nor-
derte, era impossível por mais tempo a permanência da
esquadrilha em Imbituba, que nenhum abrigo dava a esses
?entos.
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As embarcações, segundo Mariath, começaram a gar-
rar, perdendo ferros e amarrai, sendo obrigados a faze-
rem-se de vela, e um dos navios nessa occasião, a canho-
neira n. 16, do commando do capitão-tenente João Maria
Wandenkolk, esteve próximo a perder-se, tornando-se ne-
cessario picar o mastro do traquete.

Essa enseada de Imbituba, onde tem havido grande
numero de nuufragios, só dá abrigo aos ventos do sudoes-
te, sendo inteiramente desabrigada aos do nordeste, tor-
nando-se então tempestuosa e revolta, o que é ainda aggra-
vado pela extrema dureza do fundo de areia, que impede
ás âncoras unhar. Nestas circumstancias urgentes, achan-
do-se o exercito próximo da Laguna, em Villa Nova, e fa-
zendo-se necessária uma decisão prompta, resolveu Ma-
riath forçar a todo o transe a barra, mandando disso im-
mediatamente aviso ao commandante da força de terra.

Era a 15 de Novembro ao romper do dia.
O chefe da expedição fez immediatamente publicar

uma ordem do dia dividindo a força em duas divisões : a
Ia, a da frente, composta de três canhoneiras n. 13, 14 e 6,
commandadas pelo primeiro-tenente Francisco Pereira
Pinto, actual barão de Ivinheima, official valoroso e acti-
vissimo, o segundo-tenente Manoel Moreira da Silva, va-
lente e experimentado homem do mar, e o primeiro-tenen-
te Francisco Luiz da Gama Rosa.

A essa primeira divisão também pertenciam 4 lan-
chões commandados os de n. 1 e 2 pelos guardas-marinhas
Antônio José Pereira Leal e Joaquim Rodrigues da Costa,
jovens oííiciaes apenas sabidos da academia e que nesse
oombate fizeram a sua estréa ; e os lanchões n. 3 e 4 pelo
piloto escrivão José Manoel da Silveira, um gaúcho intre-
pido, official de cavallaria, e o patrão Bernardino Antônio
de Souza, hábil marinheiro.

A respeito dessa Ia divisão, diz o seguinte Mariath :
« Bem conhecia eu a que perigo ia expor esses meus com-
panheiros de armas, mas muitas vezes é necessário sacri-
ficar os mais bravos para alcançar o bom êxito de uma
em preza arriscada. »

A 2a divisão era composta dos brigues-escunas holo,
com mandado pelo Io tenente Antônio José Francisco da
Paixão, e Cometa, pelo capitão-tenente Bernardino de
Senna e Araújo, que, como vimos, salvara o seu navio do
inimigo da Laguna ; dos patachos Desterro, commandado
pelo 2o tenente Marcos José Evangelista, e S. José, pelo
piloto José de Jesus, o mesmo que se batera galharda-
mente na Laguna, recusando render-se aos dissidentes ;
das escunas Bellico, commandada pelo Io tenente Manoel
José Vieira, e Bella Americana, pelo Io tenente João Cus-
todio d'Houdain.
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Refere Mariath1 haver mandado simular um desem-
barque no cabo de Santa Martha pelo brigue-escuna Cal-
liope, commandado pelo Io tenente Augusto César de
Castro Menezes, e patacho Patagônia, pelo Io tenente
Jorge Ottoni. Cremos, porem, que o inimigo considerou
esse desembarque como verdadeiramente simulado, por-
quanto não se moveu, sabendo perfeitamente ser impossi-
vel nessa oceasião desembarcar, quer ao sul do cabo, em
vista do' mar agitado ainda pelo vento sudoeste dos dias
anteriores, quer ao norte do cabo, em conseqüência do rijo
nordeste que então soprava.

Na já mencionada ordem do dia, havia o chefe de-
terminado que, ao chegar-se á barra da Laguna, a divi-
são da frente forçasse a dita barra, quebrando as corren-
tes e removendo todos os obstáculos, «fazendo cada um
o que podesse,» palavras com que terminava a ordem
do dia.

Todos esses navios fizeram-se a vela da enseada de
Imbituba, com um vento nordeste fresco, singrando na
direcção da barra da Laguna e, ao ser esta avistada, appa-
receu o signal de forçar a barra.

Era cerca de duas horas da tarde ; o vento nordes-
te augmentava muito ; as águas corriam com impetuqsi-
dade em direcção á barra e, devido a essas circumstàn-
cias, muito raras, a profundidade do canal tornara-se con-
sideravel, até o ponto de poder dar entrada a navios de
12 e mesmo 14 palmos, o que é caso muito extraordinário
nessa barra.

Do lado de terra, o inimigo, ao avistar a esquadri-
lha, tomou todas as disposições : alem da fortaleza arma-
da de 6 peças e convenientemente guarnecida, Garibaldi
fundeou as suas embarcações na mesma linha e prolonga-mento da fortaleza, collocando 1.200 homens de infantaria
extendidos em linha, desde o forte pelo prolongamento da
montanha até a praia, concentrando toda essa força numa
extensão de 300 ou 400 braças, de modo a acompanhar a
sinuosidade do estreito canal, por onde inevitavelmente
teria de passar muito rente a esquadrilha.

Não havia correntes na barra : é certo que Canabarro
dera ordens nesse sentido, mas Garibaldi julgara isso des-
necessário, á vista das grandes difficuldades naturaes do
logar.

Em presença do signal do navio chefe, de que pre-cedentemente falamos, para forçar a barra, a Ia divisão
fez força de vela, afim de oecupar o seu logar na frente,
demorando a 2a a sua marcha de modo a collocar-se á

i) Artigos publicados no Correio Mercantil, em No-
?embro e Dezembro de 1860.
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distancia de seis amarras da primeira. Todas as embarca-
ções eram pequenas e teriam ao todo cerca de 300 praças.*

Q chefe Mariath tinha o seu pavilhão no Loto e
durante todo o combate, intrepidamente, conservou-se em
ponto muito visivei e exposto da embarcação, em pe, so-
hi"p 3 rftranoa

Os navios formaram em linha e, ao approximarem-se
da fortaleza, rompeu ella o fogo, sendo vigorosamente res-
pondido por estes. ,

Dahi por deante passou em cada navio um sopro de
destruição ; foi mais do que um combate, foi um turbi-
lhão ; os navios avançaram com velocidade regular, toca-
dos pelo vento e maré, através de uma tempestade de ba-
Ias, nesse espaço de 400 braças, onde se achavam concen-
trados os fogos de 1.200 homens de fuzilaria e a metralha
de grande numero de canhões jogados á queima-roupa, a
3 ou 4 braças de distancia, a peito descoberto, sobre na-
vios sem borda. Assim foi que, em 15 minutos apenas de
fogo, que tanto duraria a passagem de cada navio, perdeu
a esquadrilha, entre mortos e feridos, cerca de um terço
de sua tripolação, chegando as embarcações ao porto da
Laguna desmanteladas, com os apparelhos rotos e grandes
avarias no casco. . .... ,

O inimigo, por sua vez, havia sido quasi ntteral-
mente destruído. Garibaldi traça do facto uma descnpçao
muito nitida. < O combate foi terrível e mais mortífero do
que poder-se-ia crer. Não perdemos muita gente, porque
mais de metade da guarnição estava em terra ; entretan-
to, dos seis officiaes existentes nos três navios eu lui o
único que sobreviveu. Todas as nossas peças foram des-
montadas ; mas, ainda depois de desmontadas as peças, o

2) Alem dessa força de 300
praças, não havia a bordo dos
navios nenhuma outra de abor-
dagem ou desembarque, como
tem-se dito. Convém ainda re-
ctificar outro ponto. Mariath
diz, na participação ao presi-
dente da província, que as per-
das do combate da passagem
da Laguna foram de 17 mor-
tos e 38 feridos, e, nos artigos
publicados no Correio Mer-
cantil, refere terem ellas sido
de 51 mortos e 12 feridos. Es-
tá dífferença notável só se pode
explicar pelo prejuízo ou esty-

Io de guerra de occultar-se nas
publicações, na occasião, as per-
das experimentadas. Isto cou-
stituia uma pratica quasi geral
Mas, ainda assim, a derradeira
estatística apresentada por Ma-
riath não é restrictamente exa-
cta, porquanto, depois do com-
bate, quando os dados acha-
vam-se ainda recentes, passow
entre os officiaes como cousa
corrente que a perda entre
mortos e feridos havia sido de
cerca de um terço dos comba-
tentes. E' este o numero que
mantemos.

12-1911



- 172 -

combate continuou á espingarda e não cessamos de atirar
durante todo o tempo em que passou deante de nós o ini-
migo...Era um verdadeiro açougue de carne humana ; pisa-va-se sobre bustos separadas dos corpos ; a cada passotropeçava-se em membros dispersos. O commandante do
Itaparica, João Henrique de Ia Raguna, achava-se deita-
do, no meio dos dois terços da sua equipagem, com uma
bala que lhe fazia, no meio do peito, um buraco capaz de
passar um braço. O pobre João Griggs ficara com o corpo
cortado em dois por um tiro de metralha, recebido á quei-ma-roupa. Em presença de semelhante espeetaculo, apal-
pei-me e perguntei a mim mesmo como, não me tendo pou-
pado mais do que os outros, havia podido permanecerintacto.»

Seriam cerca de 5 horas da tarde, quando ancora-
ram dentro do porto da Laguna as divisões, sendo o ulti-
mo navio a entrar o commandado pelo capitão-tenente
João Maria Wandenkolk, que, tendo ficado em Imbituba,
reparando diversas avarias, que mencionamos, viera digna
e voluntariamente reunir-se á esquadrilha.

As forças do exercito só chegaram á villa da Lagu-
na ao anoitecer ; vinham muito retardadas, apezar cie te-
rem andado as ultimas horas a marche-marche por movi-
mento espontâneo dos soldados, ao ouvirem o canhoneio
da esquadra que atravessava a barra.

Logo após a entrada da esquadrilha, o inimigo tocou
retirada, incendiando Garibaldi os seus navios.

Sem o menor motivo è, apezar das reclamações e
censuras da marinha, a brigada, que contava aliás com-
mandantes de batalhão e oíiiciaes distinetissimos, perma-neceu inertemente na villa da Laguna, sem por nenhum
modo incommodar os dissidentes em sua retirada. Este
facto singular causou extranheza ao próprio inimigo, como
se vê nas Memórias de Garibaldi.

Só no passo do Camacho, logar pouco distante da
Laguna, o general Canabarro permaneceu dez dias.

*
* *

Taes são os factos principaes do notável aconteci-
mento, a passagem da Laguna, que poz termo, no litoral
da província de Santa Catharina, á invasão republicana
rio-grandense.

Rio de Janeiro, Dezembro de 1885.
Dr. Gama Rosa
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O combate e tomada da Laguna

A verdade que eu conto nua e puraVence Ioda a grandiloqua escript.ura.
(Caiu. - Lus, Canto õ.«)

Desde que, no Correio Mercantil, começou a appa-
recer a traducção das Memórias de Garibaldi, publica-das pelo celebre Alexandre Dumas, tenho a acompanhado
com a minha leitura e prestado toda a attenção.

O intrépido guerreiro, posto que faça a devida jus-
tiça á marinha imperial, deixou entretanto escapar algumas
mèxacticlões ; e as suas memórias resentem-se de lacunas,
especialmente a respeito do ataque da LSguna, pelas forças
combinadas de mar e terra, sendo eu então o comman-
dante em chefe da esquadrilha imperial. »

A distancia que separa o autor das memórias da
época do acontecimento, a continua agitação em que tem
vivido, serão talvez a causa deste esquecimento, por sem
duvida involuntário : cumpre reparal-o,

O combate da Laguna, cujo feliz resultado tanto
honra os defensores da integridade do império, é um facto
que pertence a historia : a esta devemos tributar toda a
verdade.

Antes de descrever o mencionado combate, farei uma
breve narrativa dos acontecimentos que o precederam.

Logo que tive participação de que Garibaldi, apro-
veitando um vento favorável, sahira de noite com três
embarcações da Laguna para o oceano com o desígnio de
apoderar-se de alguns navios mercantes, entendi-me com
o exmo. sr. tenente-general Andréa, presidente da provin-
cia de Santa Catharina, e ordenei a sabida cia corveta
Regeneração, sob o commando do capitão de fragata Joa-
tjuim Leal Ferreira, e mais seis embarcações a cruzarem
entre a embocadura do Rio da Prata e Cabo Frio.

Passados 6 dias, era o inimigo perseguido em frente
a Cananéa pela referida corveta e pelas canhoneiras n.
14 e 16, esta ao commando do capitão-tenente João Maria
Wanclenkolk, e aquella ao do 2o tenente Manoel Moreira
da Silva, que conseguiram retomar-lhe 2 embarcações mer-
cantes, emquanto as de Garibaldi, acobertadas pela noite,
conseguiram escapar.

*) Este artigo foi publicado iSôo.Kstásem assignatura, per-
«o Correio Mercantil, do cebendo-se, no emtanto, que ó
Rio de Janeiro, de 29 de No- escripto pelo capitão de mar e
membro e 2 de Dezembro de guerra Frederico Mariath.



- 174 -

Perseguido novamente Garibaldi pelo brigue-escunar
Andorinha, sob o commando do capitão-tenente Franeis-
co Romano da Silva, patacho Patagônia, sob o do 1 *
tenente Jorge Benedicto Ottoni,e escuna Bella Americana,
sob o do 1.° tenente José Custodio de Houdain, pôde ãin~
da subtrahir-se, atracando aos sarilhos da armação de Im-
bituba. , ,._ ._ ,

Desembarcou uma peça de calibre 12, montou-a em
rodízio sobre o morro, e, coadjuvado por alguma gentejle
David Canabarro, fez vivo fogo sobre as três embarcações
imperiaes, causando alguns estragos na escuna Bella Ame-
ricana e patacho Patagônia; ficando nesta occasião con-
tuso o 1.° tenente Thomaz da Cunha Yasconcellos, mortas
duas Draças, sendo uma do Patagônia, outra da Bella
Americana, e alguns feridos. „'¦.¦'• ^

No dia immediato velejei na escuna Pnmewo der
Abril, do commando do 1.° tenente Antônio Francisco
Pereira, para a enseada de Brito a conferenciar com o-
tenente-coronel José Fernandes dos Santos Pereira, com-
mandante da forca de terra, no seguinte para o Arvoredo
do Sul, e logo para Imbituba com algumas canhoneirast

A's 4 horas da tarde estava próximo deste logar*
onde o inimigo tinha lançado fogo a uma embarcação.

Garibaldi tinha-se retirado de noite depois do combate.
Ao amanhecer do outro dia, vi desfilar a tropa im-

perial pelo cimo das collinas em direcção a Imbituba.
Eu devia infallivelmente entender-me com o com-

mandante de terra, mas o grande vento e vagalhão op-
punham-se tão fortemente que não era possível atracar es-
caler ao navio. ¦

Quem quer pode muito ; com as lais da retranca a&
minha embarcação lancei-me com alguns remadores em
uma baleeira que estava amarrada na popa, e consegui,
com muita difficuldade, chegar a terra.

O commandante da columna declarou-me que nao
podia permanecer por muito tempo naquelle ponto e qxm
seguia para Villa Nova.

Sendo-me impossível regressar a bordo, porque &
temporal encruava, deixou ás minhas ordens 50 homens
de cavallaria. _

Assim fiquei alguns dias, tragando a amargura jie
ver correr para o largo algumas das nossas embarcações
obrigadas por força maior, perderem-se ferros e amarras*
e o quasi naufrágio da canhoneira n. 10.

Logo que o tempo permittiu, voltei ao meu navio* e-
começou a reunir-se a esquadrilha.

Termino aqui esta narrativa, que sahm mais extensa
do que eu desejava, e passo a descrever o combate da
Laguna.
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II
A villa da Laguna estava occupada pelas forças .deDavid Canabarro e o porto dominado pelas embarcações<dè Garibaldi.
A entrada deste porto, tão estreita que um tiro de

pistola alcança o lado opposto, estava também defendida
pela fortaleza da barra e infantaria inimiga, servindo-lhe
de parapeito algumas pedras que bordam a margem do rio.

Noticias desagradáveis circulavam todos os dias. Os
partidários do inimigo divulgavam que elle tinha fechado
a entrada do porto com grossas amarras de ferro passa-das através da escuna Itaparica e embarcações mettidas
a pique.

Estas noticias, com o maior prazer digo, serviam
para dar maior incremento ao enthusiasmo e pundonor-dos meus camaradas.

Tínhamos eu e o commandante da brigada de terrarecebido ordem do exmo. general presidente da provínciade, na sua ausência, operarmos de acordo e como melhor
entendêssemos.

A confiança que em nós tinha depositado ampliava
o desejo de accommetter o inimigo, desejo que se dilatava
á medida das difficuldades que se nos antolhavam.

Concertei o plano de ataque e communiquei-o aos
commandantes dos navios da esquadrilha de meu com-
mando. Todos me prometteram que antes ficar esmagados
com honra do que praticar a mais leve acção em desdouro
da marinha brazileira.

O commandante de terra estava muito apurado ; a¦¦sua brigada perdia muita cavalhada por falta de pastos.Não havia tempo a perder.
Dispuz a força do meu commando da maneira se-

.-íguinte: canhoneira n. 14 ao commando do 2.° tenente Ma-
noei Moreira da Silva; lanchão n. 1 do guarda-marinhaAntônio José Pereira Leal; n. 2 ao do guarda-marinhaJoaquim Rodrigues da Costa; n. 3 ao do piloto escrivão-José Manoel da Silveira e n. 4 ao do official-marinheiro
Bernardino Antônio de Souza.

Estas embarcações, guarnecidas oom 150 praças de
marinhagem, deveriam abordar a escuna Itaparica, met-
4el-a a pique e cortar as amarras de ferro, que diziam«estar obstruindo a entrada do porto. Á distancia de suas
amarras, deveriam seguir as canhoneiras 6 e 13, comman-
dadas, esta pelo 1.° tenente Francisco Pereira Pinto e-aquella pelo í,° tenente Francisco Luiz da Gama Rosa.
Bem conhecia eu a que perigo ia expor estes meus com-

jpanheiros de armas; porem muitas vezes ê necessário sa-



criticar os mais bravos para alcançar o bom êxito de uma
empresa arriscada. - .

Logo á distancia de três amarras, seguiam os brigues
escunas Eolo, a commando do 1.° tenente Antônio José
Francisco da Paixão, e Cometa, ao do capitão-tenente
Bernardino de Senna e Araújo; patachos Desterro, ao do
2.° tenente Marcos José Evangelista, e S. José ao do 2.°
tenente José de Jesus ; escunas Bella Americana, ao do
1.° tenente João Custodio de Houdain, e Bellico, ao do 1.°
tenente Manoel José Vieira.

O signal de avançar era a bandeira nacional no tope
grande cio brigue escuna Eolo, onde eu estava. Este signal
seria repetido por todas as embarcações da esquadrilha
imperial. __¦ ^Simulei um desembarque no cabo de Santa Martha,
com o fim de attrahir para este ponto a attenção cio ini-
migo e induzil-o a dividir a sua forca. Foram incumbidos
deste serviço os l.os tenentes Augusto César de Castro
Menezes, commandante do Calliope, Francisco Romano
da Silva, commandante da Andorinha, e Jorge Benedieto
Ottoni, commandante do Patagônia. Estes officiaés ma-
nobraram com muito acerto, figurando um apparatoso
desembarque, que produziu o desejado effeito. *

Esperávamos somente um vento seguro da quaclran-
te do NE para investirmos contra o inimigo, o que se rea-
lisou a 15 de Novembro de 1839.

Pouco antes das 4 horas da tarde deste dia ihemo-
ravel, fiz o signal de accommetter. '

Immediatamente avançou a esquadrilha do meu
commando e não ouvi mais cio que o estrondo de um bem
dirigido fogo contra o inimigo e dedicados vivas ao nosso
imperador constitucional o Sr. D. Pedro II e á deíiodada
e sempre leal marinha brazileira.

III
Para vencer as sinuosidades da barra, era necessário

aproar á fortaleza até poucas braças de distancia ; ímnie-
diatamente arribar, apresentando o costado, e logo a alheia.

O inimipjo odpoz uma resistência formidável, e apro-
veitando estas circumstancias que tanto o favoreciam, en-
viava-nos projectis que. enfiavam os nossos navios, ora
pela proa, ora pela popa.

Uma chuva de baias disparada, quasi á queima-:
roupa, pela sua infantaria, abrigada por uma cortina cie
pedra ao lado da mesma fortaleza, causava-nos um damno
terrivel. .

Pode-se fazer uma justa idéa do que sofiríamos
neste choque.



Desorientados alguns práticos, causaram o encalhe
de três das nossas embarcações.

O combate tornou-se então muito caloroso. Era, como
declara o autor das memórias, um verdadeiro açougue de
carne humana.

Garibaldi, seja isto dito em abono da verdade, des-
envolveu nesta occasião uma coragem digna de inveja.

Na escüiia Itaparica houve explosão e desenvolveu-
se um incêndio.

Durante o conflicto entrava na villa a distincta e
brava columna commaudada pelo benemérito tenente-co-
ronel José Fernandes dos Santos Pereira, e no porto a
canhoneira n. 16, do cominando do capitão-tenente João
Maria Wandenkolk, que tinha ficado em Imbituba repa-
rando as avarias causadas pelo temporal; e deixando eu
á deliberação deste commandante seguir para Santa Ca-
tharina ou Laguna, preferiu partilhar a sorte dos seus
camaradas.

A victoria declarou-se a nosso favor. Tivemos a for-
tuna cie metter a pique uma das embarcações inimigas e
fazer calar a artilharia das outras.

O inimigo perdeu as escunas Libertadora, Caçapa-
va, LagUnense, pálhabote Seival e canhoneira Sant Anna.

Triste e lastimoso espectaculo"offerecia o brigue es-
cuna Eolo, onde eu recebia os feridos ! Estes infelizes ar-
rançavam corn os seus gemidos lagrimas de dor aos seus
companheiros de armas.

TV
Era meu intento abordar conjunctamente com os

lanchões a escuna Itaparica, mas, ao approximarmo-nos
desenvoiveu-se o incêndio, que acima disse, e que fez-me
desistir desta manobra.

Estando o inimigo derrotado, ordenei que alguns
lanchões seguissem pelo rio acima, dando caça ás embar-
cações que fugiam por entre os juncaes;

Sobreveio a noite; occupamo-nos em reparar as ã.y.à-
rias das nossas embarcações, nunca deixando de prestar
atteução ao inimigo, que sentimos estar em movimento
para o lado cia fortaleza.

Ao amanhecer reconhecemos ter elle lançado a arti-
lharia ao mar e abandonado as fortificaçoes. Esta artilha-
ria foi logo tirada do fundo e recolhida a bordo da es-
quadrilha. Todo o trem de guerra que estava na mesma
fortaleza e nos armazéns do inimigo foi também recolhido
aos navios.

Regressaram os lanchões com algumas embarcações
que capturaram á noite, estando jã abandonadas.

Recolheu-se o guarda-marinha João Manoel de Mo-

i

\



- 178 -

raes e Valle, com algumas praças sob o seu commando
<pie tinha sido destacado para Imaruhy ás ordens do bri-
padeiro Gama, em operações naquelle logar.

Garibaldi ia em retirada para atravessar o rio Ca-*
macho com o resto da sua gente destroçada.

O glorioso resultado da tomada da Laguna, que sus-
tentou a reputação da marinha imperial, não nos mitigou
a dor que sentimos pelo passamento de muitos dos nossos
bravos ^companheiros de armas. Tivemos a lamentar a
perda de 51 mortos e 12 feridos.

Concluindo esta descripção, creio dever fazer uma
rectificação relativamente ao simulado desembarque no
cabo de Santa Martha. Foi incumbido deste importante
serviço o 1.° tenente Augusto César de Castro Menezes,
eommandante da Calliope, que soffreu durante uma hora
o fogo do inimigo, reunindo-se-lhe depois o patacho Pata-
goma, ao mando do 1.° tenente Jorge Benedicto Ottoni.

Sendo o meu alvo restabelecer a verdade dos factos
e compensar as lacunas das citadas memórias relativa-
mente ao combate da Laguna, persuadi-me que o melhor
meio de levar a effeito o meu intento, era descrever o re-
ferido combate. Creio ter alcançado o que desejava.

Deprehende-se claramente* desta minha publicação
que as embarcações que compunham a esquadrilha impe-
rial na occasião de invadir o porto da Laguna eram 14,
inclusive 4 lanchões, e não 22, como affirma o autor das
memórias ; que não levavam a bordo grande numero de
soldados, alem das equipagens, pois que somente havia os
da guarnição, e que finalmente eram seis e não três as
embarcações de Garibaldi, as quaes foram destruídas ou
apresadas.

Não devo deixar desapercebido o projecto que Ga-
ribaldi diz formara de ir elle mesmo incendiar a esqua-
drilha imperial, e isto quando já estava derrotado. Foi
muito feliz em nao obter para isso concessão do seu general.
Se tal cousa emprehendesse, talvez não lhe restasse tempo
de escapar-se em um pequeno bote com a sua heroina.

Frederico Mariath

Combate da Laguna
Muito trabalhamos no dia em que se operou a pas-

sagem da divisão para a margem meridional, porque, se
pequeno era o exercito, embaraços não faltavam. No
logar mais estreito da embocadura, a corrente redobrava
de violência. Trabalhou-se pois desde o amanhecer até ao
_neio dia para transportar a divisão com o auxilio dafe
barcas que podemos obter.
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Pelo meio dia começou a apparecer a flotilha raimi-
<ra, composta de vinte e duas velas ; esta combinava seus
movimentos com as tropas- de terra, e os mesmos navios
traziam, alem das equipagens, grande numero de soldados.
Trepei na mais próxima das montanhas para observar o
inimigo, e percebi logo que seu plano era reunir as suas
forças na entrada da laguna; mandei logo parte ao general
Canabarro, que expediu incontinente as suas ordens ; mas,
apezar destas, chegou tarde a nossa gente para defender
a entrada da laguna. Uma bateria levantada por nos sobre
a ponta do molhe, e dirigida pelo bravo Cappoto, so pode
fracamente resistir, dispondo apenas de peças de pequena
calibre dirigidas, alem disso, por inhabeis artilheiros. Kes-
tavam os nossos três pequenos navios republicanos, redu-
zidos á metade da equipagem, visto ter desembarcado a
resto da gente para ajudar as tropas na passagem. Apezar
das ordens que enviei, uns por impossibilidade, outios
por estimarem conservar-se distantes do terrível combate
que se preparava, não se reuniram comnosco, e deixaram-
nos todo o peso da lucta. ¦¦; _

Nestes entrementes, o inimigo vinha sobre nos a
todo o panno. Corri logo a occupar o meu posto a borda
do Rio Pardo, onde já a minha corajosa: Anmta começara
a surriada, assestando e carregando ella mesmo a peça cie
que se tinha encarregado, e encorojando aos nossos algum
tanto intimidados. "

A lucta foi terrivel e mais sangumolenta de que se
iuteara. Perdemos pouca gente, porque mais de metade da
equipagem estava em terra ; porem dos; seis officiaes
repartidos pelos três navios, só eu sobrevivi.

Todas as nossas peças estavam desmontadas ; mas,
apezar disso, o combate continuou á espingarda, e nao
cessamos de carregar, em quanto tivemos o inimigo pela
frente Por todo esse tempo, Annita permaneceu ao pe de
mim, 

'no 
posto mais perigoso, sem querer desembarcar,

nem aproveitar-se de algum abrigo, desprezando mesmo
abaixar-se, como faz o homem ainda o mais intrépido, aa
ver approximar-se o morrão do canhão inimigo. m

Julguei ter encontrado, finalmente, um meio de
afastal-a do perigo. . ,

Ordenei-lhe, e preciso foi uma ordem minha para
aue ella obedecesse, e sobre tudo a probabilidade de que o
homem a quem eu enviasse acharia algum pretexto para
não voltar mais - ; ordenei-lhe que fosse pedir reforço ao
general, promettendo que, se elle quizesse enviar o dito
reforço, tornaria a entrar pela laguna em cata dos impe-
riaes e os occuparia de tal maneira que nao pensariam ioa
desembarque, tivesse eu embora de incendiar a sua frota.
Obtive de Annita o ficar em terra e mandar-me a resposta



por um homem de confiança ; porem, bem a meu pezar,
foi ella mesmo que voltou : o general não tinha homens
para me mandar ; ordenava-me que não incendiasse a
frota inimiga, pois considerava isso como uma tentativa
desesperada e inútil, mas que regressasse salvando as
armas de mão e as munições.

Obedeci. Então, debaixo de um fogo que não fra-
queou por um instante, conseguimos transportar para terra
as armas e as munições, operação que, na falta de official,
Annita dirigia, emquanto que eu, passando de um barco
para o outro, lançava em cada um delles o fogo que devia
devorai-os

•Foi uma missão terrível, que por três vezes me obri-
gou a revistar os mortos e feridos. Era um verdadeiro
açougue de carne humana ; caminhava-se por sobre as
cabeças separadas dos corpos ; tropeçávamos a cada
passo nos membros espalhados. O commandante do Itapa-
rica jazia estirado no meio dos dois terços cia sua equipa-
gem, com uma bala que lhe abrira, no meio do peito, um
rombo, capaz de passar por elle um braço. O desventurado
João Griggs tinha, como já disse em outro logar, o corpo
partido em dois por uma bala de metralha que recebera
quasi á queima-roupa. Apalpei-me, á vista de üm seme-
lhante espectaculo, e perguntei-me como me achava eu inta-
cto, não me tendo poupado mais que os outros.

Num instante uma nuvem de fumo envolveu nossos
navios, e os nossos bravos que morreram tiveram ao me-
nos, queimados sobre a coberta cie seus navios, uma fo-
gueira digna delles.

Quando eu acabava a minha obra de destruição,
Annita havia também terminado a sua cie salvação. Porem
de que maneira, oh ! meu Deus ! De um moclo que me
fazia estremecer. Ella não fez menos de vinte viagens
para transportar as armas do navio para a costa, passán-do constantemente sob o fogo do inimigo. Estava em uma
pequena barca com dois remeiros, e os pobres diabos se
curvavam o mais possível para evitar as baías.

Porem ella, em pé na popa, no meio da metralha,
apparecia firme, calma e altiva como uma estatua cie
Pallas, e Deus que extendia uma mão sobre mim, a protè-
gia ao mesmo tempo com a sombra dessa mão.

Era quasi noite fechada quando, depois de reunir os
que tinham sobrevivido, uni-me ã retaguarda da nossa
divisão^ em retirada para o Eio Grande, seguindo o mos-
mo caminho por onde viéramos alguns mezes antes, com o
coração cheio de esperança e precedidos pela victoria.

(Capitulo XXVII das Memórias)
José Garibaldi



Enigmas — 69 e 70

(4 lettras)

A legião supra formada
dá idéa de uma mesnada
em linha para o. combate,
desafiando os amadores
igualmente aos luctaclores
a lhe darem cheque e mate.

Eia ! pois, toca a avançar,
para a phalange destroçar,
delia buscando a pista
sequizeres cantar victoria,
com o que terás a gloria
de mais esta dar á lista.

Se na lucta for constante
tomaras logar adeante,
e se vencer essa cohorte
pássaras por um valente,
um illustre combatente,
serás tido por um forte.

Veterano então sagrado,
já sendo heróe a fama do,
por entender bem do latim,
charadista serás do escól
e entrando para esse rói,
o triumpho terás por fim.

Cid Pirdiinyense (Rio Grande do Sul)

Essa multidão de palitos
a cinco lettras se reduzem,
com elles vos dão os dictos
o todo a que vos conduzem.

Entrando por essa porta,
attento ao que após declaro,
encetará segura rota
quem dispuzer de bom faro.

Deste principio partindo
com apego e animação,
o todo se irá descobrindo
até mesmo em um canhão.

Favorecido pelo destino,
um cego tão decantado,
desenvolvido terás o tino
pelo apoio de tal fado.

A tão celebre divindade
que do fraco faz um forte,
joga com a humanidade
como quem dispõe da sorte.

Dominado pela inducção,
nos prendendo á sua malha,
nos guiando á sua feição
nos fazendo cair em falha,

com esse immenso poder
com a sua grande sabença,
pode-nos dar a conhecer
uma tal hippiea doença.

Posto que já tenha dado
combinações quasi mil,
e o todo se multiplicado
como flores em mez de Abril,

vou ainda não obstante
mais dois pontos definir,
com o que será bastante,
para a questão decidir.

Em toda esta embrulhada
é completa a vacuidade,
tudo mane, tudo nada,
cousa va, tudo vaidade.

José Bernardo Gomes de Freitas
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In Extremis
Alda ! em vão te procuro ha tanto tempo e»nunca,
nunca ancioso te encontro em minha febre insana !
Nunca te alcanço emfim ; a duvida tyranna
dilacera o meu ser, qual uma garra adunca.
Firo-me no «arcai que a minha estrada junca,
e não te encontro um dia ; a minha alma se afana
de, fembalder te buscar ; como um céo que se empana,
as minhas illusões o desengano trunca.
Alda ! chega-te a mim, intangível miragem,
que me arrouba infeliz ; como a verde folhagem
ao calor do verão, a minha alma se cresta !
Faze que a doce luz dos teus fulgidos olhos,
de minha alma penetre os íntimos refolhos,
como. restea de sol no seio da floresta !

(Do Livro de Alda, inédito)
Mario Linhares (Fortaleza)

Vice-Mãe

Fühinha, quadro divino,
para mim, é contemplar
o teu irmão pequenino
no collo teu se aninhar.

És tão menina, e cuidado
maternal, carinhos mil
vaes dando ao recém-chegado,
teu companheiro infantil!

Meu coração se extasia
nos dois, e a idéa me vem
da Santa Virgem Maria,
que é virgem e um filho tem.

Mãe? Não! A mãe delle eatua
mercê dos céos, viva está ;
e uma só alguém possua,
graça immensa Deus lhe dá.

Mãe ? Não ! Excessos receio...
Mas, filhinha, com razão,
vice-mãe eu te nomeio
do teu pequenino irmão.

Affonso Celso

Enigma — 71

Formidáveis charadistas,,
decifradores sem par,
vos apresento um enigma,
a elle !—Vou me explicar :

De oito lettras formado,
é mensageiro de luz;
parece mesmo uma estrella
que nos envia Jesus.

De corpo leve, esplendente,
nos vem elle á madrugada
desfazendo a feia noite
em clarão, em alvorada.
Mas, se um doido, um insensato»
cortar-lhe, pela direita,
um... nada que ali se vê,
tereis a historia desfeita !

O astro que ha pouco vimos
tão lúcido, todo clarão,
transformar-se-á sem custo
em príncipe da escuridão!
Evangelino Meir elles (Goyaz)
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Charadas casaes — 72 a 77
2-Embora manso, o depravado
ha de sempre cahir em peccado.

2-Quein roga praga, é idiota ;
em recompensa terá risota.

3-O indivíduo recto e honrado
tem a opinião ao seu lado,

3-Todos os meios envida
quem quer ter modo de vida.

3-Pequeno numero é nada,
é vencido de pancada.

3-Fazer pirraça a alguém
não dá proveito a ninguém.

Cid Piratinyense (Rio Grande do Sul)
Enigma — 78

^lo Sr. Mariano Barbosa da Silva

T1100011 -|- 10 50000
J. M. Pereira da Cunha (Alegrete)5

CHARADA - 79

No meu tempo de escola
havia um rapazola,
meu condiscipulo e amigo,
que a respeito de engenho era um perigo.
Por muito que estudasse e voltas desse
á entaipada cachola
não conseguia pôr-lhe dentro um S.
E não é dizer que fosse elle vadio,
que andasse á tuna ou atraz dos passarinhos,
deixando o livro em casa dos visinhos.
Até pelo contrario.
Era o primeiro alumno li entrar na escola —1
e o ultimo a sahir. Triste fadario!
Comquanto fosse um cérebro sem brilho,
era mais que applicado—applicadissimo,
tal qual aqúelle pobre Antão Veríssimo,
de quem fala o Visconde de Castilho.
Muitas vezes nas horas de recreio
íicava-se assentado ante o sombrio,
medonho abcedario,
a ver se descobria o melhor meio
de, em lance extraordinário,
espancar do miolo a treva densa.
Mas tudo era malhar em ferro frio.

Querer com força ingente, sobrehumana
brechar aquella estupidez immensa
era tarefa tormentosa e insana.
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E o nosso mestre certo dia, vendo
tanto esforço, perdido e a acção funesta
daquelles maus miolos, disse, erguendo
os respeitáveis óculos á testa :

«Venha cá, seu Fulano (e o tratamento
que nós todos lhe dávamos lhe deu) - 1
Eu o tenho acompanhado muito attento
nesse incruento sacrifício seu.

Bem dóe-me o coração, vendo-o tão triste,
emmagrecido, quasi um velho já,
o seu fraco organismo não resiste
a tanto esforço que fazendo está.

Você, estou certo, é um grande anachronismo
da Natureza, a excelsa genetriz ;
assim, com tão supino cretinismo,
escapou de ser bruto, por um >riz — t

Um conselhou lhe ciou: fuja do estudo.
Attencla bem no que lhe vou dizer
e fique certo de que não o illudo:
—Quem burro nasce, burro ha de morrer.

Casaca de Ferro (Indayal—Santa Catharina)

Soneto camoneano

Fortuna minha, que o paclecimento
me dás, em duro amor, a cada passo,
não ergas, contra mim, mais o teu braço,
se inda tens algum dó do meu tormento.

Vê, no meu rosto, como é fundo o traço
que nelle tem cavado o soffrimento :
não queiras augmentar o desalento
de quem tem, nesta vida, incerto o passo.

Já não será bastante o que padeço,
por via de um semblante peregrino,
de mim merecedor de um alto apreço ?

Adorando a quem tanto me maltrata,
diminue o rigor desse destino
<rue me faz padecer, fortuna ingrata!

Annibal Amorim (Manaus)
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Charada — 80

O mais perfeito vivente que o sol cobre-2
é, por certo, a mulher—honra se faça !—2
—Coração pleno de affecto, altivo e nobre ;
perenne fonte de luz, de amor e graça !

Olegario José da Silveira (Porto Alegre)

A vida mística em Pernambuco

Em manhã de inverno, quando o sol ainda envolto
em densas nuvens pardacentas, semelhantes a grossas
columnas de fumo que se erguem no Oriente como enormes
montanhas, assignalanclo-nos horrível borrasca, todos os
viventes procuram um abrigo e só os pobres e infelizes
roceiros caminham, a passos lentos, pela-estrada tora, le-
vando ás costas a suaenchada e o escasso alimento atado
a um lenço, que lhe prende da cinta. #

Esses inditosos filhos do norte se dirigem para
o campo, onde, depois de fatigados, picados de espinhos e
animaes venenosos, ganham o parciminoso salário de seis
centos réis diários, talvez para manutenção de uma
numerosa familia, que geme opprimida sob o peso da
necessidade

Quem', pela primeira vez, tiver o ensejo de visitar
com vagar o interior de Pernambuco, ha de ficar comple-
tamente estático, deante de um espetáculo triste e deso-
lador.

Quando, em recreio, passeiamos a respirar o ar puro
e embalsamado pelo odor cios malmequeres e jasinins
silvestres, sobre os quaes adejam borboletas multicores e
travessas, atravéz desses campos esmeraldinos, cuja lavou-
ra floresce cheia de vigor e agitada pelo sopro da brisa,
causa-nos agradável impressão e dá-nos esperança de uma
optima colheita. •

Se chegarmos, porem, á porta de uma das cnoupa-
nas desses rústicos e paupérrimos roceiros, mudar-se-a o
scenario e ficaremos commovidos, em vermos mulheres e
crianças, quasi em completa nudez, tendo apenas sobre a
pelle um immundo e asqueroso andrajo !

Os que não se sujeitam a trabalhar no eito,* pelo
parco salário supracitado, obtêm melhores resultados,
porem luctam quasi com a mesma difficuldade, pois,
muitas vezes, já estando próxima a colheita, são surpre-
hendidos por uma praga de lagarto ou a secca, que sao
muito freqüentes nestas paragens, e, em poucos dias lamen-
tam a perda dos viridentes plantios -único meio que dis-

1) Turma de trabalhadores sujeita
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põem para socorrer aos idolatrados filhinhos, que choram
esfaimados, aos pés de suas mães, implorando o pão
quodiano.

No anno em que a natureza é mais pródiga para
com esses infelizes nortistas, dando-lhes as chuvas necessa-
rias para uma pequena colheita, têm logo que pagar a
renda dos terrenos que cultivam e depois os impostos
municipaes, restando-lhes apenas uma migalha para
arrimo de suas famílias.

E assim, esses innumeros miseráveis soffrem e con-
tinuam a soffrer, luctando com a miséria, a fome e o deses-
pero da ingrata sorte.

Manoel Martins Raposo (Nazareth — Pernambuco)
Enigmas — 81 e 82

E' mister que a mulher seja segunda,
p'ra fazer o que a quarta está dizendo ;
continuando, porem, quarta fazendo,
dois e três acontece... (oh ! dor profunda !)
Nesse caso, a mulher será primeira,
e... está terminada a brincadeira.

Olegario José da Silveira (Porto, Alegre)
Hei da clareza a virtude
pois toda a gente se entende ;
mas se alguém não me comprehende
os diccionarios estude.

Não ha por ahi um gato,
salvo se é um grande aleijão,
e faz da regra a excepção,
que a não tenha, isso é do trato.

o
A vacca perfeita seja
e tel-a-á, porque, em summa,
penso não haver nenhuma
que na falta delia esteja.

Bem preparada, é a delicia
da cosinha rio-grandense;
porem, se ao gato pertence,
só comemos por malícia

de algum procaz hoteleiro
que as boas normas infrinja
e por lebre nol-a impinja,
a troco de bom dinheiro

O que afinal é vulgar;
comermos sem entendermos,
e portanto, nestes termos,
qualquer nos pode enganar.

No que porem, não me engano,
nem de interprete preciso

para azoinar-me o juizo, *
é que se for do bichano,

no prato pode ser mau,
mas serve para arabescos
fazer, de riscos grotescos,
e burilar qualquer pau.

Esse endiabrado felino
é bom para caçar ratos;
mas, para ser posto em pratos,
não é manjar muito fino.

Por motivo de arthritismo
os Esculapios da terra
á vacca fizeram guerra,
pregando o vegetarismo,

que parece desta feita
querem vel-a á margem posta.
Cada um come do que gosta,
delia tudo se aproveita,

para fins industriaes
e alimento aos racionaes.

Mas o que posso affirmar
é que se o X encoberto
for de vacca, é mais que certo
que sae um peixe do mar ;

portanto, ninguém se queixe,
quem não quer carne tem peixe.«$

João dos Pregos (Porto Alegre)
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Alphabeto enigmático — 83 a 107
Aos charadistas rio-grandenses

Preparo a terra, semeio, planto vinhas ;cavo aqui, podo ali. corto acolá ;
pesco e tiro dos peixes as espinhas,
e depois...chova arroz ! caia manná ! —3

Santos Dumont
em seu balão,
faz o meu todo
com precisão —2

c
Todos os annos
um cidadão,
recebe um tanto
como pensão— 2

D
Por ser de fôrma
triangular,
verás no Nilo
sem mergulhar—2

Martyr londrino,
descança em paz !
Todos te tratam
por São Thomaz 2

Esta cidade
foi, por exemplo,
onde Diana
teve seu templo—3

6
Tribu selvagem,
vives na serra ;
tens por menagem
mares e terra—1

H
Sou commandante,
vivo na Hespanha ;
planto pimenta
sobre a montanha—2

Eis o meu nome
—José SARAIVA
Joaquim Pedroso
da Silva Paiva—3

Dona Jovita,
tire seis annos,
que assim evita
mil desenganos—2

X
Quem foi que disse
que eu era gente ?
—Eu entro e saio
furtivamente...—3

Este, dos livros
fez um andaime,
subiu e disse :
Chamo-me Jayme!—3

M
Dizes que vives
em terra extranha !
Porque vieste
da Grã-Bretanha ?- 4

Ponde na frente
prima de onze :
sou consistente
por ser de bronze—3

O
Sempre elevado,
sempre pomposo ;
muito estimado,
maravilhoso — 4

Pé quer dizer
base ou raiz.
Neste ninguém
mette o nariz—2

Q
Juntai ao todo
luz, claridade,
para encontrar
bella cidade—2

B,
Estou, de facto,
mui revoltoso
contra meu acto
peccaminoso—3

Extraordinário,
descomedido !
Sobra uma lettra,
fica entendido—3

Não tenhas medo,
vae resolvendo...
Eu, só de susto
estou tremendo ! —2

u
Este sujeito
tem por costume,
trazer ao peito
um vagalumê—2

Tem por costume
este sujeito,
um vagalumê
trazer ao peito—2

X
Ponde o começo
antes do xis :
perfeito eixo
depressa fiz—2

A' frente um pobre !—Rio brazileiro,
em cuja margem
Pedro primeiro... —4

Ultima lettra
quer dizer—fim.
Todos os gregos
dizem assim—3

Climerio Silveira (Porto Alegre)

13-1911



Charada — 108
Em completa desunião
vivem Paulo e mais Maria,
pois desde que rompe o dia
é vel-os tal—gato e cão.

Maria, a mulher teimosa,
venenosa cqriíft a cobra,
é arrogante, presumpçosa
« a caprichos não se dobra.

De uma teima que tirera
«obre—três e dois são cinco,
seu marido lhe fizera
mo rosto profundo vinco. —2

" E Paulo, o feroz marido,
mais feroz do que um chacal/
é mau, cobarde, atrevido
e a causa de todo o mal.

Nas ruegas de cada dia,
de que jamai3 perde a vasa,
elle diz sempre a Maria :
—Eu sou chefe em minha casa.-3

Me diga o leitor então,
que eu aqui fico indeciso :
—Qual dos dois tem mais juízo,
na eomplicada questão ?

- 188 -

Charadas bisadas—109 a 114
Protegiam-lhe a casa e os seus negócios—2

e o ZE',
filé

não regeitava para dar-se aos ocios.~8

Na touca se metteu com galhardia—2
o ZE',
olé !

mas faltou ao trabalho nesse dia.—5

Não que houvesse carência de serviço,—3
mas é
que o ZE'

para trabalhos duros foi remisse—4

Pondo e tirando a corda do pião—2
no pé,
o ZE'

muitos dias passou com devoção.—8

Deram-lhe um dia enorme lamparina—3
eh ! eh !
que o ZE'

fez um berreiro que nem se imagina.—2

Na adega agora o Zé'compõe vasilhas ;—3
o ZE'
até

já lida mais que um burro de Cacilhas.—4

Elio Artag
(Porto Alegre)

Innominado,
(Porto Alegre)

Unisfma—115
Ao Illmo. Sr. José Maximiliano de Oliveira

Mulher humilde e nobre, orgulho de uma raça
e de uma casta abjeeta a escoria aborrecida,
mixto de grande e soez, do pó ao cume erguida
por mercê de um capricho insólito e sem graça ;
afunda o pé no lodo, e alça o rubi sem jaca
da tua fronte ideal, que tem nobreza e vida,
e nem assim terás quem sonhe a dura lida
que sofíres a encobrir as tendas da couraça.
E's como a flor pousada em cima de um monturo :
tens pétalas deescol florindo em caule impuro,
e és de um vil pedestal o mais garrido enfeite.
Meigo conjuneto só de antitheses formado ;
jamais de ti me esqueço e julgo-te ao meu lado,
quando me vou servir do meu café com leite.—4

Gonçalo da Cunha
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Trechos de uma carta
Passámos quasi três dias
sem ver senão céo e água !
Que profundas nostalgias,
cjue longos caudaes de magnas !

O Pipilo, coitadinho !
já quasi a chegar ao porto,
á mingua de teu carinho
um dia encontrei-o morto !
Ah ! succumbiu de saudade !
O remorso me consome,
devo dizer-te a verdade:
O pobre morreu de fome !

Eu andava tão absorto,
distante de tua vista...
Depois de Pipilo morto,
foi que en me lembrei da alpista !

Olha, achei uma divina
vi venda, nem sei se o conte,
uma beíleza, imagina
que o mar fica bem defronte !

E* um chalézinho isolado,
mignon, pequenino, estreito,
mas não te cause cuidado,
«elle cabe o nosso leito...

eu então para tratal-o
já me arvorei jardineiro !
Fico em mangas de camisa,
descalço, chapéo de palha...—Minha florzinha precisa
saber que aqui se trabalha !
Armado de foice, roço
a grama brava e crescida,
ao mesmo tempo que esboço
quatro canteiros ; que lida !
As flores são meus encantos,
as violetas, os craveiros ;
faço um poema em quatro cantos
e cantos <me são canteiros !

Quando tu vieres, riqueza,
dar novo encanto a este ninho,
encontrarás com certeza
tudo isto aqui já promptinho. .

Que ventura nos espera !
Que existência de sorrisos !
Como nos a primavera
não brotará tantos risos...

Os philosophos, os sábios,
virão á nossa procuraTem um jardim no intervallo, para ouvir de nossos lábios

entre a varanda e o terreiro; o segredo da ventura !
Arnaldo Damasceno Vieira

Charada e logogripho — 116 e 117
Attingir ao Polo-Norte,

2—pode sé dar por acaso ;
e quem se livrar da morte,-5-4-3-6 5
poderá contar o caso...
Mas, a nossa geração,-2-4-3-1-71—continua a estudar,
tendo por base um rifão,
que serve pVa estimular :—Água molle em pedra dura,
tanto dã até que fura !

Olga Rios (Porto Alegre)
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Logogripho — 118
»¦-

O velho batalhão dos charadistas, desta,
parecia dormir numa inércia funesta
sobre os louros colhidos.

Delles, o mais antigo, o mestre dos recrutas,
não podendo assistir impassível ás luctas,
publicou edital, chamando os destemidos.

Á* chamada accudiu a centessima parte
e formou-se (que horror ! que vergonha p ra Marte!*»
O Grupo de Atrevidos.

Eleito presidente, Amil, p'ra secretario
pediu Cabra-Escovado e p'ra ciavieulario ^
o bravo Rocolatos ;

e vogaes, o infrascripto e mais o Jubanidro, -

que alma e coração tem tão claros como o vidro, m
embora tenha a cor que, á noite, têm os gatos.

Illustre Director. Assim apresentado
o grupo que, novel, victoria conquistado i
já tem no grande O Malho,

eu pesso permissão para publicidade
ao logogripho meu, que, pelos mestres, ha de
ser morto sem trabalho.

Tu és, mulher querida, a estrella, na infinita-9,7,8,5,6,l<*
abobada engastada, as trevas a espancar,
que em noite proceliosa e tetrica, sem luar,
lança sua luz á nau de minha atroz desdita,—«,&,b,/,i,ip-

Apontando o seguro asylo do Destino,—4,3,1,2
como a Alva magestosa e bella, a rutilar,
aos reis magos, Gaspar, Belchior e Balthasar,
o caminho mostrou do berço do Menino...—J,á,4,_.

E's a mimosa flor cujo aroma jocundo
minlValma e coração despertou, lá no fundo
do abysmo da descrença, onde estavam ímmersos..

E tu, meu caro filho, a ave, gracil, canora,
de cujo canto a mais doce inflexão sonora
tiro para compor os meus modestos versos.

Julião Riminot (Santos)
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Enigmas — 119 a 122
i"

Quem rema bem
não faz questão<que tenha o remo
pelles ou não.

2'
Espere um pouco,
mais um momento ;
não venha assim
com tal argumento.

I. S. Marques (Rio Grande)

1019
Um general
que (quiz a sorte)
teve em batalha
gloriosa morte

1225
Um general
que (quiz a sorte)
teve em batalha
gloriosa morte.

Eklu (Bagé)
Joanninlia

Como se arrependia, agora, do passo que havia
dado inconscientemente.

Enlevada pelas palavras do Januário, que lhe vivia
a falar em casamento, entregou-se-lhe, sem refiectir no
que fazia.

Muito moça, quasi criança, 15 annos, deixou-se levar
pelas promessas mentirosas do noivo ingrato.

Cruelmente abandonada pelo seductor, o que seria
delia, naquelia vida angustiosa que levava, odiada pelos
seus, expulsa de casa logo que descobriram o seu estado,
Bem sabia...

Iria mendigar de porta em porta, o pão de cada
dia, esperançada de carinhoso acolhimento, para nao
morrer á fome.

Todos a evitavam, fugiam espavoridos, mal a avis-
lavam, como se fosse ella uma leprosa ! As saudades cia
casa paterna e das companheiras avolumavam-se-lhe dentro
do coração de uma maneira dolorosa....

Do Januário nem uma vaga noticia, agora !
A principio, quando ainda em casa tudo ignoravam,

elle lhe escrevera do Umbuzeiro, explicando a precipi-
itaeão da fuga.

—Fugira temendo uma vingança do pae e irmãos
delia, que elle bem os conhecia, logo que descobrissem
o mal que lhe causara. Que não desanimasse, nem o
adiasse, porque elle a viria buscar para viverem sempre jun-
tos, muito felizes, cuidando do filhinho pequeno, ali na terra
fértil do Umbuzeiro, onde se achava.

Depois dessa carta, já lá se iam oito mezes, nunca
miais tivera noticias do amante !
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Assim, nessa vida safada que levava, como cão dor-
mindo ao reiento, supportando as madrugadas frias *
humidas do sertão, o que seria delia, que via* approxmiar-
se o termo da gravidez ?

Seria possível que o filhinho viesse ao mundo, sem
ella ter um pedaço de panno para envolver-lhe o cor-
pinho inolle e delicado ? Era incrível !

Essa idéa mais augmentava a sua tortura. O que
iria .fazer, se até Deus não se apiedava delia e parecia
inexorável ás suas supplicas ?

Só tinha a resignar-se com a sorte ingrata e per-
versa, que a acompanhava desde o berço, torturando-lhe
.a existência. .

Vencida, cahia em profundo colapso, que a tazia
passar agradáveis instantes, sonhando muitas cousas boas...

Nesses momentos fugaces, que logo desappareciam
como miragem, sentia se cheia de vida, com saúde e belleza,
satisfeita por ver-se ao lado de Januário, com o filho já
crescido, felizes, nas terras incomparaveis do Umbuzeiro.

Abria os olhos de súbito, cheia de cariciosa ilhisão, como
que esperando ver a realidade do que acabava de sonhar,
para fèchal-os em seguida, como que amedrontada, deante
da martyrisante decepção que experimentava, que em
torno delia tudo era desolador e triste.

Uma noite, no esconderijo em que se asylara para
ter o filho, tendo o corpo em febre, sentiu-se dominada por
dores extranhas e inenarráveis, que pareciam querer
quebrardhe os ossos e rasgar-lhe as carnes.

Sentiu se sem forças, ficou desfallecida muito tempo.
A pouco e pouco recuperou os sentidos e pelo corpo

dolorido sentiu um agradável bem estar.
Era mãe.
Cheia de coragem, de prodigalisante e ambicionada

satisfação, abriu desmesuradamente os olhos, como um
aváro que contempla escancarado thesouro, procurando
o filhinho que acabava de nascer, como fera, no fundo de
uma gruta. %

Queria vel-o, para apertar-lhe o corpmho de encon-
tro ao seio, pondo-lhe na boquinha pequena e rubra o
peito farto, banhal-o com as lagrimas que lhe cahiam
dos olhos e assegurar-lhe, em fim, num eterno beijo, todo
seu incomparavel amor de mãe.

Procurou em vão.
No estertor violento das dores, na hora do parto,

com os pés afastou de si, num repellão violento, sem
querer, o corpinho do filho amado, que rolou para longe,
como um fructo maldicto, no fundo escuro das grotas.

(Dos Contos Parahybanos)
Jáder de Carvalho
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Visionários
Intimorato, invicto, em combate constante
com os pacatos aldeões e com os moinhos de vento,
vae da Triste Figura o cavalleiro andante,
sem um pouso em que possa abrigar-se um momento.
Nutre-o uma aspiração, revigora-o um intento :
a meiga Dulcinéa arrancar do aviltante
encanto cumpre, e, assim, vae, indomito e cruento,
cego por seu ideal, corajoso e confiante...
D. Quixote sois vós, que, nos prelios da Idéa,
nutrindo um sonho, entrais, fortes e destemidos...
Pois esse Sonho seja a vossa Dulcinéa...
E, extranhos ao temor, eternamente errantes,
seguis... a recordar—pobres incomprehendidos !
a creação magistral de Saavedra Oervantes.

Raul Monteiro (Recife)

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
(Estado de Santa Catliarina)

O município de S. José do Sul, que comprehende a
cidade do mesmo nome, com 6.200 almas, Estreito, com
3.800, S. Pedro de Alcântara e Varginha, com 4.500 e An-
gelina com 3.500, tem uma população total de 18.000 almas
distribuídas por brazileiros, ailemães e italianos.

A cidade de S. José está assente em uma bella colli-
na, com excellente porto de mar e distante da capital
7"l/2 kilometros de optima estrada de rodagem.

O município tem por limites ao norte, o rio Carolina,
que o separa do de Biguassú ; ao sul o rio Imaruhy, queo separa do da Palhoça ; os limites por esse rio são até
certa altura ; depois pelo rio Estanislau e depois pelosantigos limites de S. Pedro de Alcântara e Angelina ; a
oeste com o de Ti jucás pelo morro do Major e a Leste
pelo mar.

O seu clima é saluberrimo e reputado como o me-
lhor de serra abaixo.

As suas terras são fertilissinias, quer em suas ex-
tensas várzeas, quer em seus morros,

Na Angelina encontram-se as maravilhosas águas
para a cura radical do beriberi, o maior flagello do nosso
exercito e armada.

Durante algum tempo falou-se na creação de um sa-
natorio militar naquella ex-coionia ; porem, como tudo
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que é progresso aqui para a nossa terra cae no esqueci-
mento, esse grande melhoramento ficou em pròjecto.—Por provisão de 26 de Outubro de 1756, foi a peque-
na povoação de São José elevada á categoria de fregue-
zia, passando a villa pela resolução do Conselho do Go-
verno de Io de Março de 1833, e installada a 4 de Maio do
mesmo anno pelo presidente da Câmara Municipal da
capital, major Marcos Antônio da Silva Mafra, e finai-
mente, pelo decreto n. 415 de 3 de Maio de 1856, foi eleva-
do a cidade.

Durante longos annos foi este município quasi que o
empório do commercio catharinense, porem tem decahido
consideravelmente, pela falta de uma estrada de ferro para
a região serrana.

No perímetro urbano contam-se 300 casas.
O commercio em todo o município consta de 82

casas de negocio de seccos e molhados ; 20 de fazendas e
armarinho ; 14 cortumes ; 2 engenhos de pilar arroz e
café, movidos a vapor ; 3 ditos movidos a água e 2 a am-
mães ; 9 olarias ou fabricas de louça de barro ; 9 olarias
de tijollos e telhas ; 7 fabricas de cal ; 1 fabrica cie fogos
de artificio; 1 dita de cerveja ; 6 officinas de calçado; 6
alfaiatarias; 8 ferradas ; 1 marcenaria ; 19 carros de 4
rodas para a conducção de passageiros; 5 ditos de duas
rodas (particulares); 3 engenhos de serrar madeira e
innumeros carros de lavoura.

Existem, approximaclamente, 1000 fabricantes de assu-
car, sendo essa safra calculada em 20.000 arrobas annual-
mente, sendo esta a sua distribuição : Angelina 100 fabn-
cantes, produzindo 2000 arrobas ; S. Pedro e Varginha
300 fabricantes produzindo 60.000 arrobas; Sertão do
Imaruhy, 200 fabricantes, 4000 arrobas ; Forquilhas, 250
fabricantes, 5000 arrobas ; Barreiros, 100 fabricantes, 2000
arrobas ; Serraria, 50 fabricantes, 1000 arrobas ; sendo a
media dessa safra calculada em 200 arrobas por hectare.

Alem do assucar, exporta muita farinha de mandioca
e de milho, feijão, café, bananas e aves domesticas.

No perímetro urbano existem 3 escolas publicas pri-
marias, mantidas pelo Estado, sendo uma para cada sexo
e uma mixta.

Resente-se esta cidade da falta de uma pharmacia e
de um medico.

Ernesto F. N. Pires (S. José—Santa Catharina)
Charadas - 123 e 124

2—2—0 Estevam Ribeiro é bom almirante.
2—2—0 Domingos poz na Victoria um emplasto.

R. Wagner (Quarahy—R. G. Sul)
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Enigmas - 125 a 127
Ao Casaca de Ferro

Município da Branquinha,
vinte quatro deste rnez ;
anno (pie marca a folhinha,
de novecentos e dez.

Snr. Juiz de Comarca :
Diz o abaixo-assignado,
por Jeronymo Petrarca
legalmente autorisado,

que o seu constituinte
acha-se prejudicado,
visto que, no dia vinte,
do seu lar fora furtado

o objecto seguinte :
um METRO de estimação,
(Isto é do furto o requinte !)
para medir, por fracção,

dentro dum recipiente,
do ar a condensação.
Com esse apparelho, a gente
mede o próprio furacão...

Agora, que está sciente
do movei deste instrumento,
vou pòl-o bem ao corrente.
Ouça o meu depoimento :

«-Petrarca, no lar, mantinha
como sua serviçal,
uma experta crioulinha,
sem ser filha de casal.

Suspeito, com fundamento
e confesso sem reserva :
—quem furtou o instrumento
foi essa maldita serva !

A base do feito retro,
aqui vae, a ferro e fogo :
—A preta, ao faltar o metro,
deu ás de Villá Diogo!

Nada mais tendo a dizer,
dou o presente por findo.
E por saber escrever,
este assigno—Braz Laurindo.»

Sr. Juiz da Branquinha,
mais uma vez vos impetro :
—Procurai a tal negrinha
deve ella ter o metro.—6

Eu, Jugurtha Saladino,
doutor formado em direito,
estes autos examino,
tomando conta do feito.

E, em vista da leitura,
julgo a queixa procedente,
ordenando a captura
da crioula delinqüente.

Para me não desviar
do preceito estatuído,
começo a CONSIDERAR
para fazer arruido :

Considerando que o furto
não é de grande valor,
por ser o METRO mais curto
do que os metros em vigor ;

Considerando que a queixa
não é bem fundamentada ;
até, por signal, que deixa
de dar nome' A aceusada ;

Considerando, afinal,
ter a ré attenuànte :
não ser filha de casal,
como diz o qüerèlante ;

julgo a causa. Façam vir
a ré á minha presença ;
algo delia quero ouvir,
antes de dar a sentença :

-Oomo te chamas, pretinha 
'i

—Abelarda, seu doutor.
— E's natural da Branquinha';?
-Da Branquinha, sim, senhor *

Pois tu ficas condemnada
a um rnez de reclusão ;
cumprindo a pena, encerrada
naquella estreita prisão.

Desse cárcere abafado,
sahir já podes lambem ;
logo que tenhas jurado
não furtar a mais ninguém.

Vou abandonar a liça,
mas, antes, ouve—Abelarda :
Se a lei te foz justiça,
não és tu filha bastarda !—4

'-$

Galerio José A Idos Vieira (Porto Alegre)

AAAAAAAAAA11
Matuto Torrense (Torres—R. G. Sul)



- 196 -

Sciencia impotente

Marcha o século. A sciencia impávida, "buscando,
a essência, a causa, o effeito, examinando tudo,
descobriu, no mysterio, o vulto venerando
de um Deus clemente e forte, omnipresente e... mudo.

Fez perguntas ao céo ; ao mar torvo e sanhudo ;
« aclarou Galileu e o Infante Henrique, quando,

por ella se ficavam, após ingente estudo,
nos abysmos do céo e do mar meditando...

Inquiriu, prescrutou... já tudo sabe ás certas.
Lê o remoto passado e adivinha o futuro,
traça mappas do céo e problemas de physica.

De que servem, porem, tão lindas descobertas :
saber que é de carbono o diamante puro
e que já se conhece o micróbio da tísica •?•

Otilio Medrado (Santa Maria —Bahia),

Enigma e charada invertida — 128 e 129

(Aos novatos)

| 10 TEMO 1

+ S0 X

A. S. Marques (Rio Grande)

Charadas — 130 a 136

Tudo em casa da fazenda-1,2
num trabalho é costumado-1,2
a mulher trata da ave,-2,2
um homem cuida do gado.-l,2
Alem do homem, o criado-1,2
do burro trata e da planta-1,2
uma criada se emprega
em tratamento de criança.-l,2
Joaquim D. Chaves (Arary)

Enigma — 137

Prima e duas já se foram
por ter cia e quarta levadas...
Inda tão moças, coitadas,
não mais a existência douram.

E eu pobre velha caduca,
já da vida abandonada,
ao todo sempre apegada,
me appellidam de maluca.

Faosto Fonseca (Bahia)
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Enigma — 138

00 ME ME ME
José Nemesio de Vasconcellos (Bonito—Pernambuco)

Este logar é um dos mais elegantes e pitorescos ar-
rabaldes de Curityba. Distante poucos kilometros desta,
á qual está ligado por uma linha de bondes, cujo trafego é
muito movimentado, o Batei é o ponto mais concorrido e
apreciado entre todos os existentes ás redondezas da ca-
pitai paranaense. Contando centenas de casas, algumas
das quaes luxuosas, este local, pode-se dizer, é o Bota-
Fogo curitybano.

Não ha forasteiro, que aportando em Curityba, não
o visite, sendo todos unanimes em affirinar a belleza de
sua paizagem o a pureza dos seus ares. E não é só isto
que faz este bairro apreciado por todos? mas sim também,
e com especialidade, o cavalheirisino e íidalguia dos seus
muitos moradores.

Ainda sob o ponto de vista industrial, está o dito
bairro na Ia linha, pois encontram-se nelle quatro impor-
tantissimas fabricas movidas a força mechanica, destina-
das duas a beneficiar herv» matte e as restantes, uma ao
fabrico de sabão- e vellas e outra ao preparo de gelo e
cerveja, alem de uma grande marcinaria, também a vapor,
todas trabalhando em grande escala.

Encontra-se mais ali o Seminário Episcopal, vasto
palacete de dois andares, verdadeira obra de arte. A' fren-
te deste soberbo edificio, termina a linha de bondes.

O districto batelense abrange até o rio Bariguy, na
parte em que este transpõe a estrada real de Curityba
aos Campos Geraes.

Este arrabalde, segundo o tradição, tomou o nome
de Batei, devido á ter encalhado em sua zona, em época

que já vae longe, uma ligeira embarcação construída na
então aldeia, hoje cidade de S.José dos Pinhaes, e que so-
bre roldanas, rebocada por uma junta de bois, demanda-
va Curityba.

Jesuino Camargo (Curityba)
Charadas casass — 139 e 140

2—Este vaso é feito da cortiça
2—que eu cortei de uma arvore que tem apenas

três palmos de altura.
A. R. M. (Acary)



- 198 -

Charadas casaes — 141 a 144

Para o Sr. Antônio Celso de Jordão

Cansado da batalha, o heróe torna á cidade.—2
Um homem de granito que venceu mil pleitos ! —2
E por ter rectidão na lucta e na amizade,-2
conhecido ficou na marca dos direitos.-2

Manoel Miranda (Jacaré-Ceará)
Enigmas — 145 e 146

100111 111
Desculpe, caro Senhor,
eu ser p'ra isso incapaz .
de fazer um bello enigma De qualquer modo que o leias
que appareça entre os mais, tem sempre o mesmo sentido,
mas nestas cinco unidades
nome de homem acharás.

Lourenço Ribeiro
(Afuá-Pará)

da esquerda para á direita
elle vae ser resolvido.

Franklin Cunha
(Porto Alegre)

Charadas bisadas — 147 e 148

3—Não é em terra e sim no mar que existe peixe ;—2
3—por isso na adversidade vou ao mar e pesco.—2

Zeferino Marques (Quatro Barras—Paraná)

1/2
Enigma — 149

Ao Sr. José de Moraes
1/2

Charada — 150

O estado de meu negocio-1
não vai bem, está parado ;
só mesmo que com o barco-2
tenha um lucro inesperado.

João Francisco Dutra
(Cacimbinhas)

Jacintho Flores (Santa Catharina)
Logogripho — 151

Ao chegar de mailrugada-3,4,6,7
ao meu amado paiz-8,9;5,5,2
dirigi-me para a igreja-1,9
de estola e sobrepelliz.

Fagotin
(Porto Alegre)

Charada — 152
2-2— E' exacto ; toda a trapaça eu vejo no teu rosto.

Dr. Henri (Porto Alegre)

/
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Charadas casaes — 153 a 168
NUM BAILE IMM0DEST0 E BURLESCO - 2

A dança começou. Paga-se um só cruzado,—2
para á festa assistir, para na festa estar.—2
Dansa um feio rapaz, sarnoso, enfatuado,—2
com uma mulher gentil, que eu quiz a tempo amar.—2

Que a mão tocasse, o tal sarnoso apaixonado,—2
da alva mulher, não pude, é certo, tolerar,—2
e, ligeiro levando a mão direita ao lado,—2
procuro e encontro uma arma, para o rival matar.—2
Trava-se a briga então; com magua, o namorado—2
afasta do caminho a moça, e, desvairado,—3
a mim se atira, mas foi-lhe funesta a sorte.—2
Eu, que pela mulher estava enamorado,—2
para o lado salto, e firo com arma o desgraçado,—2
que, como ao solo cae, na queda encontra a morte.—2

A rogo de Antônio Trapaça—2
Barão Ecilà (Porto Alegre)

Combate doSeival
Li no Almanak para 1909 a biographia do general

Visconde do Cerro Alegre e as referencias feitas a meu
avô, o major David Francisco Pereira, a cujo excessivo ar-
rojo é attribuido o insuccesso das armas legaes na batalha
do Seival.

Meu avô era realmente um bravo, porem naquella
occasião não foi levado unicamente pela sua bravura
quando mandou carregar ; essa carga era necessária e ou-
tro qualquer official brioso a levaria, assim como elle e
meu tio-avô Pedro Nunes a levaram.

A posição occupada por meu avô era má, como se
deprehende da descripção, e aquelle dos combatentes «que
tivesse necessidade de passar a sanga que separava as
duas linhas, podia contar quasi fatalmente com a derrota.»
Portanto a questão cifra-se apenas em saber se meu avô
teve ou não necessidade de passar a sanga*

A rápida vantagem obtida pela direita legalista ape-
nas se fez sentir, dando em seguida logar á confusão que
se estabeleceu, devido ao incidente occorrido.com Silva Ta-
vares.

A attenção dos combatentes que estavam sob as or-
dens deste chefe prendeu-se, ao incidente e o general Netto,
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com aquelle denodo e sangue frio que o caracterisavam,
reorganisou suas forças e estava prestes a., carregar ; na
direita das forças republicanas também se havia estabeleci-
do a desordem, devido á vantagem obtida pela direita das
forças legaes Foi nessa oceasião que meu avô, comprehen-
dendo o perigo a que estava sujeita a ala direita legalista, se
Netto carregasse, e querendo aproveitar a circumstancia
íavoravel da confusão que reinava na força que tinha á
sua'frente, na esperança de passar a sanga e levar a car-
ga com vantagem, depois de rápida combinação com Pe-
dro Nunes, deu a ordem de carregar.

Apenas transpoz a sanga, uma bala partiu-lhe uma
coxa, desmontando-o> e a confusão se estabeleceu entre
aquelles que commandava. Pedro Nunes, outro bravo cujo
nome me orgulho de usar, procurou reorganisar a força ;
mas já era tarde, pois a derrota se manifestara.

Só quem já se achou em um combate no qual toma-
ram parte forças sem disciplina e quasi completamente
alheias a assumptos de guerra, pode avaliar ó effeito que
causa a disparada insólita e desordenada do cavallo mon-
tado pelo principal chefe e o baque do corpo de seu im-
mediato.

Esse effeito ainda é mais sensível, quando esses
chefes são estimados pelos seus eommandados, e as forças
do general Tavares eram compostas, na sua quasi totali-
dade, de parentes e amigos.

Junte-se a isso a perícia, a bravura e o sangue frio
do chefe adversário e a derrota daqueila força será rápida,
inevitável, fatal.

Se não se attribuir á superioridade numérica, á
bala que cortou á cabeçada do freio de Silva Tavares ou
á que partiu a coxa de meu avô deve-se attribuir a der-
rota das forças legaes naquella occasião, nunca, porem, ao
denodo de um official que cumpriu simplesmente o seu
dever.

Meu avô carregou quando devia carregar; se hoii-
Tesse continuado inaetivo, a direita legalista, desorgani-
sada pelo incidente occorrido com o seu commandante,
teria, fatalmente, sido derrotada, a derrota se extenderia a
toda força ; a gloria do seu nome teria ficado manchada e
hoje os seus descendentes não sentiriam suas cabeças
instintivamente levantarem-se, quando pronunciam o seu
nome.

São estas as considerações que me despertou a lei-*
tura da descripção daqueila batalha; mas é meu dever
dizer algo mais sobre esse momento histórico, ainda que
não seja senão para tornar patente a nobreza de caracter
e o cavalheirismo do general Netto, talvez o vulto mais
glorioso da revolução de 35, mas a cujo nome a historia
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não deu ainda o realce que merece, devido á excessiva
modéstia daquelle que o usou.

Após a queda, meu avô conseguiu ajoelhar-se, apoian-
do a mão esquerda numa saliência do terreno e empu-
nhando com a direita a espada.

A carga passou e elle conseguiu defender-se de ai-
guns golpes que lhe foram lançados.

Êm seguida o general Netto soube que o comman-
dante da ala esquerda legalista estava ferido e recusava
entregar a espada. A toda a brida dirigiu-se ao logar
onde estava o ferido, e ahi chegando, apeou-se e pediu-lhe
a espada; meu avô recusou entregar-lha.

—Pois metta a na bainha e dê-me o braço, respon-
deu o general.—A minha dignidade não o permitte, disse meu avo.

O general pensou um pouco e accrescentou :
—Deixem-o, mandarei alguns prisioneiros levantal-o,

e auxilial-o.
Sahiu e meu avó ficou só entre alguns feridos e ago-

nisantes. Momentos depois um sargento; que passava e não
•uvira a ordem do general, intimou-o grosseiramente a
render-se e, como elle recusasse, apontou ar clavina e fez
fogo, indo a bala atravessar o peito do ferido, que cahhi
para não levantar-se mais.

O que levo narrado é abonado pelo testemunho do
próprio general Netto, que o contou a meu pae, de quem

' 
Innocencio Pereira Nunes (Herval—R. G. Sul)

Minha Musa

Dezeseis annos, apenas,
ella conta, a endiabrada,
e tem no rosto a alvorada
das claras manhãs serenas.

O saial fica-lhe a gosto :
bem curto, e a cor de açucena
faz resaltar a morena,
morena cor do seu rosto.

Em seu olhar, que dardeja
flamma viva e doce e pura,
espelha toda a candura
sua alma de sertaneja.

Travessa filha do monte,
nã© tem a pose da que

usa leque e pince-nez,
e cita Voltaire e Comte.

Magistralmente a brejeira
conhece o coco e o tara,
e, no delirio, sinhá
bate o pé, salta ligeira!

Seu tugurio é levantado
no sopé de uma collina,
da humanidade felina
completamente afastado.

São da musa commensaes
no lar campesino, agreste,
entre mundano e celeste,
o Riso, o Prazer, a Paz.

Raul Monteiro (Pernambuco)
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Charadas casaes — 169 a 173

Elle é macaco
que faz asneira;
ella é constante
na bebedeira.-2

Honorato Soares
(Encruzilhada)

1—A filha do sol é de pedra
2—Um cinto* de ferro.
3—Um livro escolhido.
4—Um vestígio de verdade.

Zeferino P. de Andrade
(Arroio Grande)

Enigmas - 174 a 179

A Juvencio Carneiro e Enéas Carneiro

A
Se divisardes
um aguazil
vestido em habito
lugubre, vil...—5

12345
2
3
489
5
6
76789

pensae no que
desde o sol posto...
neste sentido,
vos tenho exposto.—5

OOO
O
O
O
O

OOO
Ide avisar
de uma corrida,
aos habitantes
do monte... Ida.—2

o
Dizei-lhe que
o maganão
tem uma enorme
bomba de mão;—3

u
que... se lhe chega
na escorva o lume...
segundo tem
como costume,—2

Y
o monte arrasa...
como já fez,
com um outro monte
um vate inglez. —1

Theodulpho Ribeiro P- Bandeira (Cajazeiras—Parahyba)



— 203 -
Charadas — 180 a 183

í~^~~Kma area para ser medida.
\mfrJ-uma parenta e um protegido.
} 

"}"rrma- ave singular e grande.1—2—Um ser anormal.
Matuto Torrense (Torres-R. G. Sul)

BOCHAS
• 9rrínií° 

~ E' uma rocha crystallina instrati ficada;consistindo de quartzo, feldspatho e mica, e apresentandousualmente uma côr esbranquiçada, acinzentada, ou ver-melna cor de carne (encarnada). Difíère do ghèiss em nãoter a nuca em planos (palhetas ou lâminas) e portanto emser destituído de estructura schistosa.
Granito gneissoide — Granito no qual a mica temtraços de um arranjo regular.

i Granito gra.phico - E' o que consiste de quartzoe ielospatho sem mica, e tem as parfíeülãs de ouartzoarranjadas no feldspatho deforma a parecer, numa seccá»transversa], como se fossem caracteres orientapsGranito porphyritico - E' o que contem feldspa-tlio em crystaes distinctos.
Granito syenitico - E' o que contêm tanto o hora-olende corno a mica.
Gneiss— E' uma rocha crystallina, consistindo,como o granito, de quartzo, feldspatho e mica, porem ten-ao estas matérias, especialmente a mica, arranjadas emplanos (palhetas ou lâminas), de forma que fragmenta-seum tanto íacúmeiite em ladriihos ou lages! toscas" O horn-Díenac íoma as vezes o logar da mie;:, e então chama-se -gueiss hornolendico ou syenitico.
Porphyro - E' uma rocha consistindo de umabase compacta, usualmente feldspathica, na qual estão dis-semmados crystaes de feldspatho. Os crystaes são de cormais clara do que a base, e freqüentemente brancos Havariedades de cores, vermelha, roxa e verde, que são muitoestimadas como mármores. .
Sycnito — E' uma rocha crystallina composta dequartzo, hornblende e feldspatho, de côr cinzenta es-Oranqmçada, ou avermelhada, que toma o seu nome defeyene. no Alto Egypto, de onde foi trazida pelos antioosEgypcios para monumentos.
Quartzo ou quarzo - Siiex puro, que se apresen-ta em> crystaes vitreos, translúcidos, tendo a forma deum prisma exagonal, terminado em cada extremidade poruma pyramide, e também em massas de varias cores, maisou menos transparentes, e algumas vezes opacas.

14-1911

¦'¦..•• 
--. -. 

.
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Quartzo rosa é uma variedade côr de rosa; ame-
«.isto S variedade côr de violeta; quartzo enfurna-
cado uma variedade côr de cinza-pardacentâ; calcedonia,
uma vaSedlde não crystallisada, quasi branca e de lustro
IToZXmam, carnelina ou carneira *«*£
«edonia encarnada, ou cor de carne; ágata,,ê umal calce
donia em camadas parallelas, ou concentiicas, üe cores
Sentes 

* 
pederneira (silex pyromacho,éuma varieda-

de™ ou parda; Mpei é um quartzo opaco, 
^^amarello, ou pardo, colorido por ferro, ou bario terrugi

noso! O quartzo é um constituinte essencial do granito, e
flhnnda em todas as idades. -r-,,^Feldspatho, feldspar, felspatho ou felmir-^
um mineral que se apresenta em crystaes e em massas
íívsteUinas um tanto vitreas no lustro e quebrando um
tentoSente em duas direcções, *«^S^$;
As cores são usualmente a branca e a encarnada (oor de
carne), algumas vezes azulada, ou esyerueada. Consiste oe
S Ilumina e potassa. O íeldspatho é um dos. eonsti-
tuintes es 

"enciaes 
do granito, do gnejss, da ardos.a mica-

cea e do porphyro, e entra na constituição de quasi todas
aS r0<f 

.Éffiâ&tó dos feldspafos é aPPM^^um
*?runo de mineraes alliados, incluindo alem do íelflspatno
fommum, as espécies albite, anorthite, labrador.te e rya-
COlÍte'^ca - E> um mineral capaz de ser falquejado em
ínminnq plásticas de extrema finura. E' incolor, pu apre-
S uUlaBSombraddeepardo claro, cinzentoyparaó en^u-
miPMHn nreto e algumas vezes verde ou vioíeia, & ge
Malmente mais ou menos transparente, e é usado, como o
vidro, em lanternas e em portas de estufas. -Ha três ou

quatro espécies de mica, diíferindo na composição e foi ma
CryStaAnnüca 

é um constituinte essencial, do granito
gneiss, e da ardosia mieacea ou. Qusrtea-nawoep. _

Harnblende - E- um mineral commum, que se
apresente em massas ou em crystaes P^tmos e de
varias cores, desde a branca, passando pelos matizes ver
des até a preta Os crystaes são muitas vezes longos e
ddáados! em fôrma de lâminas ou palhetas,ou então em
Xs fibra™. A variedade preta é ^J™à*JZfâ?etâ
a verde, acünotite : a branca, ^moWe, ou Ãor^lenae
Jvmnon' a fibrosa, asbesto ou amianto, kste minerai
|S essincXênte de silica combinada com magne-
sia, calou ferro. Os francezes chamam-no também am

phíbole, e classificam-no como um silicato duplo de
€al C 

(DomiIccfonario da Lingua Ingleza de Webster).
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A uma desconhecida
Quem dos plainos azues, gentil sereia,doirado archanjo, te mandou ao mundo?
Quem arrancou-te ao pelago profundo,*juem os laços quebrou dessa cadeia
cheia de sombras, de mysteriòs cheia ?Dize, filha do céo, astro fecundo,
sol de amor em que tremulo me inundo,duie o mysterio que essa vida enleia !
Mostra-me, Santa, o excelso Paraiso,
o Paraiso do amor e da ventura,
que Qçintilla na graça do teu Riso !
Deixa-me ouvir os divinaes harpejos
dessa garganta harmoniosa e puraiia dulçurosa musica dos beijos...

Gustavo Frota (Fortaleza)
SQNKQ

Sonhei comtigo e wo meu sonho eu viacomo visão olympica e radiosa,
vires a mim serena e carinhosa
«iam transporte de esplendida alegria.
Eu que minha alma se desilludia
desta affeição estúpida e inditosa
o que ao ver-te fugir-me desdenhoaa,
cheias de pranto as palpebras sentia,
Tendo-te assim tão compassiva e pura,num êxtase de amor e de ventura,
pensei subir ás célicas regiões.
Dormia... mas desperto vejo agora :— Inda minha alma em desalento choravergada ao peso das desillusões.

(Do «Livro de A Ida*
Mario de Linhares (Fortaleza)

Lyra em funeral
Já que náo tive, 6 Mãe, o triste ensejode em tua fronte aureolada e fria,
pleno de dor, mas de uma dor sombria,depositar o derradeiro beijo,
neste soneto, o mais tristonho haruejode minha lyra falta de harmonia,lagrimas puras como a luz do dia,«ando-te em longo e fúnebre cortejo.
E a troco dessas lagrimas sentidas,eu te supplieo, em prece fervorosa,
que lá, nessas regiões desconhecidas,
aoade estás, das quaes também partilho«ao te esqueças, ó santa Mãe bondosa.<ie sempre, sempre abençoar teu filho !Anselmo Bertolotti (D. Pedrito)

Charadas—184 a 199'
i

1—2 Uma fileira de peixe1—1 Um para o bolieiro
1—2 Dois havidos em facções
1—2 Três na terra tem assento1—2 Quatro sénte-se em fra-

grancia1—2 Cinco cedidos ao exercito1—2 Seis na bocea do propheta1—l?Sete á estudar a planta2—1 Oito temos na refeição
Guarany-Chub

(Jardim -Ceará)
1—1 Uma aversão ao aposento.1—2 Duas deusas sem governo.
í'~~o ^res Plantas era pedaços1—2 Quatro animaes de estudanteI — l Cinco notas de musicas1—2 Seis templos de feiticeiBÉs
1—2 Sete parentes tocando íns-truinentos
Lyra da Tarde (Bahia)

Logogriplio — 200
A D. Idalina Monteiro
Ouço uma «voz», e essecanto-U,í),
que tanta doçura encerra, [3,56 de «sonora» avesinha-13,10,5,1 7das mattas de minha terra. '

E' jurity que chorosa
soluça com muita «dor», 11,18,4,saudades do pátrio ninho...[12,17
saudades do seu «amor».
_ f6,lf),fi,17,5tanta mimosa 'a vesinha—1,2,16,9,
canta mais q' o teugorgeio
faz-me bater com mait? «vida»-19,
o coração em meu seio. [7,16
Canta, sim, ob ! canta muito
pelo vale e pela serra
que eu gosto de ouvir a a ave*
das mattas de minha terra.

Celina Brazil
(Pau dos Ferros)

Enigmas—200 e 201
500

E' metade do nayio,
Tecido e p5o. Ora já se riu ?

211
Senhora Épiphania, qu« car-tas são estas ?
José Lopes de Moraes

(CMiaquam)
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Charada — 203

3—Tjm ataque imprevisto na via publica
Cleonides Fialho (Pará)>

Enigma— 204

Quando Deus fez a terra onde habitamos,
por instincto do bem que sempre amara,
cinco irmãos fez das raças differentes
para guia dos seres que formara.

Eu segui, comprehendendo o meu destino,
conformado e consciente do degredo,
me installei logo após numa casinha,
construicla no meiorcle um rochedo.

Era um vasto chalet feito á chineza
duma rosea fachada em caracol,
pavilhão muitas vezes adornado .
com brilhantes das cores do arrebol. ,

Uma sala central bem arejada,
pela aberta que Estachio descerrou,
tinha um malho automático e bigorna *
que Vulcano nas forjas occupou.

Revistia o immenso corredor,
como a esteira trançada de tabúa,
um oleoso tapete amarellado,
que prendia esse pó vindo da rua.

Duas grandes janellas se ostentavam
cnas internas paredes do salão,

construídas cie formas differentes,
uma oval e redondo era outro vão.

A varanda, no fim, architectada
por notáveis obreiros de Corintho,
foi o paço real de Psametico
ou de Créta o famoso labyrintho.

Eis o rico palácio em que installei-me
por vontade de Deus Omnipotente.
Como prova de nimia gratidão,
ouvirei seu conselho eternamente.—ô

Leda Brazil

Charada casal — 205

2—Faz-me uma caricia que te dou cinco tostões.
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Fensares

Para o homem de bem a dignidade é a quintessen-cia de tudo : está acima das amizades e dos interesses.
Cdnserval-a intangível é um dever.

A mulher é a mais artística e a mais original de
todas as concepções divinas.

Caracter—evangelho de luz do homem integro.
A prece é uma caricia bordada pelo coração e tecida

pelos lábios.
Queres dignificar a tua vida ? Trabalha. O trabalho

é o patrimônio sagrado do homem.
Só conheço uma aristocracia : a do caracter ; só

uma magestade : a do talento.
P. II. Souza Pinto (Minas)

Habitantes primitivos do Rio Grande do Sul
O tronco sem comparação mais. "numeroso dos pri-mitivos habitantes do Rio Grande constituíam os Guará-

nis. Os nomes de Tapes e outros não eram senão dènÓmi-
nações diversas da mesma raça.

Esta é a opinião quasi geral ; veremos porem que
ha de soffrer uma modificação.

O sul e sudoeste occupavam habitualmente os Char-
ruas, os Minuanos e Guenoas ; os Arachanes habitavam
ao longo da Lagoa dos Patos e ao sul do curso inferior
do Jacuhy, os Carijós viviam no littoral, os Caaguas na
região de leste e os Guananás no Alto Uruguay.

O mappa que acompanha este estudo indica as sedes
que os primitivos habitantes, segundo as fontes publicadas
e inéditas, occupavam mais ou menos habitualmente até
os fins do século 17° e inícios do 18°.

Os Guaranis
Eram todos de estatura media, reforçados e bem fei-

tos. O tronco em comparação com os membros era gran-de, os pés e mãos pequenos.
Corpo bem nutrido e robusto, rosto largo, maçãs

salientes, nariz achatado, olhos pequenos, pretos, eu cova-
dos, erguidos no angulo exterior, algo cerrados, e feições
algum tanto melancholicas, são os traços salientes em sua
configuração physica.

De cor eram os Guaranis acobreados, mais ou me-
nos escuros, segundo as regiões que habitavam.

Supportavam galhardamente fadiga, doença e até a
morte. Uma lagrima, um gemido até passava pela maior
cobardia que o homem podia commetter. Desprezavam
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portanto os europeus quando os achavam muito inferiores-
neste ponto.

Tinham geralmente os sentidos mui apurados. Viam
a grande distancia. Tinham desenvolvido o olfacto, a pon-
to de sentirem de muito longe a fumaça do fogo, ou de
distinguirem pela exhalaeão das pegadas a própria raça
a que pertenciam os extranhos. Descobriam a pista do
tigre, sentiam pelo cheiro a proximidade do jacaré e ou-
viam o tinir da cobra cascavel, quando o europeu ainda
não suspeitava a presença destes inimigos.

Terem sido mentirosos attestam-no os primeiros
missionários,1 outrosim que erarn inconstantes, impreviden-
tes, indolentes e fleugmaticos.

Que eram originariamente desconfiados e cruéis, eo-
mo um historiador moderno o quer, não o abona a hisfco»
ria ; haja vista a ingenuidade encantadora com que rece-
beram a Alvarez Cabral e muito depois a Nunes Cabeça
de Vacca. ¦'-"

Pintavam o corpo caprichosamente, especialmente
com genipapo, para se darem um aspecto guerreiro e for-:
midavel. Usavam da tatuagem feita com um dente da eu-
tia para perpetuarem certas proezas e o numero dos de-
senhos correspondia ao dos feitos gloriosos. j

De ornato serviam-lhes os dentes dos inimigos ou
de animaes ferozes mortos por quem os trazia e que ne-
nhum outro se atrevia a usurpar. Parece que tinham por
amuletos certas pedras nitidamente lavradas, meias luas,
corações e outras formas symbolicas. Tenho achado àlgu-
mas no littoral do estado. Enfeitavam também com pennas
vistosas os braços, pernas e a cabeça e em occasioés ira-
ziam nas costas plumas de avestruz.

Pode-se dizer que andavam quasi nus ; mas no in-
verno se cobriam de pelles de animaes ou de una tecido
de certa ortiga.

Se o vestuário portanto não lhes custava grande
trabalho, maior lhes. exigia o sustento. Consistia do pro-
dueto da caça e pesca e de um cultivo escasso de man-
dioca, milho e feijão.

Para a caça usavam de arco e flecha de diversos
feitios, conforme o tamanho da preza. Empregavam arma-
dilhas chamadas mundéos para esmagar a caça sob o
peso ; outras vezes apanhavam os animaes vivos em covas
bem altas e cobertas de rama e terra.

Na pesca empregavam também a flecha com admi-
ravel habilidade e o anzol. Para obterem grande quanti-

i) Vida e Obras do C. Teschauer S. J. Rio Grande»
Lyen. Roque Gonzalez por 1909 pag. 60
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dade de peixe, lançavam ramos de tingui n'agua, que o
fazia apparecer morto na superfície. Os habitantes do litto-
ral preparavam suas redes, de pescar tainhas, de fio da
palmeira tucum. Para conservarem o pescado moquea-
vam-no? Houve também uma maneira de reduzil-o a pó
ou farinha, que denominavam piracui.3 O mesmo pratica-
vam com a carne ; uma espécie destas preparações lem-
bra a nossa passoca}

Os indios visinhos da costa em certos mezes faziam
larga provisão do marisco ou sernambi, separando-o da
casca ou concha, que amontoavam á beira do mar. For-
mavam-se assim aquelias celebres ostreiras que são conhe-
cidas pelo nome de sambaquis. Dellas não só extraem a
cal tão rara entre nós, como também diversos preciosos
restos ethnologicos daquelles indios.

Usavam na pesca também a canoa (igdra). Era esta
feita de um toro cavado com o auxilio do fogo. As chama-
das ubás eram feitas de uma certa cortiça. Parece que os
colonos faziam sobre este modelos as pelotas de couro de
boi usadas nas passagens dos rios.

Ao passarmos a tratar das .
Condições da família guarani

temos que tocar a questão, se entre os guaranis casados
havia verdadeiro matrimônio. Para esclarecer-nos so^re
este assumpto, basta considerar o que a este respeito re-
ferem os missionários testemunhas oculares.

Reservando para outra occasião tratarmos esta con-
troversia mais detidamente, nos limitamos aqui a resu.nir
os seus pontos principaes.

Nenhuma ceremonia precedia este gravíssimo neto
da vida social. Com a mesma facilidade com que tòmayam
mulher, trocavam-na por outra, como se muda uma cria-
da por outra, e isso por motivos levíssimos, corno per ..ão
saber guisar as viandas ou preparar os vinhos o some-
lhantes futilidades.

Muitas vezes casavam-se com mãe e filha ou com
varias irmãs.

Em certas oceasiões offereciam uma das esposas a

2) Moquear, assar 4) Passoea é comida
meio a carne ou peixe para me- feita de carne «ecca e pis ida, de
lh-or o conservar. Para esta ope- mistura com a farinha de mi.ri-
ração servia o mgquem 011 gra- dioca ; é alimento mui p: •-• i so
de de paus em forma de grellias. para quem viaja por lugares

3) Compõe-se de pira- ermos e destituídos de r< í:ui: os.
peixe e cui-pó.
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qualquer amigo ou também a um criado ; este porem, par-
tmclo, devia rèstituil-a. Havia quem, mudando a habitação,
abandonava também a esposa.

Ponderando estes factos, chegaram os missionários á
convicção que taes uniões não eram verdadeiros matrimo-
nios. Também a simples consideração que não eram con-
tractos, pela razão de os não conhecerem, levava á mesma
convicção. Aquelles que julgavam que o casamento com a
primeira mulher era verdadeiro matrimônio, topavam com
difficuldades invencíveis. Submetteram-nos a uma decisão
ecclesiastica, eme declarou haver nesta matéria plena liber-
dacle de opinião. Desta maneira, diz Techo,5 arraigou-se a
doutrina dos missionários americanos que sustentavam
que em geral eram nullos os matrimônios dos Guaranis e
que estes, depois de baptisados, podiam escolher livremente
entre suas concubinas a que queriam para legitima mu-
Iher. Outrosim que era indispensável muita cautela em ma-
teria tão delicada/1

O direito matrimonial, se podermos falar em tal, re-
dúzia-se a poucos principios. Só ao pae, pensavam elles,
se devia a vida do filho. A mãe era considerada somente
como guarda e depositaria cia prole e esta não contrahia
deve res com ella. Aos filhos passava a condição do pae e
não a da mãe. Se esta era escrava e o pae livre, lambem
os filhos eram livres. Se pelo contrario o pae era escravo
ou inimigo, como tal era tratado o filho.

A mulher repudiada ou viuva, caso que não achasse
novo esposo, passava para a classe das velhas.

A mulher depois de dar a luz ia com o filho lavar-se
ao rio e continuava na lida da casa como antes ; pois não
era sujeita aos incommodos que observamos na civilisação
e que reclamam o resguardo.

Em compensação conservava-se o marido deitado na
rede e se abstinha de certas comidas e de quasi toda a
oecupação. Tem-se chamado este costume de choco ou
couvade de homem, como se fizesse as vezes da mãe.

Parece injustificado este ponto de vista. Era uma
mera superstição, a qual obrigava o pae a uma rigorosa
abstinência de tudo quanto julgavam acarretar alguma
desgraça ao recém-nascido. Conservando-se assim retirado
e abstinente, procurava mais facilmente evitar as oceasiões
em que, segundo sua supersticiosa convicção, podesse pre-
judicar a prole. Era pois um bello acto de amor paterna! ;
era a continuação dos hábitos que assumira, quando as
annunciava o nascimento. Abstinha-se o pae já então de

5) Techo, ííist. Provinc.
Paxaq. L,ib. X Cap. 15

6) Montoya, Conquista,
cap. to
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caça, de fazer flechas nem macanas, para não causar
damno ao filho.

Ao recém-nascido davam um nome appropriado ás
boas ou ás más qualidades que tivesse ; se por exemplo,
era muito moreno, chamavam-lhe corvo, e rã quando
chorava muito. Furavam-lhe o beiço inferior, achatavam-
lhe o nariz e estiravam-lhe os braços e pernas para os
tornar bem rijos.7

A mãe criava o filho até sentir-se de novo mãe ;
assim havia columi (menino) que mamava seis e oito
annos.

Castigo corporal como correctivo educativo era intei-
ramente desconhecido, e só com muita diffieuMade com-
seguiu o veneravei Roque Gonçalves introduzil-o nas pri-
meiras reducções.

Tão pouco reprehendiam os filhos, por mais censu-
ravel que fosse uma acção praticada por elles.

Cedo ensinavam aos meninos o uso das armas e a
maneira de fabrical-as. .._

Os laços da família eram naturalmente mui frouxos.
Viviam em grupos de famílias, a que os levava, a sua orga-
nisação social, que se liga á patriarchal e á rpolygamia.

Construíam cabana ou oca, em que viviam vários
casaes. Diversas ocas formavam uma taba ou toldo (ai-
deia), assim disposta que no meio lhe ficava um terreiro ou
como praça, onde faziam suas reuniões e festas. As caba-
nas eram armadas em quatro paus, cobertas de palha de
palma pindoba (coqueiro) como taes que hoje servem e
amanhã são abandonadas. E nellas não havia outros
repartimentos que umas cordas que indicavam o logar
que a cada família tocava.

Os utencilios domésticos ou mobília da casa redu-
zia-se a poucas cousas. Vem a ser uma rede de algodão
que pendurava de esteio em esteio por duas pontas ; o
panacú ou canastra de palha que servia de arca ; umas
talhas para suas bebidas ; um cabaço para guardar sua
farinha e umas cuias que serviam de copos.

Na cabana conservam dia e noite acceso o fogo ou
debaixo das redes de dormir ou no centro, onde costu-
mavam reunir-se com os pés chegados ao lume. Quando
por acaso se extinguia, tiravam-no de certos paus, um
molle e verde, o outro duro, que friccionavam um com o
outro até conseguirem fogo.

Em cada familia se repartia o trabalho, segundo os
sexos. Os homens aprestavam as armas, levantavam a ca-
bana, tratavam da caça e da pesca e faziam a roça.

7) TedlO, Hist. Prov. Paraq. Lib V e. 7.
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As mulheres estavam encarregadas das plantações,
de fabricar a farinha, preparar as bebidas. O preparo des-
tas, quando extrahidas do milho, era reservado as moças,
que mastigavam os grãos para communicar-lhes a neces-
saria fermentação. Estes trabalhos estavam entregues ás
mulheres, como a quem lhes communica uma especial fer-
tilidade e virtude.8 ^ \-

De algodão faziam as redes e da fibra de umaorti-
ga uma espécie de pala9 para resguardarem-se do frio do
inverno.

Eram ellas quem exerciam a arte cerâmica, fabrican-
do diversos vasos de barro, não destituídos de elegância e
ornamentos.

Nas transinigracões carregavam os fardos ; mas o
movimento destas e as distancias que cada dia deviam
vencer dependiam das mulheres.

Amigos que voltavam após longa ausência, recebiam-
nos as mulheres com grande pranto, altos suspiros e eo-
piosas lagrimas, como se se compadecessem dos incommo-
dos que no caminho soffreram. Logo depois mostravam-se.
alegres e como de festa, dando ao hospede as boas vindas
e traziam-lhe de comer e perguntavam-no por onde an-
dará10 )' 

Nas suas doenças, applicavam o sumo de hervas me-
dicinaes, outros chamavam os feiticeiros, que fingiam tirar-
lhes, chupando, as causas da enfermidade. Sangravam-se
com o dente da cutia.

Só ás mulheres era licito carpir a morte dos seus
caros. O verdadeiro bravo devia, segundo elles, ser com-
pletamente insensivel. Neste respeito eram-lhes inferiores
os celebres recken ou heróes germânicos, que não hesita-
vam em deitar a chorar e gemer em certas occasioes escu-
síidas

A mais bem conhecida maneira de sepultarem os
seus mortos era a de metter o defunto de cócoras em uma
igaçába ou talha de barro, com todos os seus trajos e ar-
mas. A cova em que punham a igaçaba com o corpo, por
vezes se abria no oroprio rancho em que vivera o defunto.
Ainda hoje encontram os colonos a roçar os mattos taes
urnas funerárias.

8) Gabriel Soares. Noti- meio, por onde se enfia a cabe-
cias do Brazil, II P. cap. 158. ça, semelhante ao poncho.

10) Soares II P. cap.
9) Pala, espécie de capa, 162. Vasconcellos, Chronica,

de forma mais ou menos qua- Noticias das cousas do Brazil
drada com uma abertura no ly. I n. 137.
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Restam umas observações sobre o que se pode eha-
mar a

Organisação social dos Guaranis
Viviam em povoações mui pequenas, mas não sem

governo ; a forma deste era a patriarchal. Os chefes ou
morobixabas eram hereditários ou electivos.

Para resolverem um negocio de maior importância,,
uma transmigração, a morte de alguns prisioneiros, con-
vocavam a eabilda, que se reunia no terreiro da taba.

Os morobixabas se sustentavam de quanto os seus
traziam da caça ou pesca,11 comiam quasi sempre á partee encostados, os mais comiam da gamella em commum e
de cócoras.

Havia entre os da mesma tribu verdadeiro commu-
riismò. Nenhum comia ou bebia sem repartir com os demais.

Não conheciam a propriedade de terras ou de bens
de raiz. Neste ponto eram iguaes aos antigos germanos.12Nenhum possuía um campo como propriedade pessoal. E
se lhe tivessem perguntado a quem consideravam senhor
da sua terra, ter-lhes-ia parecida tão absurda semelhante
pergunta como esta outra, quem era o proprietário da sua
atmosphera.

Também as guerras não se emprehendiam para con-
quistar terras ou aldeias, mas sim para fazer prisioneiros
que servissem de escravos, para vingar uma affronta, ou
emfim bastava o desejo de arrebatar ou de revindicar uma
ou varias das mulheres da tribu extranha.

E' este aliás um facto mui commum entre os povosselvagens e que se hoje designa pelo nome de exogamia™
Precediam a uma expedição guerreira muitas e calo-

rosas exhortações dos morobixabas e de outros eloqüentes.
Os poderes dos morobixabas eram absolutos durante o
tempo da guerra. A. decisão definitiva, porem, dependia de
um conselho, em que tomavam parte os homens princi-
pães da tribu.

Depois de armarem suas redes, assentavam-se na
melhor ordem os do conselho militar e ouviam com muita
attençâo o discurso do morobixaba. Em seguida, começan-
do pelo mais velho, falava cada um por sua vez.

Resolvida a guerra, todos concorriam em commum

nj vSoares, Noticias do 13) J. Capistrano de
Brazil, cap. 160. Abreu na 3a edição da Hist

12) C. J. Caesar. Com- Geral do Brazil, pag. 67 No-
nieiit. de bello gall. IV. i & ta G.
VI, 22.Tacit. German. XXVI-[6.
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para os preparativos da campanha. Estes reduziam-se a
apromptarem suas armas e a fabricarem *a farinha de
guerra.

Não havia previa declaração de guerra. Antes de
abalarem os guerreiros, designava o general exploradores,
espias e um capitão de deanteira, que ensinava o cami-
li lio e indicava os pousos para a noite. Chegando á visi-
nhança do inimigo ou duas jornadas da aldeia inimiga,
não accehdinm mais fogo, para não serem trahidos pela
fumaça ou pelo cheiro do fogo.

O sysiema do ataque era o das ciladas, cahindo so-
bre o inimigo com urros e com estrondo de buzinas e
tambores. Assenhorear-se de um dos inimigos, trazel-o
comsigo e ufanar-se com as honras do triumpho era a
maior gloria para o guerreiro. Se um dos partidos, sem
perda dos seus, conseguia aprisionar alguns inimigos, o
combate durava pouco tempo ; pois o vencedor se dava
pressa de fugir com o captivo.

Por não termos encontrado testemunha certa que
um dos primitivos povos do Rio Grande do Sul tivesse.
comido carne humana, e por conseguinte sacrificado os pri-
sioneiros de guerra, nos abstemos aqui de descrever aquel-
le «sacrifício anthropophagO" muito em voga entre as tri-
bus do norte. l

Tão pouco offereciam propriamente sacrifícios, como
Varnhagen parece insinuar ; pois os Índios do Brazil não
tinham Ídolos, nem prestavam culto a divindade alguma.14

Em compensação andavam muito aferrados a prati-
eas supersticiosas. Temiam a influencia prejudicial de es-
piritos ou entes malignos, conhecidos sob os nomes de
Anhangá, Jurupary, Curipira e Caipora.™

Nestas superstições os confirmavam e conservavam
os pagés ou feiticeiros, pretenciosos charlatães, que se su-
jeitavam a uma dura iniciação para se imporem á credu-
lidade e veneração do povo. Ineulcavam-se por senhores
da atmosphora e até da vida e da morte dos homens. Di-
ziam também saberem do futuro, escutando a linguagem

14) Cf. Anchieta, Infor-
maço es, pag. 27. Nobrega,
Cartas V pag. 70. Montoya,
Conquista, cap. 10. Lozano,
Hist. de Ia Provincia dei
Parag. l. i. cap. 19 n. 11. o.
P. Sanches Labrador 110 seu
inédito Paraguay in pag.
11. 380 diz : «No son idolatras,

sino atéistas simples.» Vascon-
cellos, Chronica da Comp.
Notas das cousas do Br a-
zil, lib. II. 11. 12.

15) vide Anthropos
de 1906 onde publicamos My-
then u. alte Volkssagen aus
Brasilien, Salzburg 1906.
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das aves, consultando as hervas sagradas do mate e do
tabaco. . ,

O que para sempre fará lembrar o nome guarani e
a sua lingua. Os monumentos lingüísticos, os diccionanos
e grammaticas. as poesias de Anchieta, Montoya, Figueira,
os catecismos de F. Luiz Bolanhos e do veneravel Roque
Gonçalves, os estudos de Restivo, os sermões e traducçoes
em guarani serão consultados, em quanto se houver de es-
tudar a America.

Os que mais penetraram a natureza desta lmgua,
mais lhe exaltam as raras qualidades e a equiparam ás
clássicas. Estes lhe celebram a riqueza, aquelles a elegan-
cia da expressão ; uns a delicadeza para exprimir os ter-
nos e variegados affectos das orações da igreja, outros
lhe admiram o fino de sua ductilidade, com que sabe tra-
duzir as disposições jurídicas da legislação hespanhola em
toda a integridade de sua expressão subtil, e todos a con-
sideram como ura phenomeno até hoje inexplicado no cam-
po da archeologia americana,

Pois os ethnologos experimentam naturalmente grau-
des dificuldades em explicar como um povo, não semi-
civilisado, mas selvagem, pôde, não digo formar, mas con-
servar e transmittir-nòs uma lingua tão perfeita. E pare-
ce que aquelles que, com Carlos vou Martius vêem nella
uma herança cie um povo civilisado que já ha muito dei-
xou de existir, não estão longe da verdade.

Este esüinhoso problema da origem dos indígenas
está ainda longe de sua solução. Na incerteza geral, ha
apenas uns vislumbres de luz a respeito da origem dos
nossos primitivos habitantes.

Ha vários restos e indícios, entre os quaes as xunaas
com uma perfuração circular bi-conica (conhecidas como
machados circuiaíes) e outros que o nosso Rio Grande se
deve ethnologicamente adjudicar não a S. Paulo e ao norte
do Brazil, mas á bacia rio-platense, onde se encontram ge-
ralmente as ditas fundas, que faltam absolutamente no
resto do Brazil.

Parece portanto que o ponto de partida para os
nossos indigenas foi a região andina. Que sua physiono-
mia ethnica os prende a uma civilisação prehistonca trans-
andina, inculcam-no estes e outros dados ethnologicos,
apparentemente dispersos sem ordem, mas realmente con-
vergentes como raios ao mesmo centro.

Os Tapuias

Falar na existência de Tapuias no antigo território
do Rio Grande pode talvez causar admiração a mais de um
dos estudiosos da nossa historia. Demonstraremos porem
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que tinham seus representantes também entre os primi-tivos habitantes deste Estado. E' opinião quasi geral doshistoriadores modernos que os indios Tapes eram da es-tirpe dos Guaranis ; porem o P. Techo os distingue destes,
_dizendo que pouco differem destes quanto aos costumes elíngua, e accrescenta que não adoptaram todos os costumesaos Guaranis, mas sim que eram mais dóceis e menoscorrompidos por vícios (Lib. X. cap. 9). Passo a allegaroutro escnptor de grande autoridade, é Gabriel Soares deopuza, que no ultimo quartel do século 16° na sua Noti-cia do Brasil nos deixou uma verdadeira ethnográphiasobre as tribus da costa do Brasil.

Depois de dar-nos uma noticia geral das tribus quenao eram Guaranis, desce a descrever a dos Guayanás, quelimitavam com os Tamoyos em Angra dos Reis e com osCanjos no rio de Cananéa.
No capit. 72 da I parte continua a delinear o habitaidos lapuras : «Esta costa, desde o rio dos Patos (em frenteda ilha de S. Catharina) até a bocca do rio da Prata, épovoada de Tapuias, gente domestica bem acondicionada,

que não come carne humana, nem faz mal á gente branca,
5uV^r ^"^rá^' como são os moradores da capitaniade b. Vicente, que vão em caravelões resgatar por estacosta com este gentio alguns escravos, cera da terra, por-cos, galhnhas e outras cousas, com quem não tem nuncadesavença, e porque a terra é muito rara e descoberta aosventos, e não tem mattos nem abrigadas, e não vivem esteslapuias ao longo do mar, e têm suas povoações afastadaspara o sertão ao abrigo da terra, e vêm pescar e mariscarpela costa.»

No capit. 71 fala expressamente do território do Rio
grande: «Dos mantimentos da terra se aproveita o gentiolapuia em suas roças e lavouras...»

Segundo Gabriel Soares, os Tapuias occupavam o
|ertao do Rio Grande já pela simples razão de ser inhabi-tavel a costa pelos fortes ventos que a açoitavam.

# Mas no sertão, geographicamente próximo da costa,viviam então vinte mil Arachanes, como refere Ruy Diasde Gusmão na sua Argentina, e estes eram Guaranis.fará resolver esta contradicção-apparente ou verdadeira
j-e preciso lembrar que na America do Sul diversas trfbustraças ou guerreadas por outras se ligaram ou se sujei-taram a outras mais fortes. A tribu dos Chanés p. exsubmetteu-se a mais valente dos Mbayas. Acossados pe-los Onarruas como eram, sujeitar-se-iam os Arachanes aosixuaranis, começariam a falar sua lingua, guaranisar-se-tam ; e conseguintemente passavam por Guaranis, como
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quem fala essa lingua.16 A palavra Guarani, diz Bauzá,
se applicava indistinctamente ás tribus que falavam a
lingua guarani.17 '¦_;' ,

Que os Tapes fizessem cousa semelhante e provável,
ao menos Gabriel Soares nos autorisa a consideral-os Ta-
puias guaranisados e Techo nos insinua que nao eram
Guaranis. ,

Estava ainda procurando mais uma prova, quando
me veio ás mãos um opusculo de abalisado ethnologo, o
Sr Lafone Quevedo. Trata este escriptor na sua Etno-
loc/ia Argentina também da bacia do rio Uruguay, dos
Tapes, Arachanes, dos Carijós e Guananás e attnbue-os á
grande raça Tapuia.18 ....

Na historia das tribus que existiam no antigo tem-
torio do Rio Grande não encontrei um só caso de anthro-
pophagia. Um dos distinctivos dos Tapuias é quenao co-
rnern carne humana, segundo nos assevera Gabriel boares
diversas vezes. Só por esta qualidade differenciavam-se
dos Guaranis, ainda aue acceitassem outros costumes e a
linp-ua delies. Do muito que o mesmo autor escreveu jso-
bre os Tapuias merece ainda o seguinte a nossa attençao:

«Vivem estes Tapuias em suas aldeias com casas bem
armadas e tapadas pelas paredes de pau à pique a seu
modo, muito fortes por amor dos contrários as nao entra-
rem e tomarem de súbito, em as quaes dormem em redes
como os tupinambás, com fogo á ilharga..* Sao estes Ia-
puias grandes homens de fazer guerra a seus contrários,
e são mais fieis que os tupinaes.»19

Os costumes que adoptaram os Tapes dos Guaranis
já acima foram descriptos. _.

Como em todo o Brasil assim também no Rio Gran-
de, rarissimas são as denominações tapuias perdidas na

16) Temos um frisante
exemplo na historia contempo-
xanea ; os habitantes allemães,
cujas terras ficaram annexadas
á Prússia em 1866, tem-se cha-
mado prussianos.

17) Dominacion Espa-
nola en ei Uruguay I. p. 181.

18) Etnologia Argen-
tina Por Samuel A. Lafone
Quevedo, director dei Museu
de Ia Plata, Buenos Aires 1909,
pag. 196.

19) Noticia do Brasil
II. cap. 185. Não alteramos

nada do antigo texto de G.
Soares. Parece que este autor
não é consultado como merece
e que extrangeiros nos devem
chamar a attençao a thesou-
ros que temos em casa. Assim
diz o citado ethnologo D. La-
fone Quevedo : «Volvamos a
Gabriel Soares de Souza, ver-
dadero etnógrafo en ei siglo
XVI. Puede decirse que stt
obra es irreemplazable, y por
Io que respecta á Ia gran fa-
milia Guarani, completa.> (Etno-
logia Argentina. V.)
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grande torrente tupi-portugueza que alastrou por toda
a parte.

Apenas nos restam na geographia rio-grandense os
nomes Goyo, Goyo-En, Chapecó, Nioak (?); é tudo quese salvou da lingua dos Tapuias deante da invasão tupi-
guarani impulsionada pelas bandeiras dos paulistas e os
missionários. Ao passo que se iam descobrindo, as re-
giões recebiam um nome guarani e o conservavam, ainda
que nellas jamais tivesse habitado uma tribu de raça
guarani.1'0

Os Charruas
No tempo de sua maior pujança, extenclia-se esta bel-

licosa tribu do rio Paraná até ao littoral do Atlântico; ao
depois dominava só o terreno entre a Lagoa Mirim e os
rios Uruguay e Paraná. Com tudo conservava seu nativo
valor, valendo-lhe a conhecida bizarria não ter sido sub-
jugada por quem quer que fosse.

Apparecem a primeira vez na historia ao lado do
celebre descobridor do rio da Prata, a quem prepararam,seu trágico fim.

Parece que na época da conquista não .contavammais de dois mil almas entre homens e mulheres ; mas o-
valor indomito, o orgulho e altivez, o amor á intfependen-
cia grangeavam-lhes uma reputação superior á que a força
numérica lhes poderia valer.

Eram os Charruas de côr morena tirante a negro,
bem formados de corpo, vigorosos, ágeis e de estatura
elevada. Tinham os olhos fundos e horisontaes, negros e
brilhantes, sombreados por palpebras entreabertas, os den-
tes claros e fortes. O cabelio preto e basto usavam mui
comprido, atado os homens, solto as mulheres. Como insi-
gnia do sexo forte traziam aquelles um pausinho no lábio
inferior que a mãe tinha o cuidado de perfurar logo ao
recém-nascido.

Eram astutos e avisados, mas não homens de pala-vra. Segundo historiadores antigos, não sacrificavam chris-
tão algum aos horrores da anthropophagia,masos moder-
nos não os absolvem.

Depois de introduzido o cavallo na America, não
eram mais tão ligeiros como antes, mas tornaram-se bons
çavalleiros. A's suas bolas certeiras, arma formidável ao
inimigo, não escapava caça do campo.

Como verdadeiros nômades tinham habitações por-tateis, formadas de quatro paus e umas leves esteiras que
20) Cf. Theodoro Sam- nacioaal, S. Paulo 1901. pp.

paio, O Tupi na geographia 14 e 17.
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collocayam onde a noite os surprehendia, «hoje aqui, ama-
nhã lá, sempre peregrinos e sempre na sua pátria.»
(Lozano). As razões que para isso ailegavam eram quenão tinham a paciência de sempre estarem debaixo do
mesmo céo, que sentiam a necessidade de mudança paraexperimentarem climas diversos. A escassez de caça e a
inimizade dos hespánhoes seriam outras tantas.

Chegando a faltar-lhes a rede, servia-lhes de leito o
duro solo ou um couro de veado. Cobriam-se contra a
inclemencia do clima com couros de veado curtidos com a
gordura de peixe. Os primeiros colonos, quando lhes ca-
hiram rotos os vestidos sem esperança de poderem reno-
val-os, tiveram de imitar-lhes o exemplo.

Em tempo de paz não sahiam de noite. Gastavam
noites inteiras no jogo de cartas. Tão entregues eram a
este vicio, que assaltavam passageiros para obterem bara-
lhos ; os que queriam sahir airosamente de taes encontros,
vinham providos deste artigo tão cubiçado.

Pouco communicativos, não conheciam danças, nem
festas, nem cantos nem instrumentos músicos.

Facilmente moviam guerra aos visinhos, particular-mente aos Yarós, tão bárbaros como elles, e aos Aracha-
nes. Ao emprehenderem uma expedição beflica, reuniam-se
de noite os chefes de família, para designarem os postos a
occupar e regularem o serviço das sentinellas. Estas eram
enviadas a grandes distancias para indagarem a força e
posição do inimigo- No ataque, que começavam com um
terrível grito de guerra, contentavam-se com uma só vi-
ctoria, sem aproveital-a ; deixando desta forma ao adver-
sario tempo de recobrar forças e de ousar nova aggressão.

Alem das flechas e arcos usavam ein guerra também
de uma espécie de funda-1 que lhes parece particular (Videestampa em frente, fig. 1 e2, e as mencionadas bolas fig. 3).

Ambas as armas não se encontram em outra partedo Brazil ; emquanto abundam nos campos rio-gran-
denses.

Ao inimigo vencido tiravam a pelle da cabeça, paraa guardar como trophéo perpetuo ;22 e não contentes com
isto, marcavam o numero dos mortos por outras tantas
cutiladas no próprio corpo.

Por muitos annos foram inimigos jurados das reduc-
ções guaraniticas, que soffreram delles diversos e conti-
nuos assaltos como as de Yapeyú e Cruz.

Depois de pacificados vieram a esses povos para

21) Techo, Hist. Pro. par vigorava, como é conke-
Parag. I. VII, cap. 7. ciclo, também entre outras tri-

22) O costume de escal- bus selvagens da America.

15-1911
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comprarem fructos, tabaco e heryamate a_ troco dca
vallos Mas nada queriam saber da religião e da ordem
Im oúe viviam os Guaranis. Vinham a ser uma tentação
para1 alguns aduzidos, que se refugiavam ás suas terras,
como a uma Ginebra, diz Lozano, para viverem sem freio
e entregues a inteira licenciosidade. .

Clda vez que um dos seus parentes morna, corta-
vám uma articulação dos dedos, de sorte que finalmente
tinham truncadas as mãos e os pes sem uso.

Enterravam os mortos em um cerro, fazendo peque-
na excavação em que coubessem também as• arma» do
fallecido. Levavam os ossos dos parentes defuntos para
°nde 

A suflingua, segundo Hervás, era algo differenteda
dos Guenoas ; segundo outros, approximava-se da dos
Puelches.

Os Guananás

Emquanto o mappa-Caraffa, do século 17°, distin-
gue ainda os Guananás dos Gualachos, idenbbca-os^ Lo-
zano no século 18°. No mappa occupam os Guananás as
mâi^ns do alto uruguay e os Gualachos as do Iguaçu.

Vivendo da caça e pesca, não se demoravam os Gua-
nanás muito tempo no mesmo sitio; mas mudavam-no de
dos em dois annos. Estabeleciam-se em pequenas_ aldeias
senaradas ainda por grandes distancias, para nao sahir
demasiadamente acanhado o espaço em que pudessem
exercer a caça e a pesca. -

Dos productos dellas faziam provisão para o anno
inteiro, contra o costume quasi commum das outras
tribus que, com raras excepçoes, nem cuidavam do dia oe
amanlSuas 

casas ou choças construíam, plantando um
toro, de cuja ponte desciam quatro paus em forma de
cruz ; outras tantas divisões faziam para as taimlias por
meio de paredes de folhas de palmeira. m .

As aldeias coinmunicavam entre si por picadas aber-
tas no matto, que eram porem pouco trilhadas. Q^ndo
tinham motivo de castigar ou atacar uma aldeia, toma
declaração de guerra, fixando nestas sençlas umas flechas.
Quando pelo contrario, pretendiam convidar para alguma
festa, collocavam no chão umas espigas de milho, dispôs-
tas em circulo, e suspendiam outras em arvofes* nAnH„Nessas festas costumavam embriagar-se, rompendo
então em uma gritaria infernal. Uns cantavam desentoa-
emente?outros8choravam; estes davam gritos, aqueUes
suspiros, estes outros arremedavam as vozes de animaes
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com bramidos, silvos, uivos, latidos e relinchos, aquelle ou-tros imitavam o canto das aves, tudo em uma confusãode vozes e charivari desenfreado. Emfim passando a viasde facto, arranhavam e mordiam uns aos outros, como se
pelejassem com inimigos. De facto originaram-se dahimuitas vezes abertas hostilidades e a despedida da festac.generava em declaração de guerra. Também as mulhe-rcs tomavam parte nestas orgias, se embriagavam e porcausa dellas é que se ateavam as contendas. Maridos des-contentes desfaziam-se de más mulheres e as repudiadasvingavam-se a valer.

Fora do tempo destas borracheiras, portavam-se asr ulheres com recato e seu traje ordinário era mui d3-ente. Era uma espécie de túnica, que cobria o corpo atéos pés, deixando descobertos os braços. Os homens anda-vam nús, excepto alguns que usavam camisas compradasacs Guaranis.
Os moços e moças não tomavam vinho e por conse-

guinte lhes incumbia o ofíicio de esconder as armas du-rante a festa. O motivo desta sabia providencia não édifficii de adivinhar.
As cordas de seus arcos eram feitas das fibras deuma ortiga. As flechas que serviam para a caça não tinham

ponta farpada, mas mui larga para abrirem ferida grandee sacar muito sangue. Desta sorte era fácil perseguir orasto da caça até o emmaranhado do matto.
Não tinham vestígio de religião, mas criam que a almades defuntos, a qual chamavam acupli, se convertia emum demônio. Gosavam de grande autoridade os feiticeiros,

que os traziam iliudidos com seus embustes. Davam ora-culos depois de consultarem ou beberem mate e prefacia-vam o oráculo com as palavras : A herva me disse isto ouaquillo.
Em cada aldeia havia um cemitério, que guardavambem limpo. Sobre as sepulturas levantavam uma pyramidede terra, em cujo cimo collocavam uma cuia com água e ao

pé conservavam um fogo lento, nutrido diariamente pelos
parentes. A cuia, diziam, serve para matar a sede ao de-
iunto e o fogo para afugentar as moscas.

A sua língua era muito differente do guarani, se-
gundo Dias Tanho. que os visitou e falou com elles porintermédio de interprete.

A esta trib.u parecem ligar-se os restos de Caingang
no norte do Estado, mais conhecidos sob o nome de Coroa-dos, e os de S. Catharina e Paraná23. Lozano conservou-nos
—-—

23) Dr. Hbrenreich, Eth- no Archiv fnr Anthropologíe,
«ograpkia Selvagem, traduc- Brauuschweig.
ção de um artigo publicado ®



- 222 .y.

um vocábulo da lingua dos Guananás, o já mencionado
acupli, alma. Esta palavra com o mesmo significado en.-
contra-se na linguados Caingangs.

Os Caaigaaes

Entre a região do Tape e o Atlântico ficaram os
Caaguas ou Caaiguaes, que se não devem confundir com
os indios do mesmo nome entre o Uruguay e o Paraná.
Estes mereciam bem sen nome, que quer dizer gente sil-
yestre, por sua rudeza e bruteza, em que se pareciam mui-
to com os irracionaes. Foram baldados os esforços cios
missionários para reduzil-os.

Porem os do littoral dô Rio Grande nao resistiram
aos apostólicos esforços do ven. P. Christovam de Men-
donça ; os timidos inicios desta missão foram destruídos
pelos mamelucos.

Os Carijós

Segundo os mappas da metade do século 16 até a
do 17, occupavam Carijós o interior do território rio-gran-
dense para a banda do sul.

Mas deste tempo em deante vemol-os figurar na
costa do Atlântico24. Ao norte deste Estado porem àppare-
cem já no primeiro quartel do século 16 no littoral, onde
os encontrou Diego Garcia. A este receberam com a mes-
ma humanidade com que acolheram a Gabot, contra quem
lhe deram queixas pela ingratidão com que lhes pagara
os benefícios.-5

Distinguiam-se por seus costumes pouco bellícosos
e brandos ; sustentavam-se não só da caça e pesca, mas
também de suas lavouras de mandioca, feijão e outros
legumes. Viviam em casas bem cobertas, que defendiam
contra o frio com cascas de arvore. Costumavam no in~
verno lançar sobre si umas pelles de caça, uma por deante
outra por detraz.

Não eram anthropophagos. Nas suas festas o uso
de bebidas era moderado e as mulheres se abstinham do
vinho, abrindo assim louvável excepção entre as tribus do
Brazil.

Estes indios eram grandes mercadores e para ne-

24) Vide as cartas geo- de Guilherme de l'Isle de 1700,.
graphicas de Barthol. Velho de de Olmedilla de 1775.
1561, de Van Langeren de 25) Lozano, Conq. de
1636, de Pierre du Vai 1655-66. Rio de Ia Plata 1, II, cap. 2,1
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gociar com os portuguezes vinham de uma distancia detrmta léguas carregados de favas, batatas, redes e peles*»
todos ^^STa^sTay °S °arÍJÓS 3 Preferencia etíl

Os Arachanes
Sobre a costa Occidental da Lagoa dos Patos e as

rS, S GAUraa1ehyab„ae1rbÍtaVam ™* U *^Sí?
lin.ua1!3mf dSSZ ^efSndTunTrfra!
taTí o°r «f/10 

de«ma'^neira particulai? segundo ou-
*vL1 lller g£nte d0 Est?> ou <I"e vê despontar o diaEram homens bem apessoados e mui bellicosos, andandoquasi sempre em guerra, ora com os Charruas, ora comos Gnananas terra a dentro 28
ft»/«' rtf t#A$£-!? ,collocam escriptores modernos o ha-
?ílíS.Pate;ass.lm escreve Por exemplo Ma-chado de Oliveira, que Domingos Peixoto de Brito nas suasexpirações deparara com os vastos campos do RioGran-de, que então nao puderam ser bem reconhecidos por causa
«LT v?0"1 encontrada da parte da tribu dos Patolque habitava as margens da lagoa do mesmo nome »Aqui basta lembrar que este nomi, bem que em maDoas"nao figura na antiga historia. 3° niappas,

Os Guenoas

rm ti £°iínici0.d0 se.cul° 17' viviam os Guenoas ao sul do
N^y e k0S sete p,°vos das miss5es guaraniticas

Índios sabemos «obre os caracteres physicos destes
Quanto á organisação social formavam a^runacõespresididas de tuxavas, os quaes, ao que parece. Dosavamde grande autoridade. Tinham feiticeiros,porem pouc™estimados por estes ; attendiam especialmente aos enfemos
26) vide Poranduba

Jtiio-Grandense por c. Te-
schauer S. J. Porto Alegre,
1901.

2/) Cartas de 1549. Cf.
porem H. Stadc^, que diverge
Rev. do J. H. Brasil, t. 0G p"
332.

28) Iyozano, Conquista,
I p. iS.

29) Brigadeiro José J. Ma-

chado de Ohveira. Quadro his-torico da província de S.Paulo, 2 ed. S. Paulo 1S97.
30) Alfredo F. Rodrigues.

O nome da lagoa dos Pa-
tos, Annuario do Rio Grande
do Sul. Porto Alegre. 1908.

. , Dr. H. von Ihering. Osíndios ratos e o nome da
pZÍZ lí°9S7. Pat0S- Sã0
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Ainda que os Guenoas fossem finos atheistas81 como
os Charruas, não eram tão pertinazes e se deixavam re-
duzir a abraçar o christianismo, mas as-' reducçoes dura-
ram pouco tempo. , _

Alimentavam-se de caça e pesca, que abundavam no
território. Commerciavam com os portuguezes da Colônia
do Sacramento, de quem recebiam lanças e alfanges para
suas tnierras, com a condição de lhes fornecerem couros
roubados nas estâncias hespanholas. Sabe-se que, unidos
aos Guaranis das Missões, no primeiro quartel do século
"18, bateram os Yarós e Charruas, seus inimigos.

Tinham hábitos guerreiros. Para convocarem ou
avisarem uns aos outros em tempo de guerra, davam re-
cado por meio da fumaça e fogo, accendendo cada tuxava
grande fogueira em seu pago. Com estes signaes, nao so
venciam a distancia considerável que os separava, mas da-
vam até informações sobre a força numérica do inimigo
e a conveniência cie se reunir toda a tribu para a defesa
commum. . ,

Faziam fogo, como tantos outros índios, esfregando
dois paus. Comiam a carne depois de ligeiramente assada
e bebiam hydromel.

Sabiam preparar o couro e lavrar para .seu uso pe-
dra, madeira e fazer utensílios de osso e barro.. As armas
de pedra poliam-nas com esmero. _ 

'

Eram semisedentarios e tmham habitações portáteis.
Fora das bolas, usavam, depois de introduzido o ca-

vallo, também da lança. Utilisavam o ferro trazido pelos
europeus para pontas de flecha.

Que o P. Garcia falava com elles sem interprete nao
prova que não tivessem lingua differente dos idiomas pa-
raguayos. Pelo contrario, existe catecismo escripto em
guenoa e conhecido a Hervás, attestando sua differença.

Os Minuanos

O nome destes Índios, tão conhecido no Rio Grande
do Sul, quando submettido a investigações históricas,
ameaça desfazer-se em umas vagas conjecturas. Os bis to-
riadores a seu respeito divergem muito entre si e parecem
poritvadizer- se*" 

Uns querem que este nome derive de mini, palavra
guarani que significa pequeno, sorrindo-lkes a circums-
tancia, por vezes affirmada, que os Minuanos eram de es-
tatura menor

Outros pensam que este nome seria corrupção de
guenoas e que se ligariam á tribu desta denominação.

3I) 
i/>zano, Conquista, I p. 41 h
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Ha quem encontre os Minuanos já no tempo dos
primeiros conquistadores e sustenta que mataram a João
de Garay. Apoiam-se talvez em Lozano82 que narra queGaray foi traiçoeiramente morto por um tuxava antes des-
conhecido, de nome Manuá, cuja gente ao depois chama-
va-se Minuanos.33

Que porem Lozano mesmo não era desta opinião,
evidencia-se pelo facto que em outro logar fala dos Mi-
nuanos, sem identifical-os com os inimigos de Garay, nem
mencionai-os na sua lista das tribus antigas.

O que projecta alguma luz nestas trevas de opiniões
desencontradas é que diversos autores concordam em attri-
buir aos Minuanos as qualidades conferidas aos Charruas.
As presumpções mais fortes, pois, fazem acreditar que os
Minuanos não são mais que uma divisão de Charruas, for-
mando uma nova e independente tribu.

Dois factos confirmam esta conjectura, o primeiro é
a facilidade com que as duas tribus sempre se juntavame confundiam para acçoes communs ; e outro é a persis-
tencia dos governadores hespanhoes em denominar uns e
outros promiscuamente Charruas.34

A denominação de Minuanos se particularisou quan-do estes Índios, cedendo á colonisação christã, representa-
da por villas hespanholas e reducções de indígenas se re-
tiraram para a região a Este do Uruguay e sul do Ibi-
cuhy, affluente do mesmo.

Tinham os mesmos costumes que os Charruas e
também sua língua era semelhante.

Sustentavam-se, como as outras tribus eqüestres,
quasi exclusivamente de carne de vacca ou de cavallo. As
suas refeições não eram sociaes, comendo cada um quandoe onde lhe con vinha.

Os jesuítas começaram a formar uma reducção entre
elles ao sul do rio Ibicuhy, porem, em breve voltaram os
Índios á sua vida antiga,

No inicio do século 18 achavam-se estabelecidos no
sul do Estado; assim o documentam officios dos gover-nadores portuguezes e que ao mesmo tempo manifestam
quanto caso faziam aquellés magistrados da sua amizade,
enviando-lhes da Bahia cada anno certo numero de rolos
de fumo de que eram mui ávidos. 35 Em 1749, segundo

32) Conquista, II. cp. 12. 35) Visconde de S. Leopol-
33) Ib. J. I. cp. do. Annaes da Província de S. Pe-
34) Banza, Hist.de Ia do- dro. Docuui. justif. B.—Fumo,

minicion espàuòla eu ei Uru- tabaco preparado para se fu-
guay 2 ed. Monte vide o 1895. mar.
11. cp. 1.
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documento inédito, viviam oitenta famílias na visinhança
da guarda do Chuy, cujo official diligenciou se baptisas-
sem quarenta meninos desta tribu.

No fim do dito século foram encontrados nas mar-
gens do rio Ibicuhy, repartidos em seis toldos ou aldeias,
contendo cada qual cincoenta pessoas. 3tt

NOTAS
ao mappa ethnographiço histórico do Rio Grande do Sal

Não é sem algum receio que me disponho a tratar o
proposto assumpto. Pois offerece sensíveis lacunas até en-
tre os que se não consideram hospedes na historia pátria.

Não parecerá uma lenda 87 que não só na margem
oriental do Uruguay, mas no centro do Rio Grande do
Sul e áquem, ha quasi três séculos, existiram núcleos de
civilisação européa ?

Procurando a causa desse olvido geral que se nota
em nossos livros históricos, só acho a seguinte : Não se
conhecem as fontes históricas, ou antes essas não se en-
contram no nosso centro, nem na antiga metrópole portu-
gueza, E' porem um principio não de todo desconhecido f8
oue, para se estudar a historia de um paiz, é necessário
não descurar a dos estados visinhos.

A luz que dissipa as trevas que pairam sobre os
tempos antigos do Rio Grande não vem do Rio nem do
Norte, mas do Sul e Oeste. Nos archivos de Buenos Aires,
Montevidéo e outros, é que se acham os documentos que,
como aquelles raios maravilhosos ha pouco descobertos,
nos habilitam a penetrar a mais densa obscuridade da
nossa historia. f9

36) Bibliotheca Nacional
de Montevidéo vol. I.

37) Ha ou houve cultores
da nossa historia que assim
pensam ou pensavam.

38) Kn faisant de 1'histoire
et de Ia géographie du Brésil
1'objet d'un enseignenient spé-
ciai, il serait nécessaire cVen
élargir un peu les limites et
de n^en passéparer ce qui con-
cerne le reste de 1'Amérique.
La plupart desproblèmes de
l'histoire du Brésil ne sauraient
etre traités et resolus d'une
manière plus ou moins defini-

tive sans le concours des don-
nées fournies sur 1'histoire des
autres états du nouveau raon-
de.> (Fr. Camille de Monserat,
Annaes da BibL Nac. vol. XII
pag- 395-)

39) Tanto a chorographia
como a etimologia nos indigi-
tam os visinhos occidentaes
como exercendo em nosso meio
influencia decisiva ; a choro-
graphia nos adjudica á bacia
do Prata e a ethnologia nos
aponta a cordilheiraa dós An-
des.
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E esses novos esclarecimentos foram aproveitadosneste estudo.

l)0bjecto do mappa annexo
O Rio Grande do Sul não figura nos mappas anti-

gos senão como parte integrante da Província e Governodo Paraguay e desde 1617 do de Buenos Aires. Referindo-
se, portanto, mappas e historiadores ao nosso torrão, fa-
zem-no sempre sob as denominações mencionadas.

A mais encontramos nas antigas representações car-
tographicas rios que se nos afiguram desconhecidos em
sua nomenclatura extranha, serras e montanhas cujos no-
mes aqui não se ouviram nunca, os graus de longitude e
latitude differem dos verdadeiros, não só por fracções
mas por inteiros.

Não admira, pois, que á geração de hoje seja o Rio
Grande antigo uma terra incógnita, e a affirmação de uma
civilisação extincta para aquellas épocas encontre um sor-
riso sceptico. Só um estudo comparativo, methodico e pa-ciente, acabará por levantar o véo que nos encobre esta
nossa Arcadia de outrora, verificando os.traços dos anti-
gos mappas naturalmente deficientes no '¦ relevo da repre-
sentação moderna.

Não é meu intento reproduzil-os aqui, mas sim veri-
ficar a posição ò quanto pode ser exacta das reducções e
também estâncias 40 mencionadas nas fontes históricas,cujo elenco apresento ao leitor; pois, como é obvio, não
posso entrar aqui no minucioso exame das mesmas, nem
do methodo seguido pelos autores. Informações mais co-
piosas reuni-as no meu estudo—Por anduba Rio- Granden-
se—Porto Alegre 1901. 41

O mappa que offereço aos estudiosos é o fructo da
compilação dos antigos e da cuidadosa synthese de noti-

40) Quanto ás estâncias o
nosso mappa não pretende ser
completo por falta de infor-
mações fidedignas.

Revendo as provas da
typographia, recebi a II Parte
das Missões Orientaes pelo
Dr. Hemeterio da Silveira.
Nesta meritoria obra vêm
mencionadas diversas estan-
cias p. ex. as de S. Donato,
S. Christo e Bororé no rincão
da Cruz, ao norte da barra do

Ibicuhy. Estas preciosas no-
ticias seriam mais valiosas e
aproveitáveis, se viessem acom-
panhadas das fontes histori-
cas. Como da estância de Tu-
paceretan se desenvolveu a
hodierna povoação do mesmo
nome, pode-se vêr p. 366 da
dita obra.

41) Vide também o Afl-
nuario do Rio Grande do
Sul para 1902.
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cias esparsas nos chronistas e fontes inéditas. Julgo por-
tanto que faz justiça á fidelidade histórica.

As datas appostas obstarão ao equivoco de conside-
rar todos os estabelecimentos como coevps.

2) 0 mappa "Garaffa,,

Bem que, como acabo de dizer, não me é possível fazer
exame critico de todas as minhas fontes, não posso fur-
tar-me ao desejo de dar uma descripção pormenorisada
das mais ricas e em primeiro logar do mappa offerecido
pelos missionários do Paraguay ao P. Vicente Caraffa, en-
tão Geral da Companhia de Jesus.

Autoridade competente 42 considera este documento
o mais valioso para o estudo das Missões do século 17.

Parece que foi desenhado entre os annos de 1637 e
1640, porque encontramos nelle ainda a reducção de As-
sumpção, a qual existiu até 1637, e as reducções do Tape,
reedificadas entre o Uruguay e o Paraná.

E' pois dentre todas as representações cartographi-
cas conhecidas do Rio Grande inteiro a mais antiga.

Entrando num estudo de confrontação com as mo-
dornas, quasi que não encontramos nome conhecido, a não
ser o «porto de S. Pedro», na costa do Atlântico sobre a
embocadura de um rio de longo curso. Desce da serra, se-
guindo rumo sul com a denominação de Igay, porem, de-
pois de receber o rio Jequi, dobra para sudeste, chaman-
do-se dora em deante Rio Grande até o referido porto, ao
qual este Estado deve o seu primitivo nome.

A Lagoa dos Patos ainda não apparece nem sob este,
nem outro nome.

Para nos orientarmos, cumpre primeiro consultar
outros mappas mais recentes. Os chronologicamente mais
chegados pertencem ao primeiro quartel do 18 século e
nada adeantam. Novas informações só as colhemos num

3) Mappa do meiado do século 18

Este traz ao pé do titulo a legenda :
Sub Ferdinando IV. Rege catholico, é portanto

anterior a 1760, anno em que veiu a fallecer o dito rei de
Hespanha.

Pelo confronto deste mappa chegamos a saber que o

42) Exposição que os ao Presidente dos B. U. da
Bst. Un. do Brazil apresentam America como arbitro. Vol.II
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rio Igay é o nosso Jacuhy ; o Jequi, o Rio Pardo, e o Te-
biquary, o nosso Taquary. Eis-nos emfim informados so-
bre a posição de nao poucas reducções, v. gr. de ficarem
S. Christovam e Jesus Maria perto do Rio Pardo, S. Anna
e Natividade nas margens do alto Jacuhy etc.

O Rio Grande do mappa Caraffa desappareceu e em
seu logar espraia suas águas a Lagoa dos Patos.

Vemos apontadas algumas reducções sobre um rio-
Ibicuiti, no qual facilmente reconhecemos o Ibicuhy.

O rio Yaccacahy ainda não apparece nos primeiros
mappas ; surge em meiados do século 18 em documentos
inéditos (Nusdorffer) sob o nome de Quacacahy. Sob o
mesmo nome figura também uma vez o Jacuhy. Este no
seu curso inferior apparece ora como Rio Grande, ora
como rio do Espirito Santo, Guayba e Iguaçu. (Mappa «das
Cortes».)

4) Inexactidão dos graus de latitude e longitude

A diversidade entre os mappas antigos e modernos-
quanto ás latitudes e longitudes é notável.

A barra do Rio Grande está p. ex. no mappa Ca-
raffa 1/2 grau demais ao norte. Muito maior é a inexacti-
dão que se observa no mappa cio geographo cVAnville de
1733, o qual coíioca a barra no grau 30 ! Corrigiu elle mes-
mo este erro no seu mappa de 1748. No mappa Caraffa
encontra-se a reducção de S. Thomé sobre o Ibicuhy
quasi no mesmo grau de latitude com a de S. Nicolau das
Sete Missões,

No mappa de Sanson d'Abbeville, géographe du
Roy, de 1650 o rio Piratini das Missões, tributário do
Uruguay, apparece como affluente do rio Ibicuhy.

No mappa da província do Paraguay de 1763 con-
fundem-se as Missões do Uruguay quasi com as do Tape. 48

Destes ciados se collige que só approximativamente
se pode dar collocação ás antigas reducções no nosso map-

43) A antiga cai tograpüia
se resente de grandes e capi-
taes defeitos. Procurando con-
ciliar conhecimentos antigos
com dados modernos, nascia
grande confusão ; os descobri-
mentos eram torcidos e tortu-
rados para satisfazer a igno-
rancia da cpoca. O celebre

cosmographo de Carlos V, Die-
go Ribeiro marca época e fim
cio período da confusão, intro-
duzindo primeiro no seu map-
pa dê 1529 escalas de latitude
e longitude. Mas as inexacti-
does ainda continuam a pul-
lular.
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pa ethnologico-historico. Mas é quanto basta para formar-se uma idéa clara de sua existência histórica nesta terra.
_lois que se nos dá, por exemplo, saber que as re-dueçoes sobre o Ibicuhy deverão baixar meio grau para osul no mappa moderno, visto que no antigo estava o mes-mo no deslocado pelo espaço indicado para o norte.

5) Discrepância na denominação de localidades
«

Quanto ás reducçoes de S. Francisce Xavier e deb.Joannes na margem esquerda do Uruguay, notamosque nao se encontram referidas nos autores, mas sim tãosomente no mappa Caraffa, o qual, ao que parece, não es-tava a disposição daquelles escriptores. Pode-se tambémexplicar seu silencio pela circumstancia que não passassemda época inicial.
Divergem entre si os autores ás vezes a respeitocios nomes de uma mesma reducção. O provincial Querini,por exemplo, diz no seu «Informe» que a reducção-Apos-tolos-ioi iundada em Ararica na margem occidental doJgany, emquanto lecho narra que no mesmo logar estavaa ralucçao-Natividade-e concorda com elle o mappa
E' só apparente a differença. Pois a reducção-Na-tividade-transfenda para a margem occidental do Uru-guay tomou lá o nome de—Apóstolos

Tendo este mappa por fim dar um quadro relativa-mente completo dos estabelecimentos da antiga, bem quetransitória, civihsação do Rio Grande, lembro outra vezcrue apparecem na região missioneira deste mappa reduc-<?oes, uma ao lado de outra, que não eram contempora-neas. Contemporânea era só a mais antiga de todas, a defc. Nicolau; as outras seis das celebres Missões foram fun-ciadas so mais tarde. 44

44) A Aldeia dos Anjos
{hoje villa do Gravatahy) não é
originariamente um estabeleci-
mento dos missionários como
muitos pensam. «Os índios desta
aldeia foram civilisados por es-
forços de Sepulveda.....:» quesob o nome de José Marcellino

de Figueiredo governou pormuitos annos o Rio Grande.
(Bibl. Publ. de Lisboa, consult.
por Joaquim Gomes de Cam-
pos.) Semelhante origem deve-
se attríbuir á pequena povoa-çâo de S. Nicolau, nos subur-
bios de Rio Pardo.
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LISTA CHRONOLOGXCA

das reducções de índios no antigo Rio Grande do Sul

I — Na banda oriental do rio Uruguay

Fundadas Destruídas ou
abandonadas

1 Candelária (Ibicuhy)
2,Candelaria (Piratini)
3Caaro...
4
5
Assumpção
S. Martyres de Japão
S. Carlos
S. Joannes (?) __.
S. Xavier
Apóstolos

1627
1627
1628
1628
1629
1631

No mappa—
CaralTa.de 1646

1633

1627
1637
1638
1638
1638 (?)
1638 (45)

1638

II — No Tape (Centro)

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

S. Tliomé.—
S. Miguel ._
S. José __
Natividade_._
S. Alníià;-.«»„•-r
Jesus Maria
S. Thereza
S, Christovão __
S. Joaquim ,
Visitação _-
S. Cosme
S. André.--
S. Antônio..-

1632
1632
1633
1633
1633
1633
1633
1633
1633
1633
1634
1683
1683

1639
1638
1638
16;í8
1638
1636
1637 (46>.
1636
1637
1637
1638'
1685.

47) Lozano. — Querini,
Informe a D. Fernando VI, diz
que em 1639.

Parag
que

Schirmbeck, Messis48)
pag. 123 diz

em Dezembro de
também
1637.
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III — Os sete povos orientaes

23

24
25
26
27
28
29

S. Nicolau (47)
S. Miguel
S. Luiz Gonzaga.
S. Borja
S. Lourenço 
S. JoãoBaptista

2a vez

S. Ângelo

¦ 03 ¦O O «

w ra1626
1687
1687
1687
1690
1691
1698
1706 m1 «£<>!

ra.~ o

O o —
.,- "3 &jo

- <D O

OBERVAÇOES — Algumas reducções tinham respeitável numero
de habitantes, como Jesus Maria, que contava seis mil baptisados e mui-
tos catechumenos. (Techo lib XI cap. 30.)

S. Nicolau e S. Miguel dos sete povos representavam pequenascidades, cujo numero elevou-se a seis e sete mil e mais.

Charadas casaes—206 e 207
— Se é puro por qualidade,
— o enredo só vae a meio.

José Lopes de Moraes (Cangussú)
Enigmas — 208 a 216 ,

Somente eu quero
que não me mates ;
pois sou tão simples,
não me maltrates ! —1

II
Ver-me-eis na Rússia,
Suissa e França;
e até na Hollanda,
minha corrente é mansa. 2

III
Sou homem velho
causo respeito,
pois para tal
tenho direito.—3

IV
Cortando os ares
me vereis então,
ágil e ligeira
qual furacão.—2

Sem eu o mundo
que tal seria ?
medonha treva
escura e fria.—1

VI
E, eu vós digo
sou interjeiçâo,
exprimo a dor
e a admiração.—1

VII
Quando nos bosques
sou perseguido,
eu corro e salto
até ser vencido —8

VIII
Sirvo a plebe
nas publicas vias
em apupadas
e gritarias.—2

IX
Sou numerai
no masculino,
e religiosa
no feminino.—2

João Francisco Dutra (Cacimbinhas—Rio Grande do Sul)

(8) Lozano dá 1625 (Conq.
I esp. 2)

4) Querini escreveu 1707,

referindo-se ao tempo em que
foi transferido este povo a um
logar visinho.
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GENERAL JOSÉ DE ABREU
Seus restos niortaes

INICIATIVA DO CENTRO GAÚCHO DE BAGE'

Sessão de Directoria em 28 de Setembro de 1908. —
Presidência do Sr. Rogério Donato Candiota.

Aos vinte e oito dias do mez de Setembro de 1908,
na cidade de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, na sala
das sessões do Centro Gaúcho, ás 7 horas da noite, pre-sentes os Srs. Rogério Donato Candiota, presidente, capi-
tão Pedro Antônio da Cunha, orador, Virgilino Pereira
Pinto, thesoureiro, Pedro Dias dos Santos, bihliothecario,
Dr. Guilherme Barbosa, 2o secretario, Dr. Carlos Reverbel
de Souza, tenente Olympio dos Santos Rosa, Pedro D.
Gelsich e Vicente Lucas de Lima, directores, e Carlos Frede-
rico Müller, Io secretario, o Sr. Presidente declarou aber-
ta a sessão. Em seguida foi lidoo seguinte EXPEDIENTE:

Terminado o expediente entrou em discussão o pro-
jecto apresentado pelo nosso consocio Sr. Antônio Manoel
de Azevedo Caminha, sobre a trasladação dos restos mor-
taes do valoroso general rio-grandense José de Abreu,
Barão de Cerro Largo, sepultado em campos do munici-
pio do Rosário, para o cemitério desta cidade, sendo ap-
provado. O Sr. Presidente nomeou uma commissão com-
posta dos nossos consocios Srs. tenente coronel Vicente
Lucas de Lima e capitão Pedro Antônio da Cunha, com
amplos poderes para a realisação desse nobre projecto e
mais que se officiasse á nossa congênere de D. Pedrito,
convidando-a, para unida a nós, levarmos por deante a pa-triotica idéa, como já o fizéramos quanto ás nossas con-
generes de Pelotas e Porto Alegre, que promptamente fi-
zeram causa commum comnosco, nomeando os Srs. João
Simões Lopes Netto e Dr. Ernesto Mediei, respectivamente
também com amplos poderes de acção.

Nada mais havendo de tratar-se, o Sr. Presidente en-
cerrou a sessão. E para constar, eu, Carlos F. Müller, 1*
secretario, lavrei esta acta, que assigno com o Sr. Presi-
dente. Assignados : Rogério Donato Candiota, Carlos
Ribeiro Müller, Io. secretario.
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Auto de exhumação dos restos mortaes

do Marechal JOSÉ' DE ABREU, Barão do Cerro Largo,

que jaziam desde 1827, sepultados no campo de batalha de Ituzaingo

Aos nove dias do mez de Maio do anno de mil no-
vecentos e novç, neste primeiro districto da villa do Ro-
sario, no lugar denominado Ituzaingo, na Fazenda do
Rosário e no sitio exactamente onde, aos vinte dias do
inez de Fevereiro de 1827, feriu-se a memorável batalha
que a historia pátria menciona, junto da estrada real, via
S. Gabriel, na encosta da Cochilha da Cruz, encontrou-
se o túmulo indicado, em sepultura raza, onde repousam
os preciosos restos do legendário heroe marechal José
de Abreu, Barão de Cerro Largo, junto á valia commum
aberta após o combate, para receber os defensores da pa-tria que tombaram na acção. Presentes as autoridades
superiores desta villa, tenente-coronel Sabino Araújo,.
Intendente Municipal, tenente Garibaldi Tommasi, Delega-
do de Policia, Dr. Plinio da Costa Gama, Medico Mu-
nicipal, tenente Claro Dias, Secretario e Thesoureiro do
Município, capitão Antônio Cândido Escobar, Sub-inten-
dente do primeiro districto, major Belarmino de Souza
Franco, official reformado do Exercito Nacional, Dr.
Arnaldo Ferreira, advogado, Dr. Francisco' Telles de
Miranda, engenheiro da Via-Férrea Cacequy a Livramen-
to, Octaviano Garibaldi da Silva, advogado, Gabriel Ca-
tiiara, conselheiro municipal, João Bomfigiio, commer-
ciante, Duarte Nunes, commerciante, e outros, juntamentecom os senhores Avelino Alves Medina, actual proprietárioda Fazenda do Rosário, e o capitão Ambrosio Soares de
Souza, neto de Ambrosio Soares de Souza, sendo este
quem fez o enterramento dos mortos em combate, em
valia commum, separando na extremidade e ao lado delia
a sepultura onde depositou o corpo mutilado do valoroso
guerreiro patrício, o qual, em vida, indicou exactamente,
a seus descendentes, entre os quaes ao nosso informante,
seu neto*, presente, ao acto.

Foram todos em romaria para o fim de exhumar
e transportar para esta villa. e desta para a cidade de
Bagé, os restos mortaes, que seriam conduzidos pelotenente-coronel Antônio de Azevedo Caminha, advogado,
nomeado para esta especial missão pelas associações Cen-
tro Gaúcho de Bagé, União Gaúcha de Pelotas, e Gre-
mio Gaúcho de Porto Alegre, que, ao mesmo delegaram
poderes, cornos quaes achou-se também presente no logar*
ondo foram feitas as pesquizas e este auto lavrado.
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Em conseqüência do que, mandou-se fazer as es-
cavações no logar indicado pelos informantes. Das pes-
quizas feitas, conseguiu-se apenas encontrar um fragmen-
to de tibia, medindo 22 centímetros de comprimento, que
julgou-se ser o único vestígio do cadáver que ali fora se-
pultado. Pois, que, já pela natureza do terreno, já pelo de-
elive da coluna onde encontrou-se a sepultura, já pela
época da inhumação e principalmente pela, causa-mortis
(muitos ferimentos em combate) deve-se a razão da com-
pleta transformação do cadáver. E, por nada mais constar,
deliberou-se, á vista de não se ter encontrado, nas pesqui-
zas ditas, os restos procurados, dar por finda a romaria
e lavrar o presente auto, que vae assignado pelas autori-
dades municipaes e por todas as pessoas presentes ao
acto, commigo Secretario e Thesoureiro do Município,
que o escrevi e assigno.—Rosário, 9 de Maio de 1009. (Estão
assignados com o próprio punho)—Sabino Araújo, Inten-
dente, tenente Garibaldi Tommasi, Delegado de Policia,
Dr. Plinio da Costa Gama, Medico Municipal, tenente Cia-
ro Dias, Secretario e Thesoureiro do Município, Francisco
Telles de Miranda, engenheiro da 2,r Secção do Ramal
Saycan a Santa Anna, Duarte Nunes, João Bomfiglio,
Avelino Alves Medina, Ambrosio Soares de Souza, Ga-
briel Câmara, Conselheiro Municipal, bacharel Arnaldo
Ferreira, advogado, Capitão Antônio Cândido Escobar,
Sub-intendente, Belarmino de Souza Franco, major refor-
mado do Exercito, Octaviano Garibaldi da Silva, advoga-
do, Antônio M. de Azevedo Caminha, advogado, repre-
sentante do Centro Gaúcho retro mencionado, em com-
missão no Ituzaingo. Era tudo quanto no dito auto se
continha e ao qual me reporto nesta copia fiel.

E, eu Dr. Guilherme Barbosa, 2° Secretario em
eommissão do Centro Gaúcho de Bagé, que a concerto e
assigno.

Bagé, 25 de Maio de 1909.
Dr. Guilherme Barbosa

NOTA — Ha muitos annos, quando D. Sebastião
Larangeira, bispo da diocese do Rio Grande do Sul, pas-
sou pela villa do Rosário, em excursão pastoral e fazendo
• chrisma,—celebrou no logar onde ora abriu-se a sepul-
tura procurada, uma missa pelo repouso da alma do ma-
rechal José de Abreu, á qual assistiu parte da visinhança
de Ituzaingo e pessoas residentes na villa do Rosário:
pessoas mais antigas residentes no município, o confir-
mam e referiram.

Bagé, 25 de Maio de 1909.
Antônio Manoel de Azevedo Caminha

16-1111
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ANTIGÜIDADE
As pyramides, que eram ate agora-consideradas os

mais velhos objectos do mundo, parecem definitivamente
batidas nesse record de longevidade por uma arvore do
México, cuja duração os naturalistas acabam de avaliar
em 6.200 annos.

Conheciam-se já arvores de 2.000 annos, 3.200, como
a,celebre e gigantesca de Hidson, na Inglaterra ; de 4.000,
«orno o baobab da África Central, chamado baobab de
Humbold. Esse grande naturalista, porem, pensou que o
seu baobab contemporâneo das pyramides, era o decano
das arvores vivas.

O cypreste de Chapultépa, no México, que parece
agora ser o decano, mede 40 metros de circumferencia.
Emquanto á idade de 6.200 annos, parece muito perto da
yerdade, pois que se podem contar os annos das arvores
pelas camadas successívas que se transformam em ma-
deira.

Escreve sempre!
Escreve sempre ! — Tu disseste, quando
na despedida triste eu te abraçava,
e a custo — Sempre — respondi chorando,
vendo que em prantos teu olhar nadava.

Parti tristonho, pela estrada, emquanto
tudo de ti do teu amor falava :
uma avesinha um ninho fabricando,
o campo, o seixo e o rio que passava...
Cheguei. E quero te escrever agora,
falar desta paixão na alma nascida,
contar-te o sonho que o viver me enflóra...
Começo a carta. Paro e não prosigo !"
Como de amor te hei de escrever, querida,
se ahi ficou meu coração comtigo ?

Nazareth Menezes



Indicações

ESTRADAS DE PBRRO
Rio Grande a Bagé

Esta linha conta 21 estações, queficam nas seguintes distancias em
kilometros a contar de Sta. Maria :

Marítima 602,2
Rio Grande 599,4
Quinta 533,0
Povo Novo f 67,1
Pelotas 547,7
Theodosio 535,8
dapão do Leão .... 532,9
Passo das Pedras . . 513,2
<>errito 49N,8
Piratiny 498,5
Basilio 470,1
Oerro Chato .... 446,7
Nascente 420,8
Pedras Altas . . . 406,3
Candiota . *. . . . 377,8
Santa Rosa 359,8
Rio Negro 344,2
Xarqueada Santo Antônio 341,2

» Industrial . . 327,5
» Santa Thereza . ., 325,7

Bagé 319,0
¦¦ Alem destas estações, ha aspa-

iradas da Juncção no entroncamen-
to com o ramal do Rio Giande á
€osta do Mar ; do Capão Secco, en-
tre Povo Novo e Pelotas ; do Her-
Vai, entre Basilio e Cerro Chato ;do Lageado, entre Cerro Chato e
Nascente, e de Biboca, entre Pedras
Altas e Candiota.

Entre Ria Grande e Bagé correm
dois trens diários, um em cada direc-
ção, excepto aos domingos. Ha mais
dois trens diários do Rio Grande a
Piratiny e vice-versa ; e quatro en-
tre Rio Grande e Pelotas e vice-versa.

Os passageiros podem levar
comsigo, livre de frete e sob sua res-
ponsabilidade, o que poderem acom-
inodar debaixo do banco por elles
occupado no trem, sem incommodo
para os demais viajantes.

A estrada emitte bilhetes de as-
signatura mensal, dando direito a
uma viagem de ida e volta, diária-
mente, nos trens ordinários. Taes
bilhetes, a partir do Rio Grande e
Pelotas, tem um grande abatimento.
Os bilhetes não são transferiveis,
salvo os de 2» classe para os criados
de uma mesma pessoa, declarando-
se previamente os nomes dos que
delles se houverem de servir. Alu-
gam-se carros pelo preço da lotação,
respectiva com o abatimento de 50
°/o. Collegios, companhias lyricae,
eqüestres, dramáticas, ciubs, bandas
de musicas, etc, quando viajarem
em 1» classe em numero superior a
20 pessoas, terão abatimento de 50
•/o na importância das passagens e
e no frete das bagagens.

A taxa dos telegrammas nas li-
nhas da estrada é de 190 réis por
palavra, alem da taxa fixa de 600 r&



RIO GRANDE A BAGE'

Bagagens e encommendas
Frete por IO kilogrammas
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Rio Grande a ftagé

i* classe—Passagens simples incluindo o imposto

Estações
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Maritima|200
Rio Grande

10200
10000
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Povo

20100
10900
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80200
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20000
10100
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30100
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Capão do Leão
Passo das I

4060060300
80700140800
20500)30700
10500 20500

10000r>

75500; 904001110800
902001110600
80100 100500
70.00! 90500
50900'i 88300
40200 70100

edras
Piratiny ou Cerrito

Basiiio

50^00
30^)0
20200

Cerro Chato

20100
10600

130900
1307< K)
120700
110600
100400
90300
70600
60400
40100
10900

Nascente.

ao
-fc3

tna a
cS

OSte
O
tf

a
s«

CO

o

tf
ca

150100
140900
130800
120800

í 704OO| 190000
702001180700
160200170600
1501001160700

110600x30900150400
100400
80700
70600
50800
30000
10000

120800 140200

As crianças moJiorea de 8 annos pagam meia passagom ;
as menores de 3 anuoa, conduzidas ao collo, tem passagem
gratuita.

Pedras Altas.
Candiota

200000
190000
170900
160700
150400
130900
120700
100800
80400
60300
40600
20500

Santa Rosa..-| 10100
Rio Negro..

110200120600
90900 li #400
80100 90500
507OOÍ 70200
30200
20100

40500
30400
103001

200200 220300
220000
200900
200000
180700
175400]
154900
140700
120800
100400
80300
70100
40300
20900
10800



ia classe

Rio Grande a Bagé
Passagens de ida e volta, incluindo o imposto

E«*oíações
eS

CP

O
>
o

o
o

Ph

cs
cd
O

I—<

O a>
oJ
03 O

O O
es <«5

E-i «J

OB

73 oi

00 W
02 V

Ü 1

ou

PQ

O
CCJ

O
O

O

CS

CO
«3

09
ce)
+3

09
ce)
li•O
eu

t3
es c

GQ

CM
CP

O
P3

•<p
(to

m

Marítima' 1 #800 30100
R.Orande 10500 20800

Quinta. .10300
Povo Novo

40800
40500
30000
10600

60400
60100
40700
30300

Pelotas 10600

80600
80300
60900
50500
30800

11$500
100000
8^500
7$2Ü0
50500
30800Capão do Leão_. 20200

Passo das Pedras._ 10600
Piratiny ou Cerrito__

í4#200
130900
120100
90600
80000
60300
40100
20400

170900
170600
150900
140300
120500
90600
7 $400
50700

200900
200600
190100
170400
150700
140000
i10200
80700
60300Basilio 30300

Cerro Chato 3J?500
Nascente.

Pedras

Os bilhetes de ida e volta são validos por 5 dias até a
distancia de 200 kilometros ; de 201 em deante, por 10 dias.

Na 2» classe nao ha passagens de ida e volta.

•220800 260100 280400 300300
220500 250800 280100 300000
200800 240500 260400 270100
i 90200 220800 250100 260900
170400 200900 230200 250iOO
150700 190200 210400 230200
130:00 160800 190100 200900
110600 140900 170100 190100
70600 120200 140300 160300
40500 70700 90800 120600

. 10700 40800 60800 80600
AJtas_.3$200 50100 60900
Candiota...- 20000 30800

Santa Rosa 10700
Rio Negro.

330500
330000
310500
300000
280100
260100
230800
220000
190200
r507OO
120500
90600
60500
40400
30000

O

1 :-<

'



£* classe

Rio Grande a Bagé

Passagens simples incluindo o imposto

Estações

'g.2 o
3 «a J5 *•:¦... o 2 -s

Jb £ „ o "G ss o S
cs •s3S<a-!^a> ">

O Pi ,2 § CL, g » £ a
Ph §•§ Ph O

ü

OQ
08

CQ
CS
li

T3
O
Pi

Marítima 200
Rio Grande

ipoo
00

800
600 1í

Quinta.  600
Povo Novo

Pelotas.

28200
20ÕÕO
ipoo

700

30000
208OÕ
2p00'0500

800
Capão do Leão

30100
V05OO
] $800
10000

40OOO|408OO
40600
30900
30300
4600
10800

Passo das Pedras 700
Piratiny ou Cerrito.

Basilio

60500 80300
60300 80100
50700 70300
40500 60600
3^700 5)55900
30000 40500
1$900 30500
1J200 20700

10500
Cerro Chato.

Nascente.

90700
90500
80800
802ÕÕ
70300
60500
40800
40100
2^900
1J300

100600
100400
90700
90100
80200
70300
60200
40800
3$700
20100

700

Às crianças menores de 8 annos pagam meia passagem;as menores de 3 annos, conduzidas ao collo, tem passagem
gratuita,

Pedras Altas..
Candiota

o

a
O

120300
120100
110400
í00700
90800
90000
70900
70000
50800
30500
20200
10500

o
M

ss
CQ

O
MD

M

130400
!30iOO
120400
110700
100900
100100
80800
80100
6JJ800
40500
302OO
20400

900
Santa Rosa.

140100
130900
130200
120600
110800
100900
90800
90000
70600
60000
40000
30200
Í07OO
800

Rio Negro.

te
CQ
PQ

150700
150400
140700
140000
130200
120400
110200
100400
90100
70300
5*900
4J500
30000
20100
10300

liükiMiMz;.-;



Rio Grande a Bagé - Horário dos Trens de Passageiros
Para o interior

ESTAÇÕES

Marítima
Rio Grande
Juncção
Quinta
Povo Novo
Capão Secco
Pelotas
Theodosio
C. do Leão
P. Pedras
Cerrito
Piratiny
Basilio
Desvio Herval „

Desv. Lageado „
Nascente „
Pedras \ltas „
Desv. Biboca „
Candiota „
Santa Rosa „
Rio Negro „
Xarqueadas
Bagé

part.
(cheg
(part

(cheg
(part

(cheg
(part

O

cheg

P 12 P 14

Man
6,10
6,15
6,20 :
6,28 i
6,52 .!
7,21
7,37
7,52
8,00
8,20
8,28
9,00
9,22
9,25

Man.
715
7.21
7,26
7,34
7,56
8,23 '
8,38
8,53
9,00
9,19-2
9.252
9 57s

10,19 gI0,22;g

11,06 o

12,00r§
12,30 ©

1.23
2,03
2.39
3,05
3,42
4,15

5,00

M 18

Man.
10.20
10.27
10.30
10.41
11.04
11.35
11.58
12.10

P 16

Tarde
3.45
3,51
3.56
4.05
4,29
4.5H
5,13
5,2S
5 36
5.56
6,04
6.36
6,57
7,00

CO
O
bD
c
so
CG
O

>'i/2

M 20

too
to
O

T3
O

Tarde
5.12
5.19
5.22
5.31
5.53
6.22
6.40
6.57

Do interior

ESTAÇÕES

Bae:é part
Xarqueadas
Rio Negro „
Santa Rosa „
Candiota „
Desv. Biboca „
Pedras Altas „
Nascente .,
Desv. Lageado „
Cerro Chato g*Jf
Desvio Herval „
Basilio n

(cheg
(partPiratiny

Cerrito
P. Pedras
C. do Leão
Theodosio
Pelotas
Capão Secco
Povo Novo
Quinta
Juncção
Rio Grande ggf
Marítima cheg

(cheg
(part.

n

M 17 P 11 P 13

Man.
5.55
6.11
6.28
6.56
7.17
7.25
7.30
7.36

w
O

ManSo
6,15
6,21
6,44
7.19
7,26
7.44
7,52
8,09
8,28
8,57
9,18
9.25
9.30
9.35

co
O

>
CO

ü
C

COri

Man.
7 25

8.12
8,48
923
9.48

10,29
11,04

11.55 OT
12,25o

— 0
I21M
1.58.2
2 03'°

08 m
2,3d

02§
3.(»7^
3,25^
3 32
3,48
405
482
4.52
459
5.04
5,10

M 19

Tarde
12.45 >

1.03
1.2S
1.54
2.15
2.24
2.28
2.85

P 15

Tardo
4.10
4,16
4,38
5,12
5,18
:>,36 73
5,44
6/1
0,18
6,46
7,06
7,14
7,19
7,25

CO
O
fcOe
2o

to
to

PAMAT DO RTO GRANDE 4 COSTA DO MAR—Este ramal conta 5 estações nas seguintes distancias da Estaç3oRAMAL DO R\y4^^gf 
vieira 10,500m., Senandes 16,500 m., Bolacha 18,500 m., Villa Sequeira 20.500

Central (Rio Grande)
Parada da Praia 21,300 mm Durante a estação balnear correm diariamente 3 trens em cada direcção ; no resto do anno

haumou dois trens por semana. Ha correspondência com os trens do Rio ^ff&^^^^^^^****** 
** JunC'

As tarifas de passageiros e mercadorias sao organisadas da base na linha do K10 uranoe a jsage.
ção*
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Ramal de Couto a Santa Cruz
.ía dois trens diários, um em cada direcçSo, com o seguint* horário

ESTAÇÕES
Couto
Santa Cruz

p&rt.
cheg.

M 12
1.15
2.25

ESTAÇÕES
Santa Cruz
Couto

part.
cheg.

M 11
7.00 M.
8.10

Margem de Taquary a Uruguayana
A administração da es-

trada concede bilhetes de as-
signatura, dando direito a
fazer, somente nos trens or-
dinarios de passageiros, uma
viagem diária de ida e vol-
ta. Taes bilhetes tem o aba-
timento de 30 % para um
mez, de 40 °/0 para três me-
zes, de 50 % para seis me-
zes e 60 P/d para um anno,
e podem comprehender so-
mente os dias úteis, a von-
taae do assignante, e não são
transferiveis.

A administração tem o di-
reito de tomar qualquer des-
ses bilhetes,quando apresen-
dos por pessoas incompeten-
tes, cobrando neste caso, o
duplo da passagem, inutili-
sando os bilhetes na reinei-
dencia, sem indemnisação ai-
guma.

Os passageiros sem bi-
lhetes ou com bilhetes não
carimbados regularmentepa-
gam o preço da viagem, con-
tando-se do ponto da par-
tida do trem, se pelo conhe-
cimento da bagagem não ve-
rificar-se a estação de sua
procedência e mais a multa
de 30 %.

Serão expedidos, pelo pri-
meiro trem de passageiros
que partir, os volumes de
encommendas apresentados

na estação até meia hora an-
tes da partida, sendo postosá
disposição do destinatário
20 minutos depois da chega-
da do trem. Os volumes que
não forem retirados dentro
de 24 horas ficam sujeitos a
armazenagem. Não é consi-
derado encommenda o volu-
me que tenha mais de 1 me-
tro cúbico de volume e 100
kilos de peso. A remessa co-
mo encommenda, logo que
o frete fluvial e a inscripção
não excedam a 1$000 é, em
qualquer hypothese, muito
mais vantajosa, pois como
carga não pagaria, menos
de 1$Q00, ainda sujeita ao
frete fluvial e a demora.

Todas estas condições en-
tendem-se também para as
linhas de Santa Maria a Ba-
gé e Santa Maria a Passo
Fundo.

A companhia arrendata-
ria desta linha arrendou tam-
bem as linhas do Rio Gran-
de a Bagé (com o ramal do
Rio Grande á Costa do Mar)
Santa Maria a Passo Fundo
eo ramal de Cacequy a Bagé,
de modo que ha trafego mu-
tuo entre todas essas linhas ;
e as mercadorias e encom-
mendas despachadas no Rio
Grande, por exemplo, são ex-
pedidas para qualquer esta-
ção das outras linhas.
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Margem a Santa Maria
1* classe — Passagens simples, incluindo o imposto

oo ei

ESTAÇÕES < Z S § * B J S S 1 ? ^ 5 -

g g tf
I

Margem 2$0 3$9 5$6 7$6 8$0 9$911$713$414$315$816$717$719$0 20$120$7
Santo Amaro 2$0 3$6 5$7 6$0 8$010$112$013$014$415$416$517$818$919$6

Monte Alegre 1$8 4$0 4$2 6$0 8$310$411$613$114$115$216$617$718$4
João Rodrigues 2$2 2$7 4$4 6$6 9$010$211$912$813$915$416$617$4

Couto 300 2$2 4$6 6$8 8$110$111$312$413$815$115$9
Rio Pardo 2$0 4$2 6$6 7$9 9$910$812$113$614$815$7

Pederneiras 2$3 4$6 5$9 8$0 9$3 10$612$213$514$3
Bexign, 2$3 3$6 5$7 7$0 8$410$411$912$7

Cachoeira 1$5 3$4 4$7 6$3 8$310$010$8
Ferreira 2$1 3$4 4$8 7$0 S$7 9$9

Jucuhy l$5 2$9 5$1 6$0 7$8
As crianças menores de 8 annos pagam Estiva 1$7 3$6 5$4 6$5

meia passagem; as menores de 3 annos, con- Restinga St cca 2$2 3$9 5$1
duzidas ao collo, têm passagem gratuita. Arrolo Só 1$8 3$0

Os passageiros têm direito a transpor- Colônia 1$2
tar grátis 15 k. de bagagem, comtanto que o
volume possa ser colíocado embaixo do
respectivo logar.

1
I Ia classe—Passagens de ida e volta, incluindo o imposto

2 g i, *
ESTAÇÕES | t 1 | Í | 1 1 6 I 1 | 1 1 3

I g 1 ^ & n
jj

i

Margem 3$0 õ$6 8$3 11$3 11$914$116$619$120$5 22$7 24$0 25$6 27$5 29$2 80$1
Santo Amaro 3$0 5$5 8$4 9$111$914$417$018$520$622$123$825$7 27$3 28$4

Monte Alegre 2$7 5$8 6$3 9$112$314$9 16$418$6 20$1 21$823$U25$5 26$tt
João Rodrigues 3$3 3$9 6$6 9$913$1 14$616$818$2 19$9 22$123$9 25$1

Couto 400 3$3 6$910$212$014$415$917$619$72J$Í5 22$8
Rio Pardo 3$0 6$3 9$9 11$714$115$517$219$4 2Í$2 22$5

Pederneiras 3$4 6$9 8$911$913$5 15$217$319$2 20$4
Bexiga 3$4 5$5 8$410$512$514$916$S18$ü
Cachoeira 2$0 5$2 7$0 9$312$3J4$31õ$5

Ferreira 3$l 5$2 7$2l0$512$ül4$]
Jacuhy 2$0 4$3 7$5 y$wil$6

Os bilhetes de ida e volta valem por Estiva 2$4 5$5 8$0 9$5
5 dias de 24 horas até a distancia de 200 Restinga Secca 3$3 5$7 7$6
km, e 10 dias de 201 km. para cima. Arroio Só 2$7 4$i

Os passageiros têm direito a transpor- Colônia 1$9
tar grátis 15 kg. de bagagem, comtanto que
o volume possa ser colíocado embaixo do
respectivo logar.
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Margem a Santa Maria
2a classe —Passagens simples, incluindo o imposto

ESTAÇÕES

o

"O

u

0
O

CO
<D

Qí)
• pH

O
Pi
o
O

?"3

O

oo

o

oi

«

oi
u
O»

ÍH
O

13
O»

Pi

ei
>H

•i-4o>
o
O

ü

a
•t-H

h
5-i
O)

.d
13
O

i-s

>
•rH

co

O
O
V

03
cã

.a
co

Pi

•o

O
u

ei•a
o
o ¦?aa

OQ

Margem 1$6
Santo Amaro

2$9
1$6

Monte Alegre

4$2
2$8
1$5

João Rodrigues

4$3

1$7
Couto

4$5
3$2
2$0
200

Rio Fardo

m
4$6
3$3
1$8
1$6

Pederneiras

8$710$0
7$6 8$9
6$4
5$1
3$4
3$2
1$8

Bexiga

7$8
6$7
5$2
4$8
3$4
1$8

Cachoeira

10$6
9$5m
7$7

4$õ

800
Ferreira

11$7
10$6

8$8
7$6
7$õ
5$9
4$3
2$7
1$7

12$3ll2$9
11$512$2

9$610$4

Na 2» classe não ha passagens de ida e volta.
Os passageiros têm direito a transportar grátis

15 kg. de bagagem, comtanto que o volume
possa ser collocado emb;üxo do respectivo
logar.

Jacuhy

9$4
8$2
8$1
7$0
5$4
3$5
2$7
800

Estiva

11$3
10$3
9$1
9$0
7$9
6$õ
4$6
3$6
2$1
1$2

13$7
13$0jl3$614$0
12$3
11$5
10$3
10$1

Restinga Seccaj

7$8
6$3
5$3
3$6
2$8
1$7

Arroio Só

14$3

12$9
12$3
11$3
11$1

9$010$0
8$8
7$5
6$5
5$1
4$1
2$9
1$5

Colônia

14$7

Bagagem — Frete por 10 kilos

00
O»>o
eJ
cow

Sh ~t co u

fH ^H «L "H r3 ,|_l Li >5 ra l»-* 'fH•1 'í .-O tí " a "1 »S f5 «

-a o ü -S ¦§ w S £ * ^ •¦§ S o
<g ^^ ^_ 

(4

03

Margem 180360
Santo Amaro 180

Monte Alegre

.20
340
160

João Rodrigues

700
540
360
200

Couto

740
560
400
240
40

Rio Pardo

920
740
560
400
220
180

Pederneira*

1$11$2801$400
9401$140 1$240
780
620
420
400
220

Bexiga

980 1$100
840| 960
640
60( i
440
22ü

Cachoeira

760
740
560
340
140

Ferreira

1$5601$680:
1$4201$520!
1$2601$360
1$1201$220

9401$060
9201$020
740 860
540 660
320 440
200 320

Jacuhy 140;
Estiva' Restinga

1$6401$800
1$5001$660
L$360
i$180
1$140
1$000

800
580
460
280
140

l$780jl$9402$060|2$i40
1$920'
1$8Ü0

2$000
1$880

1$520J$6601$740

Secca
Arroio

O frete minimo que He cobra por bagagem é
1$000. Não são considerados como bagagem os obje-
ctos preciosos. Os volumes de bagagem poderão ser
recusados, se peearem mais de 100 kg, ou excederem
de um metro cúbico, devendo nesse caso ser despa-
chados como carga. Frete fluvial de Portt Alegre á
Margem, 100 réia por 10 kg.

1$340
1$320
1$.160

980
780
640
460
340
200
Só

1$480
1$460
1$300
1$120

940
800
620
500
360
160

Colônia

1$580
1$560
1$400
1$220
1$020

920
720
600
480
280
120
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Margem de Taquary a Uiuguayana
HORÁRIO DOS TRENS DE PASSAGEIROS — VIAGEM EM DOIS DIAS

262
243
224
206
185

181
162
139
115
101
80
66
51
30
12
0

ESTAÇÕES

Margem part.
Santo Amaro »
Monte Alegre »
J. Rodrigues »
Couto cheg.

part.
cheg.
part.

cheg.
part.

Rio Pardo
Pederneiras
Bexiga
Cachoeira
Ferreira
Jacuhy
Estiva
Restinga Secca
Arroio Só
Colônia
Santa Maria cheg.

5»

»

»

P2

0 Santa Maria part.
14 B. do Monte
22 Canabarro »
45 São Pedro
68 São Lucas
92 Umbu

»

cheg.
part.113 Cacequy

124'Entr. SanfAnna
126 Saycan
146 Itapevy
165 Jacaquá
189 Tigre
202 Passo Novo
214|Palmas
232!Alegrete
260Inhanduhy

o
tu
CO
es

CO

3

»
»

cheg.
part.

»

274
302
312
334
351
374

Guassú-boi
Ibirocahy
Touro Passo
Carumbé
Pindahy-Mirim
Uruguayana cheg.

»

»

6,00 M
6,37
7,10
7,45
8,29
8,34
8,41
8,44
9,20

10,04
10,45
11,10
11,35
12,12
12,34

1.03
1,39
2,09
2,30
P

7,30 M
7,58
8,19
8,54
9,32

10,10
10,42
11,07
11,31
11,44
12,26
12,49

1,26
1,52
2,15
2,38
2,46
3,32
3,58
4,45
5,08
5,46
6,15
6,50

C ri
>

tíT
?,2 Pt

o-o
COCO

'o u« o3 Pi
p>>

Iri
O"

ESTAÇÕES

ri
to fi

Ia
H O

co
O

ri

ri
to
co
O

n
O
Tiri
-u
ft
O)
O

03
cô
ri

co
O
COo
O
H

Uruguayana part.
Pindahy-Mirim »
Carumbé »
Touro Passo »
Ibirocahy »
Guassú-boi »
Inhanduhy
Alegrete
Palmas
Passo Novo
Tigre »
Jacaquá »
Itapevy »
Saycan »
Entr. SanfAnna

P 5

cheg.
part

cheg.
part.Cacequy

Umbu
São Lucas ¦>
São Pedro ,»
Canabarro »
Bocca do Monte»
Santa Maria cheg.

Santa Maria part.
Colônia
Arroio Só
Restinga Secca
Estiva
Jacuhy
Ferreira
Cachoeira

a
o

T3

00
O
CO
O

T5
ri
•+j
P
Q)
O
H
0)

to
ri

• *¦«

COo
co
O'd
o"EH

cheg.
part.

Bexiga
Pederneiras »

cheg.
part.
cheg.
part.

João Rodrigues »
Monte Alegre »
Santo Amaro »
Margem cheg.

Rio Pardo

Couto

6,25 M
7,02 * §
7,32 *
8,10
8,32
9,22
9,45

10,30
10.55
11,18
11,42
12,08
12,46
1,18
1,50
1,56
2,38
0,30
3,13
3,50
4,29
5,03
5,23
5,50

7,00^
7,22 g7,501
8,29 rirt
8,55l|
9,l7.§5
9,54 g.2

10,19 &é
10,45 gâ
11,27 8 |
12,09 Sü
12,41 .-Sá
12,44|«
12,51 * *

CO

1,43* *
2,16 £S
2,49£
3,25£
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Santa Maria a Bagé
Za classe—Passagem simples incluindo o imposto

"2 "

ESTAÇÕES -2,?3S?'§_«*2SH*f3.fi*

n pq M £ to

Santa Maria | 1$5 4$4 6$7 9$Ü10$7 l3$i 15$5 16$2 17$318$619$92!$022$024$2
Canabarro | 3$ li 6$õ 7$7 0$0 12$214$5 15$316$417$B í9$l2Q$221$223$4

S. Pedro ] 2$3; 4$6 6$7 9$9 12$4 13$2 14$3 !5$8 17$3 18$4 19$3 21$6
S. Lucas I 2$3 4$4 7$« 1C$5 11$5 12$3 I4$l 15$6 16$9 17$920$1

Umbu I 2$1 5$3 8$3 9$4 10$7 12$5 14$0 15$316$4 18$7
Càcequy 3$2 6$4 7$5 9$0 10$8 ri$5 13$S 14$v) 17$4
Azevedo Sodré 3$0 4$l 5$7 7$9 rÚraWjS Í2$6 15$2

Bella Vista $9 2$7 4$7 6$8 8$7 1Ò$1 Í2$9
S. Gabriel | 1$6 3$6 5$7 7$tí 9$0 12$1

Vaccacahy 2$2 4$3 6$0 7$7 11$1
Suspiro 2$2 4$0 f$5 9$1

As crianças menores de 8 annos pagam Ibaré 1$9 3$4 7$0
meia passagem ; a» menores de 3 annop, con- „Tres Estradas 1$7 5$3
duzidas ao collo, tem passagem gratuita. -' 8. Sebastião 3$6

Os passageiros tem direito a transportar
grátis 15 k. de bagagem, comtanto que o volu-
me possa ser colíocado embaixo do respectivo
logar. ___

Ia classe—Passagens de ida e volta, incluindo o imposto

Estações
ou
d

1=1
ei
O

O
f-i

m

w
a
o

CQ

&
O
oi

u-d
o
w
o
<v
>
N

tn
• iH

ei

%

5-4

O
CQ

ei
o
cd
o
o
ei
>

Pu
cn

CQ

ei
.O

cn
ei

d

m
W

H

o
tei
-(-»
t/3
ei

CQ

CQ

bD
ei
M

Santa Maria j
Canabarro 4$5|

S. Pedro

10$0
8$0
$4

S. Lucas

13$1
11$4
6$9
3$4

Umbíi

15$
14$0
10$0,
6$íi
3$1

I4$2
.1$3

4$7Cacequy
Azevedo Sodré

Bella

18$7:22$2 23$3 24$-)'26$928$9 30$5
17$3|20$7 21 $9 £3$6(2&$7 27$7 29$3

17$G 18$8 20$4 22$7 24$9 26$Ô
i5$oie$
1'2$3;Í3|7
9$4ll$l
4$4j 5$9

Vista | l$7
S. Gabriel

17$4 20$2'.22$4 24$4
io$417$5|20$0|21'$9
13$«l
8$7
:-$9
2$2

Vaccacahy

15$5il7$719$7
11$8|14$316$^
7$0
5$4
3$3

Os bilhetes de ida e volta valem por|5 dias
de 24 horas até a distancia de 200 km. e 10 dias
de 201 km. para cima.

Os pastageiros têm direito a transportar gra-
tis 15 kg. de bagagem, comtanto que o volume
possa ser colíocado embaixo do respectivo logar.

10$2 12$6
8$411$2
6$õ 9$1
o$2 • Ço

Ibaré 2$9
Treg Estradas

S. Sebas

Suspiro

31$9;35$3
30$734$1
28$0.31$3
25$829|2
2?$627$1
20$9'25$
17$921$8|
14$4
13$1
1
8$1
5$2
2$3

tíão

18$3
;7$1
15$6
13$2
10$4
7$8
5$õ
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Santa Maria a Bagé

2* classe —Passagem simples, incluindo o imposto

ESTAÇÕES

ouu
cd
.o
cdes
ei
O

O
T3

Pm

CG

90
cã
o

CO

S3
>>
cs
o*eu
o
cd
ü

O
CQ
O

>
cd

cá
60

ca
¦—<
O)

PQ

Santa Maria ( 800
Canabarro

•l-tu
cd

CO

3$3
2$3

S. Pedro

5$!
4$:
1$^

S- Lucas

6$7
5$7
.H$5
1$8

Urabú

.a
«jo
ce)
o
cd

O
M

CO

CO

cd

00
cd

cd
I-
co
W
cacpu

O

03
•d

GO

CO

8$0
7$2
5$i
3$3
1$7

Cacequy

9$9
9$<)
7$5
õ$7
4$0
2$3

Azevedo Sodré

tl$5
10$7
9$l
7$3
6$4
4$7
2$

Bella Vista

2$0
ll$4
9$6
8$3
7$0
5$6
3$1
$7

8 Oabriei

12$7
tfc$l
10$6
9$3
8$0
tí$7
4$4
2$0
$9

mi
cd

pq

Vaccacahy

!3$õ
I3$0
U$S
10$5
9$2
8$l
5$9
3$5
2$8
i$8

Na 2» classe não ha paasagens de ida e volta.Os passageiros tem direito a transportar
grátis 15 kg. de bagagem, coratanto que o vo-lume possa ser collocado embaixo do respectivo
logar. r

8uspiro

14$2
13§S
12$7im
mi
9$2
7$í
5$2
4$3
3$3
1$7

Ibaré 1$6
Trcs Estradas

14$9
14$4
13$3
12$õ
11$4
10$3
8$4
e$5
5$8
4$6

15$4
15$0
13S9
13$0
12$1
U$2
9$3
7$B
6$8
5$7

3$0. 4$2
2$7

S. Sebastião

16$7
16$3
15$2
H$3
13$5im
11$4
9$5
9$0
^$1
6$8
5$3

l$2 4$0
2$9

Bagagem e encommendas - Frete por 10 kilos

ac
r-
CAm

o
cd

.O
cda
fd
O

O

Ph
CQ

•9
«J
O
s

co

a

8. Maria jl2040O60084Ol$020Í
Canabarro ~~

280(500720
S. Pedro J220440

8. Lucas 220
Umbu

s
©«

o
cáü

ki¦g
CO
o¦a
v
?
es»
K

900jl$1601$440
620 9201$180
420 7001$000
2001 500 800

300 600
300

Bella Vista

Cacequy
Azevedo Sodré

cd
co

PQ

1$280 l«540l

0J
kl

.o
«5

CO

8. GabrM

l$620
l$520
1$280
1$080
900
700
400
120

>>
Xi
cdo
cdoo
cd
>

a.
00
S

CO

1$740
1$640
l$400
1$200,1$380

840
540
240
140

Vaccacahy

1$900
1$800
1$560

l$020l$1801$360

740
440
340
200

Suspiro

CCi
cd
fS-o 2

cd ^
X2 tÜ

2$04«
1$960
1$740
1$540

1$0201$1801$340
920
640
520
400
200

Frete minimo lfOOO. Ibaré

CO

o
«cd•»*
co
cd

CO

CO

2$1802$28O2$52O
2$O802$200
1$8W1$9802$240
l$7GÚ
i$500

1$080
80
7ÍS0
560
360
180

Três Estradas

1$640
1$460

"O
W
cd

PQ

2$4(X)

l$8002$0fH)

1$2001$500
9401
840

3i
140

8* Sebastião

1$900
1$760

IS240
«Í140

7C01$Q20" 
840
660
480
340
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Passagens de Uruguayana a Santa Maria e Bagé

ESTAÇÕES 1» Classe 2» Classe Ida e volt.
1» Classe

Pindahy-Mirim .
Caruinbe . •
Touro Passo .
Ibirocay . .
Guassu-Boi . .
Inhanduhy .
Alegrete . .
Palma . . .
Passo Novo .
Tigre ... a
Jacaquã . . .
Itapevy . . .
Saycan . . .
Cacequy . .
Umbu . . .
São Lucas . .
São Pedro . .
Canabarro . .
Bocca do Monte .
Santa Maria .
Azevedo Sodré .
Bella Vista .
São Gabriel .
Vaccacahy . .
Suspiro . . .
Ibaré 
Três Estradas
São Sebastião •<
Bagé . . . .

2$300
3$800
6$000
7$000
9$800
10$800
13$000
14$200
15$000
16$000
17S600
18$700
19$900
2O$700

22S100
23$300
24$800
26$100
26$700
27$500

22$O0O
24$GO0
25$300
26S100
27$500
28$800
29$900
30$800
33$100

1$700
2$900
4$600
5$300
7$300
8$000
9$500
0$400
1$200
1$900
2$800
3$500
4$200
4$700

5$500
6$200
7$000
7$800
8$100
8$600

5$8O0
7$000
7$400
7$yoo
8$600
9$400
20$000
20S800
21$900

8$500
5$800
9$000
10$400
14$300
15$500
18$500
20$300
21$500
23$000
25$400
27$100
28$900
30S100

32$200
34$000
36$200
38$200
39$100
40$300

32$900
35$900
37$000
38$200
40$300
42$2O0
43$900
45$200
48$700

Cacequy a Bagé
HORÁRIO DOS TRENS DE PASSAGEIROS

Em combinação com os trens P 4 e P 3 de Santa Maria a Cacequy.

TW 4- ' ESTAÇÕES |> 5 ESTAÇÕES p 6
kilom.

______________________ ____________
Manhã Manhã

113 Cacequy ,. 12.23 Bagé part 6.25 _
146 Azevedo Sodré „ 1*21» 8. Sebaetião 7.46®
17fl Bella Vista „ 2.17 "g Três Estradas 8.23 s

8 Gabriel lcbe* 2*36 Ibaré 9'08 «190 b. Wabnel |pan 2M 8u8piro f> 9.48 «
205 Vaccacahy „ 3.15"° Vacoacahy 10.20«
227 Suspiro - 3.52 » <í_k-í_i cheg .0.49 g
248 Ibaré ; 4.35 8* Gabriel 

part 11.14 
°

267 Três Estradas _ 5.13 Bella Vista 11.35 §
283 8. 8ebastifto - 5.55 -g Azevedo Sodré 12.32«320 Bagé cheg 7.10 Cacequy 1.27 g
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Santa Maria a Passo Fundo

HORÁRIO
Kiiom. ESTAÇÕES ¦' iJ "IO

Manhã

Santa Maria part. G#Ó . g
19 Pinhal » 7,32 | /d £
26 Philipson » I 7,49 % £ g
36 Vai de Serra » 8,10 -g g £
51 Taquarembó » 8,43 £ -g

73 Júlio de Castilhos |$|| |;|| | | « 
|

99 Tupaceretan » 
10^34 -g ^ ® Ph

129 Espinilho 11,32 ® g * ^.cn « A17 cheg. 12,32 » í § ¦
162 Cruz Alta pai?f ^37 8 o | 

*
183 Lagoão * 1,40 p 9 . ^
209 Porongos » 2,32 5.s;N
226 Santa Barbara » 3,10 g » •§ g
262 Pinheiro Marcado » 4,27 g 30
286 São Bento » 5,12 g> ^
301 Carasinho » 5,49 o m £
330 Pulador > 6,48 ^ g g
356 Passo Fundo cheg. 7,35 "H 

£

Kiiom. | ESTAÇÕES | P9
Manha

356 Passo Fundo part. 6,10 § $
330 Pulador » 7,02 'g * g
301 Carasinho » 8,01 í ^ n
286 São Bento » 8,34 -g N g262 Pinheiro Marcado » 9,23 » g q
226 Santa Barbara 10,40 © o a
209 Porongos 11,13 g o £ .S
183 Lagoão 12,06 2 0 g g
169 Pnr/ Alh che^' 12>48 <V - 02 S1W LruzAlta part 1>13 à g|d
129 Espinilho » 2,14 5 fe -g "S
99 Tupaceretan » 3,16 .3 0 m *
73 Júlio de Castilhos |"Jjg Jg 

- 11 «
51 Taquarembó » 5,03 <§ - m
36 Vai de Serra > 5,37 2 2.£<.
26 Philippson * 5,58 2 -g g
19 Pinhal » 6,18 g * •§

Santa Maria cheg. 7,18 jz; E-»
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SANTA MAMA A PASSO FÉTIDO

Passagens de 1» classe, incluindo o imposto
Ida e volta

Ida

o\tv&
OBS^d

8SSS88S3S38|§||
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CM

CO

lop^ina

i oquiSBi^o
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^ã^ãR S 8 888B8 88

. rf O1 Cl 50 CO —< ^ '"^
¦ ¦>! CM —' —' —"^

IlipIlIlllSlIp

i—' >"V >Q s*
CM O CO t-
CO CO CM 60

^8883838.
^-> °Ç ^ &
O CO i.— ip
CÕ OI CM <M

588
<<M i

f^5 o f- "*• CM C7S t— CO
U.% /-si ___. ——4 •—4

_RÍ;8:88888^S:^§ÍSl2

£ $ 3 3 ^1___^__m__i=j a°* ~ã383^1SÍllfÍ,§l*
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M
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) O GD Q _c3 r~i
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Biuoioo

5QÕQO cd C£J
O 55 00 r/3 01 <j ~
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r-l CJ2 L- l.O CO (_|
^h a>

cr. r^S>aSxj a,

"888?^
<^__>«> 3.2
CO Tf CM <V Z~t
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-oo^dux
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ap oijnf
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O

O

oqroai
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•r_ câ ei
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SANTA MARIA A PASSO FUNDO
Passagens de 2a classe Bagagens e4 encommendas

incluindo o imposto Frete por 10 kg.

°98*<i liIIIsSii|iis§st
-«o cs 35 r- io •* c7o oo ?- o c?5 oi J5—g gj S3 """^ "•* -*1 S! -" s
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Passo Fundo ao Uruguay

s
«¦Pto ESTAÇÕES M. 16 so

M
ESTAÇÕES M. 15

356 Passo Fundopart.
383 Cochilha
404 Sertão
425Erébando
140 Campo ÉrécheÉ

7,00 M^
8,46

10,10
11,30
12,40

-O
CS
to
»

440
425
404
383
356

CO

Campo Eré part. 7,40 MgErebando , 8,55 £sertão » 10,15 «
Cochilha » 11,39 5PassoFundocheg. 1,20 1

m

H—¦  ! ! L__l-~_____i I

Porto Alegre a Caxias

ESTAÇÕES M.2 M. 4

J6

so ESTAÇÕES

Manhã I Tarde
0 P. Alegre pãrt. 7,25 m
2 Navegantes

14 Canoas
26 Sapucaia

; S.Leopoldo

Neustadt

cheg.

part.
cheg.

I part.

7,37
8,02
8,25
8,40 »
8,45|

.1 3,47|

2.20
2,32
_,55w
3,20|
0,ÓO C/3

3,40°

137

M. 7 M. 9

}6 Neustadt v&vt
8 Portão

Capella »
6Monteneg.,cheg:-

m a°to
9.02 õ!

part.

)

fe Cafundó
3Victoria
7Maratá
Esperança
LinhaBonita
S. Salvador »
Barão »
C. Barbosa cheg.
(Garibaldi)

9,33
10,00
10,42
11,12
11,49 _
12,082

»!12,33«2
1,053»
1,56»
2.353
3,17 í
3,49o1

3,57
4,25
4-48
5,30

C. Barbosa part.
(Garibaldi)

Barão
S. Salvador
LinhaBonita
Esperança

^Maratá93Victoria
83" " -

124
116
105
Í

».'
»

76
57
48
36

36
33

Cafundó
Monteneg.

Capella
Portão
Neustadt

Neustadt
S.Leopol.

cheg,

part.
>

cheg,

part.
cheg.
part.26 Sapucaia

14 Canoas
2 Navegantes »
0P.Alegre cheg.

manhã
6,50
7.35
8.02

, 8,28»
1X3-1

8,38»
ms:
8,50.
9,07£
9,30
9,54

10,05

ManhS
9,09

20

9,50|
|10,30á
,11,03 S
11,45 ^
12,22£
12,38..
1.01A
1,30

! 1,45
I 2,30

2,57
I 3,23 00
M.5|

0.00 «j
3.40:
0,40^3
4,02£
4,25
4,49
5,00
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Porto Alegre a Taquara

HORÁRIO

so
•P-íM

ESTAÇÕES
M 2

Manhã j Manhã

0
3

14
26
33
35
43
46
53
63
66
71
75
83
88

Canoas
Sapucaia
S. Leopoldo
Neustadt
N. Hamburgo!

Porto Alegre part.
Navegantes »

cheg.
part.

«

cheg.
part.

»

cheg.
I part.

Hamburgo Berg »
Campo Bom »
Sapyranga »
Amaral Ribeiro »
Nova Palmeira »
Campo .Vicente »
Parobé »
Taquara cheg.

M
ESTAÇÕES

88
83
75
71
66
63
53
46
43
35
33
26
14

Taquara part.
Parobé »
Campo Vicente »
Nova Palmeira >>
Amaral Ribeiro »
Sapyranga »
Campo Bom »
Hamburgo Berg »

N.Hamburgo (^
Neustadt
S. Leopoldo
Sapucaia
Canoas
Navegantes

Õ ! Porto Ategre

7,25
7,37
8,00
8,02
8,25
8,40
8,451!
8,5' cn
9,12°
9,20|
9,33|

10,00'
10,30
10,38
10,54
11,08
11.33
11,45
M 1
Manhã

10,10
10,22
10,45 g
10,47 f
11,101
11,26£
11,31 -
11,40-1
11,55,

M4
Tarde

2,20
2,32
2,55
2,57
3,20
3,35
3,40 -¦
3,52 3
4,07 .
4,12°
4,24 %
4,49 g
5,18
5,26
5,40
5,52
6,14
6,20

M 31 S 3
Manhã I Tarde

jcheg.
ypart
feheg,
|part.

cheg

6,10
6,31 m6,38 3!
6,44'^
7,04 S
7.25 §
7,30^
7,54B
8,05

6,00
6,14
6,36
6,48
7,01
7,13 |
7>39.
8,041
8.13^
8,18^
8,38

M 6
Tarde

5,05
5,17 «
5,42 'é
5,45 m
6,08 5
6,24 ,§
6,29g
6,39
6,55

8,45^
8,50H
9,07
9,28
9,30
9,54

10,05

1,10
1,27
1,34 oo
1,39 â
1,57.2
2,191
2,22'd
2,47|
2,58^

M 5
Tarde

12,40
12.57

1,21
1,35
1,48
2,01
2,29!
2,55-
3,051
3,13:
3,33'
3,40*
3,45
4,02
4,23
4,25
4,49
5,00



TARIFA DE PASSAGENS

1» classe Ida e volta 2» classe

300
1$000
2$000
2 $200
2 $600
3$000
33800
4 $200

400
1$400
2$800
2$200
4 $000
4$500
Õ$fi00
6$3Ò0

200
700

1$300
1Í500
1S900
2 $100
2$7O0
3S000

*Da Novo Hamburgo a

Í Hamburg-Berg .
Campo Bem
Sapyranga
Amaral Ribeiro .
Palmeira
Campo Vicente .
Parobé
Taouara  •• ,
-^—S^o^eTTe 

3 a 12 annTs pagam meia passagem. Os bilhetes de

ida e volta são validos por 48 horas. cobrando 
pelo menos a

A companhia conced etr|n^ especiaes co ^ ^

SrT^íSe òS5S* passagem5 cem o abatimento

^ 2° 
Nenhum trem especial será expedido por menos de 50$OOÓ, qual-

depois das 6 horas da tarde. assignaturás mensaes, intrans-

^n.eis^Ta^atre^te^rfo^íob^os preços de 31 bi.hetes de ida
€ V0Ha'Frete 

minimolde bagagens e encommendas, 300 rs.

Cacequy a Livramento ___

so ESTAÇÕES M. 13

113
124
134
155
172
194
212

Cacequy Part-
Entroncamento «
S. Simão f

Tarde

Corte
Rosário
Guará
Conceição

Icheg.
part.

ljoV o
2.06 3
2;35 

*

3,19
3,51
4,01
5,11
6>10

I ESTAÇÕES M. 14

&
w

ei
ira•
ei

CO

212 Conceição
194 Guará
172
155
134
124
113

Rosário
Corte
S. Simão
Entroncamento
Cacequy

part.
«

cheg.
part.

part

Manhã
7,20
8,23
9,30
9,40

10,17
11-03
11,32
11,58

w
ei

4-a
X
xn

w
ei

cn
ei

Porto Alegre a Tristeza
Esta linha, conhecida pelo nome

de Estrada de Ferro no JRiacho,
tem 9,280 metros de extensão-

da manhã e 2,4, e 6

Correm diariamente 5 trens no
verão e 3 no inverno, em cada di-
recção; com paradas na -rua Jos£
do Alencar, Asylo de Mendicidade
<e Crvstal. „_._.

As passagens custam 500 reis
para adultos, 300 para menores e
200 para collegiaes ; ida e volta, o
duplo. Trens especiaes para 40 pes-
eme 'A9ft nara 00 pessoas, 48$.
? HORÁRIO DO VERÃO-Parti-
da de Porto Alegre, nos dias de se-
mana, ás 5,50, 8 e 10 h. da manha,
« áB 4 e 6 da tarde : mos domingos

ás 9,8 e 10 h.
da tarde.

Volta da Tristeza nos dias de
semana, as 6,30, 8,30 e 10,40 m. ma-
nhã e ás 5,30 e (5,40 da tarde, nos
domingos, ás 6,55 e 10,45 m. manha,
e ás 2,45, 4,45 e 6,45 da tarde.

HORÁRIO DE INVERNO. -
Partida de Porto Alegre nos dias
de semana, ás 7 6 9 li. da manha e
ih. da tarde : nos domingos, as 8 e
]0h. da manhã e 2 e 5 h. da tarde.

Volta da Tristeza, nos dias de
semana, ás 7,45 e 9,45 mi manhã e
5,40m. tarde; nos domingos, as 8,45
e 10,45 m. manhã e ás 2,45 e 5,45 da
tarde.



Quwaby a Itaquy
i7i víittxtensSo total da estrada é de174 kilometros. As distancias das ei

?es 5^ntn^; ^Í^W k.,Guter-
J5S í 

k-» Quarahy74 k.;Toro Passo126 k^ Ibicuhy 65 k., Itaquy 100 k,I* Uruguayana partem trenspara Quarahy toadas as terc^.feirasquintas e sabbados, ás $5 hòías'da manhã, chegando a Quarahy ás10 horas e 10 minutos, regressandonos mesmos dias de Quafahv ^4horas e 15 minutos da tarde e che-
£KJ? a uruguayana ás 5 horas e 10minutos da tarde. De üruffiiavan«partem trens para Itaquy todoíôSdomingos, quartas e sextas-feiras,

ás 6,15 minutos da manhã, chegan-
Itaauva„qnU«y 

áS 10'15-Regressam deitaquy nos mesmos dias á 1 horae 15 minutos da tarde, chegandoa Uruguayana ás 4,15. Os treníparam nos kilometros 40,92,120,1^Te128 uns na ida, ontros na'volta?
i«™ £a Panssageiro tem direito aevar, livre de frete um pequeno vo-lume,com roupa ou objectos para s^uuso durante o trajecto, não «xce"dendo para os de 1- classe de 60 kspara os de 2- de 10 Mios! As £55
passagem e os menores de três
M?1J,asSugenl 8'ratis-Os bilhetes deida e volta são validos por 5 dia»

?* classc-Passagem simples incluindo o imposto

ESTAÇÕE8

Quarahy
^^\n«pito<^\ vm^^m-o aJ m^ I Baiut, I

v 2$300 6$600 8$100 |0$s0ol 14*70oT~7^Quterres... 4$300 5$«00 8*700. ffl fgItapltocay| 1$700 4$500 9$00Ó 12$300Toro Passo ..) 3ÍÕ0Ó,
Uruguayana...

7$500j
4$500

10$800
8$000
3$500

i1 classe -passagem de ida e volta, incluindo d imposto
Quarahyj 4$ 100

Gruterres...
Itapitocay...

n$.iO0 ^8700
7$200| 10$ 100

2$8U0
Toro Passo..

17$óU0
14$200
7$800
ô$100

Uruguayana

23$800;
20$600
14$700
12$500
7$800|

ibicuhy
2S classe-Passagens simples, incluindo o imposto

28$800
25$700
19$700
17$500
13$300
6$00q

ESTAÇÕES Guterres

Quarahy 1#200

Itapitocay

3#600i

Uruguay. Toro Passol Ibicuhy I ltaquy
_„.  vw.vywi 4#500 (JÁ'0()ÜGuterres...) ¦ 2J3O0? 3#20Ü 4$8ÜÜitapitocay... 720 2#4< ;(J

Toro Passo... \ Ipool 4J2OÒ
ürug-uayaria. ..] 2#400

ibicuhy....
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2P classe— Passagens de ida e volta, incluindo o imposto

Quarahy 2$100 60400 70800 100400 14J|200 1711000
Guterres... 40100 50500 85300 120300 150100

Itapitocay... 10200 45200 80700 II $800
Uruguayana. 20800 70000 JO04OO

Toro Passo.. 40200 70800
Ibicuhy.... 304OO[

Está estabelecido o trafe-
go mutuo de passageiros e
cargas entre as administra-
çõcs desta estrada e as do
Uruguay, podendo as mer-
eadorias ser despachadas di-
rectamente entre Uruguaya-
na e Montevidéo.

De Quarahy ao Salto eus-

ta uma passagem simples 1*
classe, 5.20 pesos ouro; 2a
classe 4.20 ; a Montevidéo.
Ia classe, 17 pesos ouro, 2a
classe, 13 pesos ouro, aceres-
cendo sempre, em moeda pa-
pel, a passagem do Quarahy
em deante pela estrada de
ferro.

Mercadorias—-Frete por .17000 kg.

BSTAÇÕES Guterres Itapitocay | Uruguay. Toro Passo Ibicuhy Itaquy

Quarahy.j 20300 60500 80100 11$500 150500 190100
Guterres... 40*00 50800 80700 130200 160oOO

Itapitocay... 10600 40000 90000 120600
Uruguayana. 20900 70400, J10OOO

Toro Passo.. ^40500 80100

Ibicuhy..... 30600
Bagagem e encommendas—Frete por 10 kg.

Quarahy..| 
"TÜBÕ 

480 ÜÜÕ dÕÕ T0T2ÕJ IpÕÕ
Guterres... 300 440 640 JriüO 1^200

Itapitocay... 100 320 66ü 900
Uruguayana.! 200 540 M)fa

Toro Passo.. 320 600
 Ibicuhy.... 260Í

Ovos, leite, despachados
como encommenda, gosamdo abatimento de 50 %, de-
volvendo se grátis os saccos,
caixões, latas etc, quandovasios, entregues dentro de
um mez.

Os objectos de grandecuidado e conducção peri-
gosa e os de grande peso
pagam 5 °/0 alem dos fre-
tes da tarifa de mercado-
rias.



)4

7/8

15/16

16 —

Vl6
1/8

3/16

Vi
5/16

3/8

Ôambío\ Libra esterl

5l^Í5g4B3^70
9/16 150421,686
5/8 150360

n/16 150298,80^
3/4 150238,095

13/ie i5$rn,865
150118,110

150058,823

150000

140941,634

140883,720

140826,254

140769,230

140712,643

140656,488

7/iejl406OO,76O

[ i/2 jl40545,454

Shilling Penny Franco Marco Dollar
- ri • ni mi

Peso orient. Argentina Nac. de 20$

774,193164,516

771,084 64,257
<763 — 64 —

764,940 I 63,745

761,904

758,893

755,905

752,941

750 —

747,081

63,492

63,241

62,992

62,745

62,500

62,256

744,186 62,015

741,312 61,776

738,461 61,538

735,632 61,302

732,824 61,069

730,038

727,272

60,836

60,606

615,428

612,956

610,504

608,072

605,659

603,265

600,890

598,534

593,196

593,876

591,574

589,290

587,024

584,774

582,542

580,327

578,129

759,784 1 33189,486

756,733

753,706

750,703

747,724

744,769

741,836

738,927

736,041

733,177

730,335

727,515

724,717
-721,940'

719,185

716,450

30176,677

30294 —

30280,771

30l63,9iO 30267,648

30151,365 30254,629

30i38,869| 30241,714

30126,453

30114,144

30101,932

30089,815

30077,792

30065,863

30054,026

30042,279

30030,623

30019,056

30007,576

30228,901

30216,188

30203,576

30191,062

30178,645

30166,325

30154,100

30141,969

30129,931

30117,984

30106,129

150346,451 340838,709

150291,758 340698,795

150230,592 340560 -

150169,9121340422,310

150109,714 340285,714

150O49,991|34015O,197!

340015,748]

330882,352

140990,740

140931,952

140813,625

140815,750

140758,325

140701,3431330359,073

140644,800 330230,769

140588,689 330103,448

140533,007 320977,09*

330750,000

3306)8,677

330488,372'

713,7361 9_„96._84| 30094,363
^_ _, j . ¦_ pi m "i "

140477,749
140422,999

320851,711

32.727,272

H
&
h
(D

OI
O
H
Oi
H»"5

O.
M"35

to
oo



— 259 -

Moedas estrangeiras

Paizes «cedas j^Valor^

Marco —
Argentina

436-
8$814 -

Argentina (Rep.) I PeSo (ouro) í?||^
Âustria-Hungria  Florira • •••••••, g53^|
Bélgica  ^nco  ... 1$830,213
Estados Unidos  DoUai • 353^154

França  Braohma'.'. 353,154
Grécia  ?w a 353'15Í

Sái :;::::: fc-iouro)'.'.'.'-'.'- i»*mr
?• .... Franco'gg^::-:::::::....! pes» (ouro)

lta . ^^^3Ç&p?28
ouro naquelles paizes.

353
1Í891

,154

Valor official na Republica Oriental do Uruguay

Paizes Moedas de ouro

Allemanha •
Argentina (Rep.)
Áustria
Bélgica
Brazil :...;•.-.:¦
Estados Unidos.
França 
Hespanha
Inglaterra
Itália
Portugal
Suissa
Venezuela . ¦

i

20 marcos .
Argentina .
8 fio rins ...
20 francos .
2Ò$000
10 dollars..
20 francos .
25 pesetas .
20
Libra
20 liras
10Í000 ....
20 francos
20 pesos..

íalor era pesos
(ouro)

4,60
4,66
3,73
3,73

10,56
9,66
3,73
4,66
3,73
4,70
3,73

10,45
3,73

18,66
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Medidas lineares
BRAZILEIRAS

mS?'- Â milh?s ou 3.000 braças ... metrfí« ««nnfljilna, 50 quadras ou 1,000 brara«? metros -6,600
Quadra, 60 braças «raças....... > _ 2,200
Braça, 2 varas./"""""  * -132
Xara>, 5 palmos .1  * - 2,20

frd0' â SSS^w «~:::^«ta.:: es1'10
. ?fe »8 ffifa.das ::::-"----"--::::::: : :: S

Linha, 12 pontos JJ^ „,•».* - 2>75Ponto millim... 2,29
REPUBLICA ORIENTAL DO URUGUAY

Légua, 60 quadras .Quadra, 100 varas metros-.5,154
Vara 3 pés, ^O  I - 85,90
£e,12pollegadas- cent- - 85,9
Poliegada,   » — 28,61'"" - » ~ 2,38

INGLEZAS
-gtfe milha, 1.760 jardasFurlong, 220 jardas metros.. 1.609.315
gterc, 22 jardas .. 

 » - 201,164
%>% rod ou perch,Ti]r{ardãs *' 20>116Fatkom, braça, 2 jardas ~ 5,029Yard, jarda, 3 pés ""' - 1,829-g>ot Pé, 12 pollegadas"'"" centim... 91,44
^«tó, mão, 4 pollegadas 30,48Inch, poliegada._ -- 10,162,54

Medidas de superfície
BRAZILEIRAS

Le.ua quad. 9.000.000 braças quad. met, quad. 43.560.000
& f ivaras quadrada I 4M0mí',
Pé > ,# P^m°s quadrados . f'8*
Palmo :144POlI5- I oent. 1)08^
Poliegada» 144 linhas , ! 484
Sesmaria de campo, 3 léguas quad. hectares iq n J'56Data I mattoS'A2a° íw* quafreh 'fg
Légua q«adSP° 

'**«» ' ' ' 
: Ig

4,356
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REPUBLICA ^ORIENTAL DO URUGUAY

Légua quad. 3.600 quadras quad. met. quad. 26,563,716borte 2.700 » » • » iQQ9fí787
Quadra . lo.OUO , , , WWtBjiiivara * centim. 7,379

INGLEZAS

^ilha Jurada hectares 259
ÍZeà 4í^?njardas <*uadradas met. quad. 4.046,72Jxooa, i._iu » » » 1011 fíft£od ou percA 30 1/4 jardas quad. » 2599Jarda quadrada centim. 8,361'"Pe quadrado ». 999Pollegada quadrada » g^

Medidas de capacidade para liquidos
BRAZILEIRAS

?w LPÍpaS^ —-- litros 960ripa, 180 canadas  4QQAlmude,k12 canadas ___'_ 31 94Canada ou medida, 4 quartilhos  
~ 

2*66
Quartilho ou garrafa  centilit. 66

INGLEZAS --"'

Gallon, gallão, 4 quartas .. llitros 4 546e^aW, quarta, 2 pintas  i^g
Pmí, pinta, 4 gills centiltit. 56,8trUl  14,2

Medidas de capacidade para seccos
BRAZILEIRAS

Sacca, 3 alqueires  litros 108,81bacco, 2 >  -72 54Alqueire, 4 quartas ___""" 36*27
Quarta  9^7

Medidas de peso
BRAZILEIRAS

Tonelada, 54 arrobas  Mios 793,238
Quintal, 4 »  58'756
Arroba, 32 libras  14'689
Libra, 16 onças  gTairu 459'Onça, 8 oitavas  28 69Oitava, 72 grãos __"_l 3^59
urao centigr. 5

'!)
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REPUBLICA ORIENTAL DO URUGUAY

Tonelada, 28 quintaes -- kilos 918,800
Quintal, 4 arrobas *HÍV
Arroba, 25 libras  "fíg
Libra, 16 onças Srfm- 4|j'g
Onça ,.-. '

INGLEZAS (Avoir-dupois)

Ton, tonelada, 20 qumtaes -----  Mios 1,016,048
Hundredweight, quintal, 112 libras .— 50,bUU

^«^ 
25 libras --  |™

£forcé?, 12 1/2 » -- 4W592
PòmwíÍ, libra, 16 onças— --------- grani. 45á,59^
Ounce, onça, 16 drachmas ou 437 1/2 grãos &,m
Dram, drachma, 27 1/3 grãos  M'4
Crain orão --"- mim£- b4>°

Ãs&drogas" e" procíuctos chimicos são vendidos pelos
pesos Avoir-dupois.

INGLEZAS (Troy)

Pound, libra, 12 onças grammas 373,242
Ounce, onça, 480 grãos  .» °|'^
Penny weight -^y^^"^ miMgr. 64,8

Os metaes e pedras preciosas são vendidos pelos
pesos Troy.

Bondes do Rio Grande

Linha do Parque-Partida do Gazometro de hora em
hora, desde ás 6 horas da manhã até ás 9 da noite, nove-
rão ; e das 7 da manhã até ás 8 da noite no inverno. Volta,
ás mesmas horas 

^ ^ ^.^ íazendo bom temp0,
ha bondes da Alfândega para o Parque de meia em meia
hora, desde ás 10 1/2 da manhã ás 6 1/2 da tarde

Da rua Marechal Floriano ao Cemitério (pela Estação
dos Bondes e rua Rheingantz)-Partida da Macega aos 20 e
40 minutos desde ás 7,20 da manha ate as 8,40 da noite.
Volta pela mesma linha até a praça Vasco da^ama^ba-
deia), aos 32 e 52 m., desde ás 7,32 da manha ate as 8,52

n°Da 
Praça Vasco da Gama ao Cemitério (pelas ruas

Marechal Floriano e Aquidaban)-Partida da Cadeia as
horas e 20 m., desde ás 7 da manha ate as 8 da note
Volta pela mesma linha até a Macega aos 10 e 45 m„ cias.
7,10 da manhã até ás 7,45 da noite.
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Da mm Marítima aoM«riH( ffi&ltl
Marechal Floriano e Mmdatan) Paitida a 

_
áS 7'3 

Liá^toS^iMclo Parque ás 7 1/2, 81/2

Expressos para a Estação Central-Partiaaad
* 6,50 da manhã, e da Mace,* a330 alarde

ção da Companhia a : 9.30da^anna e , ^ m ^Para os trens da bosta_ ao partida
desvio emfrente ao Hotel Paris, 20 m. ame

do trem. ,. h do Matadouro ;.
Pmagens-Custam i00h^i"ae"preSsos da Estrada

300 rs. na do Parque e^nos b0„es expres
de FX''tree)n«P%sTo especial de ida e volta paga-se 15$.

Bondes de Beiotas

Linha do l»orto-(Pelas ruas 15 dé Novembrc> e General

Osório)-Partem os bondes de 20 em 20^^^^

^^^^^^^^6,40 
dga manha até as 1*

da "fã também ^^^^^àtSGeneral Osório ás »M» regressando
^30 3,10, 3,50 4,30, 510 5,50 6 30 710, e 7,50, , $ ^

&fffi 4l0ÍS, »0?'6 50; 7,30 eWJ e pe.
Unhado Porto (pel^ ruas Io de ftojemu

lix da Cunha)-Partem os boiudes aos 10,30 eJ0 m.

6,50 da manlm ate^as 9,3I da nd°™^f até ás 9,50 da noite..
ás mesmas lioras, desde a§.7>lü.^r.aXpm 40 minutos, aosaS m 

Ha bondes extraordinários de.40, em«m

&£ ^e-nTd^to^et1^ 
da manha até ás

ras da manha, e 2, 3, 4, 5, b ei í mu a
sando da Luz meia hora depois 4Q 

minutoSj desdfr
linha do Parque-Ha bondes de «> em *u mn 

^ dag
ás 6,20 da até ás 10,20 da manha, regiessanaoQo h g
7Vté ás 11 da manhã ; depois 

g;« g até ás 8)4*,

rUitrvX^do110PaSdee là|% ^ tarde ate ás
9,10 da noite.



1 manhlffsjô eW^fZf b°3deJ ás 6,20 e 7 da« 7,40 da manh| 6 e 6,40 da tale N Ad°- Fraga.ta ás 7des mais seguidos. e* Nos don"ngos ha bon-

I bro e Genêra? 0*òth£L?H?° (pela.s ,ruas 15 d* Novem-
7,45 8,30 e 8^5 d^manhã • i 3In^^t!)^ParíÍda das $0I , Volta ás 8,8 10 8.50 9 da manhãe 3$* /'fV *&& tard«-

Passagens-200 rs I tnríot to7- í 4?35 ? 4>45 da ^rde
I do Fragata ' em todas as lmhas ; 400 rs. na linha

B°ndes de Porto AlegreTODOS OS BONDES PARTEM DA PRAÇA SENADOR ELORENCIO
: manhã0?S&fW h ^oite^Def *> 

lT %em ás 6 h-amarella. ' 
n01te' De 8 em 8 m- De noite luz

D—Linha da rua Duque de Caviac ta „: ^ „manhã ; ultima ás 10 h noitp nf i7 iaS?m ás 6'45 m-cárnada. n' noite* De 15 em 15 m. Luz en-
viagem 

~ásM5 
m° S^n^ ?*%& de G«erra)-1»

em 30 m. Luz verde ' ma aS 10'45 ,n- noite. •& 30
«14.- F7I,inna da Floresta— i» vino-pm ó, cik: ultima ás 11,29 m noitp tv» 11 ^la^m as 6^5 m. manhã :e de 22 em 22 m 

' 
até o nonM t!"1 " ?Vaté a ™a Aurora,

>- 6-Unha da GloriaPA"tUlTtL5U|Qencarnada,-ultima ás 11,29 m noirp T)Í iíSfl as 5-29 m- manhã ;sa, ede 36 em Mm a* onni?«18-m-,at? a rua F°»no:
Í alinha d^Mãpendenc^°^lnal- ¥z branca.

*hã ; ultima ás 1$&£ S~L Yff^if m.m- ma"Aurora, e de 22 em 22 m ate o nrmtl >!m -1 í"vaté a rua
tima ás 11,07 m. noite De nS 5r'37 m- manha 5 ul-

v S-Iinha dosMávieanL i-?,-m> Luz encarnada.
; nhS -ultima ás 12*12 m *m?te 

DeiW V2 m- ma"¦ P-linha de Partnènoifado lesteF í? ?¦ Luz b-ranca-

—1» vKft 5% me"t°nhiUS„a Mi 1? Republiea>-em 15 m. Luz encarnada ' ™a ás U h' noite- De 15
nhã ^t^J^TnVrü1: XmJS 5'47 ffl" ma"Formosa, e de 36 em qi? «2s !í * í8 em 18 m- até a rua
; T-linha de Bbiüno DeuSPín± tenH?al- Luz amareía

K viagem ás 5,45 m manhã • \&»™ V^%ncio Ayres)-
15 em 15 m. LÚz encarnada ' ma as n'15 m- noíte- De

Passagem em todas as linhas 200 réis.
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Correio

SERVIÇO DO INTERIOR

Taxas de porte — As cartas pagam 100 rs. por 15 oufracção de 15 grammas. Não ha limite de peso e dimensão
L.„ .As cartas bilhetes representam a taxa de 100 rs. e osbilhetes postaes a de 50 rs.

Os manuscriptos, autos judiciaes, guias de cargas ouconhecimento, facturas, documentos de serviço das com-panhias de seguro, copias ou extractos de escripturas departiculares passadas em papel sellado ou não sellado, as)artituras ou folhas de musica, etc. pagam 100 rs. por 50>u fracção de 50 grammas.Os impressos de qualquer natureza (jornaes extran-
jeiros, livros, papeis de musica, cartões de visita, participa-?oes de casamento e nascimento, convites para enterro,íirculares, cartões de endereço, provas de imprensa com ousem manuscriptos, gravuras, photographias, desenhos, pia-íos, mappas geographicos, annuncios, prospectos, expedi-los de modo a poder verificar-se facilmente a sua nature-;a, pagam 20 rs. por 50 ou fracção de 50 grammas. O pesole cada pacote não pode exceder de 2 kilos.

Os jornaes, revistas e periódicos impressos no Brazil>agam 10 rs. por 100 ou fracção de 100 grammas.As amostras de mercadorias e as pequenas encom-lendas pagam 100 rs. por 50 ou fracção de 50 orammas,
endo para as encommendas obrigatório o registro. O pesoe cada pacote não pode exceder de 3 kilos.

Registro da correspondência — O prêmio é de 200s. alem da taxa do respectivo porte.Pelo aviso da recepção cobra-se mais 100 rs.Cartas com valor — As cartas com valor ou docu-lentos devem ser entregues abertas, escrevendo o remet->nte na capa a declaração do valor contido. Não se accei-í em cada carta quantia superior a 200$000.Pela remessa do valor declarado, cobra-se em sellos,lem das taxas do porte e do registro, 2 % sobre o valora seguinte proporção : até 10$, 200 rs.; de 10* a 15$,X) rs.; de 15$ a 20$, 400 rs. ; de 20$ a 25$, 500 rs. ; éssim por deante. accrescendo sempre 100 rs. por 5$ ouenos de 5$.
As encommendas registradas com valor declaradotrtigos de ouro, prata, jóias ou objectos preciosos nunca3 valor superior a 300$) estão sujeitas alem da taxa do)rte e do registro, a uma porcentagem de 5 % que emiso algum poderá ser menor de 500 rs.
Vales postaes—Os vales postaes e telegraphicos pa-lP£uPre,mo na sefçuir.te proporção : até 5>5|, 300 rs.; até$, 000 rs. ; até 100$, 1$000; até 150$, l$oÔ0 ; até 200$,
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2,000 : e dahi por deante, accrescendo 500 rs. por 100$, ou
menos de 100$. Os vales telegraphicos pagam também a
taxa do telegramma. ,

O valor máximo de cada vale será fixado, para os
nominaes em 1:000$, quando houverem de^ser pagos no
correio do Rio de Janeiro ou nas administrações de Ia cias-
se ; em 500$, quando o tiverem de ser nas outras admi ms-
trações ; em 200$ nas agencias de Ia classe e em 100& nas
de 2a e3a classes, a isto autorisadas.

SERVIÇO DO EXTERIOR

Taxa de porte — A correspondência para os paizes
que fazem parte da União Postal está sujeita no Brazil as
Se&ainCartaasVa2S00 

rs. por 15 ou fracção de 15 grammas.
Bilhetes postaes, 100 rs. ; cartas bilhetes, 200.
Impressos cie qualquer natureza, 50 rs. por 50 gram

mas ; manuscriptos, 80 rs. por 50 grammas ; amostrai
^mercadorias,180 rs. por 50 ou fracção de50 pammas

Reaistro-Toàz a correspondência e objectos íemet
tidos para os paizes da União Postal podem ser expedido;
sob registro, mediante o accrescimo de 300 rs.

Telegrapho Nacional
TAXA POR PALAVRA A CONTAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU

Sergipe  30
Alagoas __- --- 30
Pernambuco -- 40

Rio Grande do Sul— 100
Santa Catharina —- 200
Paraná 200
S.Paulo— 300
Rio de Janeiro 300

Parahyba  30
Rio Grande do Norte 30

Minas Geraes.—.— 300 0eará  30
Goyaz.— -- 300
Espirito Santo -- 300
Matto Grosso 300
Bahia ,__ 300

Piauhy  30
Maranhão  30
Pará  3(

Alem da taxa variável com o numero de palavras
a distancia a percorrer, cada telegramma paga a taxa lix
de 600 rs. . , •, ,*r

Tudo quanto escreve o expeditor na minuta ao tei(
gramma entra no calculo da taxa, inclusive qualquer cí
racter isolado, lettra, algarismo, aspas, parentheses o
alineas. Exceptuam-se os signaes de pontuação, traços c
união e apostrophes. .

O logar do destino conta-se sempre por uma palí
vra, embora se componha de duas ou mais palavras
S. José do Norte.
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O máximo limite de uma palavra é fixado em quinze
caracteres, os excedentes até 15 são contados como uma
palavra.

Nos números escriptos em algarismos conta-se cada
grupo de cinco por uma palavra, os excedentes até cinco
como mais uma palavra. O telegràmma urgente paga o
triplo do taxa variável. O telegràmma de imprensa em lin-
guagem clara paga 50% da taxa variável.

Nas praças commerciaes, mediante o pagamento de
5$000 mensaes, qualquer pessoa recebe diariamente e em
casa, desde que não diste mais de 1 km. da estação, o mo-
virnento da entrada e sabida de navios na barra do Estado.

Mediante o pagamento de 640 rs. qualquer pessoa
receberá aviso da entrada e sabida de determinado navio.

Escrevendo-se antes do endereço : Recepção accu-
sada e pagando-se a taxa correspondente a 10 palavras
para o mesmo destino, tem-se aviso da bora da entrega.

O expeditor, para garantia de um telegràmma, pode
mandar cotejal-o, escrevendo a palavra Cotejo, que consis-
te na repetição integral do recado, pagando mais um quar-
to da taxa total. O .expeditor, justificando identidade de
pessoa, pode suspender, se ainda for tempo, a transmissão
do telegràmma, rehavendo a taxa menos 200 rs. Se o reca-
do já tiver seguido, pode ainda ser annullado na estação
destinatária, pagando mais o recado que vae annullar.

Os telegrarnmas podem ir de certo ponto em cleante
pelo correio, fazendo-se a nota Correio, nada mais pagan-
do, salvo se quizer registral-o, 

' 
pagando neste caso o re-

gistro postal de 200 rs.
O expeditor pode escrever a assignatura abreviada

ou omittii-a, devendo porem indicar na própria minuta o
seu nome e morada para quaesquer eífeitos legaes, inde-
pendente de taxa por este accrescimo.

A repartição dos telegrapbos acceita também tele-
grammas para as localidades servidas por linhas telegra-
phicas dos estados e de estradas de ferro, mediante o paga-
mento das taxas respectivas.

Pelo registro do endereço cobram-se 25$ annualmen-
te, terminando sempre o prazo em 31 de Dezembro. Não
se acceitam como endereço nomes próprios ou appeilidos
vulgares.

E' licito passar o mesmo telegràmma a diversos des-
tinatarios na mesma localidade. À taxa neste caso é a mes-
ma dos telegrarnmas ordinários, accrescida de 500 rs. por
cada endereço mais. Se o telegràmma tiver mais de 30
palavras, o custo da copia augmentará de mais de 500 rs.
por serie ou fracção de 30 palavras.

18-1911
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Telerjr.àp-h'Q éxtràiiçjei ro
CABO SUBMARINO

Taxa por palavra a contar do Jüio Grande
PELA WESTERN TELEGRAPII COMPANY

Santa Catharina.
Paraná 
Matto Grosso _..
Goyaz
S. Paulo
Minas Geraes __.
Rio de. Janeiro .
Espirito Santo. _.
Bahia
Sergipe

200
500
500
500
500
600
600
600
850
850

Alagoas 1$000
Pern ara buco 1 $000
Paraliyba 1$000
Rio Grande do Norte 1 $000
Ceará 1$000
Maranhão
Pará-_ __. g>ôgooi

Üoo
rv axa fixa : 600 rs. em cada

telègrànima.

Taxa por palavra para o serviço exterior

Europa : America do limt® :
Francos Réis Francos Réis

Alleiríanha 5,00
Áustria-Hungria 5,38
Bélgica 5,00
Dinamarca 5,40
França 5,00
Grécia 5.57
Hespanha 5,35
Hollanda 5,00
Inglaterra 5.00
Ttalia 5,30
Noruega 5,50
Portugal 5,45
Bussia 5,70
Suécia 5,50
Suissa 5,25
Turquia ¦ D.r.

3 $200
31410
31200
3 $460
3 $200
31560
31420
3 $200
3S200
38390
3$520
31490
3Í650
31520
3$360
3$530

-U
5.20 3$330

Canadá
MontreaL..
Quebec ___ ,
Toronto )

Cuba (Havana )6,05 3$870
México {Oidade:)7,10
Estados Unidos;

Alaska 8.75
Luisania  )-an

Texas.— )°-00
Outros estados 5.20

5?
3$200
0^330

America do Sul

África e Ilhas :

Colônia do Cabo 7,50 4$860
Senegal 645 4.130
S. Vicente (Ilha) 4,325 2$770
Madeira (Ilha)—.5,45 2$390

Uruguay 1.25 $800
Argentina 1.75 1$120
Para^uay 2.05 1$310
Chile':

Sr." J2-55 H630
Peru (Lima) — _ 2.55 1$630
Bolívia _. 3.80 2$430
Equador 4.55 2$910
Columbia 5.55 3$550
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4

Taxa. por palavra de qualquer estação da zona sul, incluindo

a taxa de 50 centim03 do telegrapho nacional

Via Jaguarão, Jujuhy ou Uruguayana

Taxa em francos
DESTINO

Jaguarão Jujuhy Uruouay*.
i

Bolívia 1,39 1,98 0,90
Chile (Santiago,ValparaisOiI(_uique) 1,98 j
Oolumbia 6,55
Equador 6,55
Estado Oriental 0,90 0,90
Q-uatemala 7,90
México (Capital) 7,90
Nicarágua 7,90
Paraguay 1,30
Peru (Lima e Callao) 1,98
Republica Argentina 1,30 0,70
S. Salvador 7,90
Venezuela 16,90

De qualquer estação da zona norte addiciona se um franco
por palavra.

Telegrapho Sub-Kluvial do Amazonas

The Amazon Te^egraph CompAíjy Limite»

Taurca por pala 7ta a, contar 3L&, oloLad.'e cSLe S9letaa

. Cambio 
Cambio

Estadões Estações
12 16 12 16

Alemquer 1$Ò0Ò 750 Monte Alegre ¦ 800 6(JC
Breves 400 800 Müéqueirà 200 150
Carne tá 200 150 'Óbidos 1$000 750
Chavee 800 t'0ü Pareuiiliia i$200 800
Garupa 400 800 Pinheiros 200 150
Itacoattara 1$400 1$050 Santarém b00 600
Macapá 8t 500 Soure 200 150
Manaus 2$p00 l$500
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Navegação a vapor

Do'Rio Grande a Jaguarão e Santa Victoria-Vapor Jun-cal repartidas do Rio Grande a 8, 18 e 28, tocando em Pe-lotas'e Jaguarão ; volta de Jaguarão a 3,el3 23. Vapor Co-lombo : Saludas do Rio Grande, por Pelotas, Jaguarão eSanta Victoria, a 3, 13 e 23 ; volta de Santa Victoria, a 8,18 e 28.
Agentes no Rio Grande e Jaguarão, Augusto Leivas& C, em Pelotas, Granja & C. ; em Santa Victoria, Joa-

quim Cal vete & C.
Do Rio Grande a. Jaguarão, Santa Victoria e Porto Ale-

gre — O vapor America, da O. Fluvial Jaguarense, fazviagens entre o Rio Grande, Pelotas, Jaguarão e SantaVictoria, e entre Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre.
Agentes no Rio Grande, Cunha, Freitas & C. ; emJaguarão, Machado & C.
Do Rio Grande a Porto Alegre-Georg Wachtel &

C. — A companhia dispõe das chatas Janeiro, Fevereiro,
Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro,
Norte, Sul, Oeste, Sábiha, Salomá Sara, Simona, Si-donia, Silvana, Sophia, Silvia, Sapho, P, _?a, 3% 4a, õat6a, ?l, , 9", 12% e l^ e rebocadores S. Leopoldo, S. Gcn-
calo, S. Lourenço, S. José, Primavera e Erika, para otransporte de cargas semanalmente entre o Rio Grande,
Pelotas e Porto Alegre.

A companhia tem mais, no Desterro, as chatas
Águia, Falcão, Cysne c Gaivota ; e em Paranaguá, as
chatas Segunda e Oitava.

Bos portes do estado aos portos do norte da republica,
a^Montevidéo e Buenos Aires—Lloyd Brazileiro — paquetesFlorianópolis, Júpiter, Sirio, Orion, Saturno, Cubatão,
Pyrineos, Mantiqueira, e Ibiapaba, chatas Cahj, Tem-
pestade, Milha e Cio tilde e rebocador Pelotas.

O vapor Venus faz viagens entre o Rio Grande,
Pelotas e Porto Alegre. A chata Cahj faz 2 viagens
mensaes, para conducção de cargas, entre Rio Grande e
Porto Alegre ; as chatas Tempestade, Milha e Clotilde
transportam as cargas para Pelotas.

Agente—Em Porto Alegre, Bento M. Cabral : no
Rio Grande, Manoel Luiz da Silva ; em Pelotas, Manoel
Simões Lopes.

A passagens cobram-se pela tarifa seguinte, em quenão está incluído o imposto.
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Passageiros de câmara — Os menores até 2 annos nada pagam ; os de 2 a 3 annos pagam VÁ passa-
os irem; de 3 a 10, % passagem; os maiores de 10 annos pagam a passagem por inteiro.

Passageiros de proa- As crianças até 6 annos tem passagem grátis ; as ae h a 12 pagam meia pas-
•agem. - O espaço concedido a cada passageiro de -câmara para a hagag|ime de 300 decimetros cúbico*,
e aos de proa de 150 decimetros cúbicos, pagando o excesso na razão de lfrQQp por Sú decimetros cúbicos
O passageiro que não seguir viagem, depois de ter comprado passagem perdera metaoe delia ; mas,xj paa_a&ciiu H . ^, _ __ ^^  .,_ _„„1#,„«„ —+0 diverso do seu destino nao terá direito

iradas a bordo cpstam
passageiro, quer em

relação ao paquete,

depois de encetada a viagem, aqueue que nuar _i_ uudiyuoi w^ i.
a reclamação ou restituição alguma por diferença de passagem. As passagens comp
mais 15 %• Os bilhetes" de passagens são intransferíveis, quer em relação ao nome do

to
to
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-Companhia Nacional de Navegação Costeira—Va-
pores de passageiros Itajubá, Itapuca, Itapema, Ilauba,
Itapaev, Itaiíuba, Itaipava e Itaperüna e vapores de
carga Itabira, Itapuã, Itanema, Ilatiba, Itauna, Itaquy
e Itatiaya ; chatas Tender I e Tender II e rebocador D.
Quixote para a conducçáo de cargas entre o Rio Grande

e Porto Alesrre. "<
Passagens do Rio Grande a Pelotas 10$ e 5$ ; a

Porto Alegre, 30$ e 128500 : ao Desterro, 70$ e 28$ ; a Pa-
ranaguá 80$ e 30$ ; ao Rio de Janeiro, 140$ e 50$ ; a
Santos, 113$ e 40$.

Agentes, no Rio Grande, Pedro F. Braga ; em Por-
to Alegre, C. Booth ; em Pelotas, Madureira & Costa.

—Diversos—Vapores Campeiro e Tropeiro, de car-
ga, entre Pernambuco e Rio Grande, Pelotas e Porto Ale-
gre, duas viagens por mez. Agentes, José da Silva Prestei-
ro & C, em Pelotas, Plòtinò Duarte ; em Porto Alegre, C.
Booth. .

Vapores Pomona, Toro, Juanita e Áustria de pas-
sageiros e carga, entre Buenos Aires, Montevidéo, Rio
Grande, Pelotas e Porto Alegre, urna viagem por semana.
Agentes no Rio Grande, José da Silva Fresteiro & C„ em
Pelotas, Plotino Duarte ; em Porto Aiegre,,C. Booth

Vapores de carga Alexandria, Esfercmçd, Piaus-
iria, Oceano, Unitas, Ypiranga e Paulista viagens irre-
gulares para o Rio de Janeiro e portos cio Norte, ingente
no Rio Grande, Afionso Faveret.

Vapores de carga Maroim3 Âssü, Candelária, òao
João da Barra, Campos e Teixevnnha, viagens irre-
gulares entre Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande.

De Hamburgo ara Elo Grande - Hamburg Suedame-
rikanische Dampfschiíffarhts Gesellscliaít e Amerilta Linie
em combinação.—Vapores Santa Catharina;, Santa Lu-
cia, Santa Ursula, Desterro, Paranaguá, Guahyba,Par-
thia, Karthago, Troja, Sparía, Santa Barba/ra, Dada,
Gutrune, Siegmund. Guhther, Secunda., para cenducçao
de cargas e passageiros, com escalas em Antuérpia, Ha-
vre, Porto (Leixões), Lisboa, Maranhão, Ceará, Cabedeilo,
Maceió, Paranaguá, Antonina, Hão Francisco, Santa Ca-
tharina, Rio Grande e Buenos Aires.

Passagens do Rio Grande a Hamburgo, nos vapo-
res directos, 33 L. Ia classe e 12 L. na 3a.

Agentes no Rio Grande, George Wachtel & C.
Do Rio Grande a Ko?a York — A mesma companhia

tem uma linha regular, fazendo uma viagem mensal com
os vapores Gutrune, Sugmund, Sieg linde, Guniher e
outros»

s
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De Uruguayana aos portos do Uruguay — O vapor Ez-
presso Itaquy (57 toneladas) auxiliado por 5 chatas de 20
a 80 toneladas cada uma, sae de Uruguayana ás 5a8 ás

horas da tarde, chegando a Itaquy, no dia seguinte ;
sae de Itaquy para S. Borja ás 8 horaã da noite, voltando
nas 3™.

Os vapores Eugenia e Canatahy, navegam no rio
Uruguay, sem horário certo.

Be Porto Alegre aos portos do Jacuhy, Cahy, etc. — Os
vapores da Companhia Fluvial partem diariamente de
Porto Aiegre, levando os passageiros para a estrada de
ferro, ás 7 horas da noite, exceptuando os sabbados, nos
mezes de Abril a Outubro, e ás segundas, quartas e sex-
tas, um ás 6 da manhã e outro ás 8 horas da noite, nos
mezes de Novembro a Março. Passagens 6$ a ré, sem ali-
mentaçao.

Para Lageado e portos intermediários — Vapor
Güàrariy^Saludas de Porto Alegre : ás terças-feiras, ás

horas da tarde e sabbados ao meio dia. Regresso de La-
geado : ás segundas e quintas, ás 7 horas da manhã. Re-
cebe carga, passageiros e reboques para qualquer porto.

Para Pedras Brancas—-Vapor Guaporé—Chegadas:
ás 7 1/2 horas da manhã e ás 4 da tarde. Sahidas ás 9 da
manhã e ás 5 da tarde.

Para S. Sebastião—Gazolina Gravatahy. Sahidas ;
Quartas e sabbados, ás 6 horas da tarde. Chegadas : Quar-
tas e sabbados dernauíui. Vapor Caxias. Sahidas : Qiiar-
tas e sabbados, ás 6 horas. Chegadas : Quartas e saòba-
dos, pela manhã.

Para S. João do Montenegro —Vá por Itália—Sahi-
das de Porto Alegre: Quartas-feiras e sabbados, ás 8 ho-
râs da manhã. Chegadas : quintas e segundas-feiras. Va-
por Corvo—Sahidas de Porto Alegre: Quintas-feiras e do-
mingos, ás 8 horas-da manhã. Chegadas; Terças <- s«-x-
tas-feiras. Vapor Montenegro — Sahidas de Porto Alegre
terças e sextas, ás 8 horas da manhã. Chegadas : Quartas
feiras e domingos.

Para S. Sebastião do Cahy—Ysapor Victoria -Sa-
hidas íie Porto Alegre : Segundas e quintas-feiras, ás 6 ho-
ras da tarde. Chegadas: Qúintas-teirás e domingos. Va por
União—Sahidas de Porto Alegre : Segundas e quintas-
feiras ás 6 1/2 horas da urde. Chegadas : Segundas e
quintas-feiras. Vapor Oito -Sahidas de Porto Aiegr ; —
Terças e sextas-feiras, ás 6 horas da tarde. Chega !s :
Tiiças e sextas-feiras, pela manhã.

Para a Borra do Ribeiro—Vapor Bubi. Salruas -;
Segundas, quartas e sextas -feiras, ás 9 horas da muna-a.
ChegaSàs : Ternas, quintas è sabbados.
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Para Estreita-Vapor Estreita. Sahidas : Segundas
e quintas, ao meio dia. Chegadas : Quartas e sabbados.

Para Lageado—Vanor Boa Vista (Expresso.) Sahi-
das : Segundas, quartas e sextas-feiras, ás 6 1/2 da ma-
aba. Chegadas ; Terças, quintas e sabbados. Vapor Rio
Taquary. Sahidas : Terças, quintas e domingos, ao meio
dia. Chegadas : Quartas e sextas. Taquary (Expresso)—
Sahidas de Porto Alegre: Terças, quintas e sabbados, as t>
h m Regresso; Quartas, sextas e domingos, ás 6 h. m.
Yapor Taquary—Sahidas de Porto Alegre para Lageado :
Terças e sextas ao meio dia. Regresso : Quintas e domin-
gos ás 8 h. da manhã.

Para Taquary — Vapor Brazil— Sahidas de Porto
Alegre para Taquary : Quartas, sextas e domingos, ás 7
k. m. Regresso : Segundas, quintas e sabbados, ás 7 h. m.

Para Bom Retiro — Gazolina Santarém — Sahidas
de Porto Alegre : Quartas e sabbados ás 5 h. da tarde. Re-
gresso : Terças e sextas ás 1 horas da manhã.

Imposto do sello
**>

Pela tabeliã B § 4o do decreto n. 3564, de 23 de Ja-
neiro de 1900, que dá regulamento para a cobrança do
imposto do sello federal, estão sujeitos ao sello de estam-
pilha de 300 réis os recibos particulares e outras declara-
ções de pagamento effectuados, qualquer que seja a forma
para expressar o recebimento de 25$000 ou mais, e bem
assim os recibos sem declaração de valor.

Pela tabeliã A 1° do mesmo decreto pagam sello pro-
porcional os papeis em que houver promessa ou obriga-
ção de pagamento ou traspasse, ainda que tenham a forma
de recibo, carta ou alguma outra ; os que contiverem dis-
tracto, exoneração, subrogação ou garantia e liquidação de
sommas e valores ; os recibos que declararem valor rece-
bido por conta de pessoa differente da que ordena o pa-
gamento, excepto os que forem duplicata dos passados
nos documentos em que o pagamento é ordenado : tudo na
seguinte proporção ™^ ,,

Até ao valor de 200$000,300 réis ; de mais de 300$ ate
400$Q00, 440 réis ; de mais de400g000 até 600$000, 660
réis; mais de 600$ até 800$000, 880 réis ; de mais de
800$000 até 1:000$000, 1$100 ; e assim pordeante, cobran-
do-se mais 1$100 por 1:000$000 ou fracção desta quantia.

Estão, pois, sujeitos ao sello proporcional os recibos
passados pela forma ordinariamente usada no commercio:
Recebido de Fulano, por ordem dê Sicrano e conta de
Beltrano,
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Pagam, porem, somente o sello fixo de 300 réis, naIa via, os recibos passados pelas seguintes formulas :
Recebido de Fulano, por conta e ordem de Sicrano;
Recebido de Fulano, por conta, de Sicrano, á

quem credito,
Fica sujeito á multa de 100$000 a 500$000 o que fir-mar documento sujeito ao sello, sem que esta tenha sidosatisfeito, e bem assim aquelle que, para evitar o paga-mento, passar segunda via de documento, do qual nãoexista a primeira.

• As denuncias da infracções dessa natureza podemser dadas por qualquer particular.
Os papeis e documentos não sellados em tempo ou

que o tenham sido com taxa inferior á devida, e bem assimos que não tiverem a estampilha inutilisada de conformi-dade com as prescripções do regulamento do sello, ficarãosujeitos á revalidação, pela forma seguinte;
Io Pagando 10 vezes o valor do sello, até 30 dias dadata em que o mesmo se tornou devido;
2o Pagando 25 vezes o valor do sello, até 60 dias dadata em que o mesmo se tornou devido ;3o Pagando 50 vezes o valor do sello de 60 dias pordeante, a contar da data da omissão.
Os papeis serão sellados, coliocando-se a estampilhae mutilisando-a com a data e assignatura, escriptas parteno papel e parte no sello, de modo que uma e outra fiquem

por cima da mesma estampilha.



Almanak de 1912

Os originaes para o Almanak de 1912 devem ser
remettidos até 15 de Abril e as listas das decifraçõos até
15 de Maio de 1911.

Mudança d© endereço

Toda a correspondência relativa a parte litteraria e
histórica òo Almanak deve ter o novo endereço :

Alfredo Ferreira Rodrigues *^
Drogaria Franco- Brazileira

RIO GRANDE
Publicações recebidas

Annuario do Estado do Páo Grande do Sul, pelo
Dr. Alcides Cruz.

Almanah Popular Balisano por Affonso Costa.
Revista do Instituto Geographico e Histórico da

Bahia. . , 7 _,
Revista trimensál do Instituto do Ceara, publica-

da sob a direcção do Barão de Studart.
Os Andradas, erecção de um monumento nacional

por iniciativa do Instituto Histórico e Geographico de
S. Paulo — Proposta e sua justificação pelo Dr. Domin-
gos Jaguaribe.

Milagre, peça dramática em verso, por Ameho losta.
Revista da Academia Cearense, publicada sob a

direcção dos Drs. Thomaz Pompeu, Barão de Studart e
Pedro de Queiroz.

A Vida, reflexões por Scipião Ferreira.
Velhos Versos, por Francisco Furasté—Porto Alegre,

1910.
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Revista Escolar do Instituto tde Humanidades,dirigido por Joaquim da Costa Nogueira—Fortaleza
A Comarca, de Mogy-Mirim, S. Paulo.
O Taquaryense, de Taquary, Rio Grande do Sul.

Concurso charadistico
No concurso de 1910, houve os seguintes votos :1.° — Um voto em verso :

Para dar o resultado
do que por vós fui incumbido,
me vejo compromettido...
seriamente atrapalhado !
Isto por que Sr. Alfredo,
me faltando a competência...
de não cumprir a incumbência.
acredite... tenho medo !
Mas.., como ficar calado
será deixar de attender-vos,
procuro satisfazer-vos,
embora mesmo acanhado :
A meu voto pretendendo
dar o cunho da justiça,de todos que estão na liça
as charadas fui revendo.
E de entre ellas encontrei
muitas, dignas de attenção,
da mais honrosa menção,
como abaixo explicarei:
Quanto ao mérito litterario.
como^da esthetica pelo lado,
é o X do Innominado,
um primor deste annuario.
Do sôr Gonçalo da Cunha,
o seu enigma—serpente

que só mui difficilmente
consegui metter-ll^a unha...
Gosando igual predicado,tem mais em seu beneficio
a subtileza, o artificio,
com que foi elaborado !
São dignas de que as preze,de Dona Oiga as casaes,
Minino, Matuto e mai\
Catalogo, Aposiopese.
A' Enos-Eson, todavia,
p'la belleza da estructura.
sagacidade e finura,
dar lhe-ei a primazia :
Mas isto porque, alem
destas vantagens gozaros vejo sobrepujar
na arte e na esthetica também !
Fica, pois, meu voto dado
a Enós-Eson, Excellencia,
e julgo minha consciência
ter assim desempenhado.
Prevendo que o vencedor
será o Frei Valbonette,
mil emboros lhe remette
seu (tido admirador)

Theodulpho Ribeiro Pinto Bandeira
- . y

2.° — Das boas composições do Almanak de 1910escolhi as três Enos-Eson (273), Menino (193ÍV) e X (149)para apurar qual a melhor: é a minha escolha teria sidopela ordem em que, por coincidência, se acham se nãofossemos senões que encontrei nas duas primeiras.Na 27a acho que, quando se narra um facto, não é



-.'¦¦'¦>;.

-279 —

dar opinião ; e na 193a, o verso 24 forma um cacophatoit
terrivel.

Estes senões levam-me a optar pelo 194.a — X, de
Inno minado, pelo engenho e boa concordância dos seus
versos, á qual dou o meu voto, julgando-a a primeira,
composição deste anno.

São dignos de menção -.Piolho, Matuto e Caçapava
—Augusto Taveiras.

3.° — De bom grado dou o meu voto ao enigma
Enos-Èson, da primorosa lavra de Frei Valbonnette de
Valbonne, sem duvida um dos mais eximios charadistas
do Almanak, a quem ambiciono as palmas do torneio.—
F. Câmara.

4.u—Vejo-me embaraçado para dar conscienciosamen-
te o meu voto ao melhor trabalho contido no Almanak ;
encontro tantos de elevado merecimento que difficil se tor-
na a escolher. Como, porem, aos julgadores somente é
permittido votar em uma só peça, deixo de parte muitas
jóias em que gostosamente votaria e voto no enigma Enos^
Eson, de Frei Valbonnette de Valbonne, que é um dos
melhores trabalhos que tenho visto mestas cousas de cha-
radas.

Frei Vabôrmette, alliando a bellos alexandrinos um.
eptinio assumpto, deu ao seu enigma uma forma, se não
nova, muito rara nesse difficil gênero diversivo. — João
Octaviano Ramos.

5." — Existem ne Almanak de 1910 diversas produc-
ções que se salientam, taes como as n. 28 (Piolho), 139
(Ovo), 193 (Menino), 194 (X) e 210 [Serpente) ; porem onde
ha trabalhos de Gonçalo da Cunha é difficil desviar-se,
desse insigne autor, sempre hábil e fértil em innovaçoas, o
voto de preferencia.

Voto, portanto, no enigma da pagina 194 (Caçapava),,
por achal-o realmente bom, sem falha de engenho e arte,
de que nunca carecem as composições de Gonçalo da Cu-
nha. — Salathiél Pires-,

6.° - Dos artigos jcharadisticos publicados no Al-
manak deste anno, o que a meu ver parece mais concei-
tuoso e original em tudo é o enigma Enos-Eson, de Frei
Valbonnette de Valbonne, e nelle voto, antecipando feli-
citações ao seu autor pela victoria do concurso.

Esse enigma está muito bem feito, realçando o maior
primor na descripção da pittoresca viagem de rotação á
volta do mundo, em cujo estylo acrisolodo se revelia a
subtileza de gênio artistico, a par de outros requisitos
próprios, que tornam a sua leitura recreativa e agradável.

Alem deste, ha outros trabalhos de importância, pelo
que, se fosse permittido ampliar a votação, prestaria tam-
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l>em suffragios aos enigmas 46 (Matuto) e 194 (X), que
são dignos de attençao e merecem boas referencias.—Joa-
quim Domingues Chaves.

Em resumo, eis o resultado da votação :
Enos-Eson >... 4 votos

•_ 1 voto
Caçapava  1 »

Está declarado vencedor ^clo concurso Frei Valbon-
nette de Valbonne, que já em 1909 teria sido o vencedor,
se não tivesse havido extravio de um voto, sendo declarado
nesse anno vencedor ex-cequo com Gonçalo da Cunha. A
elle os nossos sinceros emboras, pois que não é muito fa-
cil obter o logar de honra no Alnianak, O julgamento é
secreto, não sabendo ninguém quaes os juizes escolhidos,
de modo que os votos são absolutamente sinceros, sendo
desconhecida a cabala.Aos distinctos cavalheiros que se dignaram servir
de julgadores, os nossos agradecimentos. ''"

Para o vencedor do concurso deste anno fica re-
servado como prêmio um exemplar do magnifico Dicciò-
nario Pratico Illustrado, por Jayme dê Séguier, offere-
cido pelos Srs. Lopes & Rodrigues, acttiaes proprietáriosda Drogaria Franco-Brazileira e fabricantes' da Tinta
Americana de escrever.

Composições charadisticás de 1910
As menos decifradas foram a charada Âposiopese

(pag. 147) e o enigma Cabedal (pag. 198./
Decxfcacões de 1910»

Aza 17 Azado
Pará 18 Canadá
Mia 19 Agape
Iva 20 Melapio
Sola 21 Atrocidade

De alto a baixo 22 Caboré
Alencar 23 Manhoso

Trigamilha 24 Marrafa
Socego 25 Borracbica

10 Catadura 26 Almocreve
11 Predicado 27 Enos-Eson
12 Eos 28 Piolho
13 Triduo 29 Assacate
14 Soado 30 Pilota
15 Aia 31 Pilhado
16 Soido 32 Menio
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33 Vela
34 Solo
35 Ama
36 Obolo
37 Asno
38 Mqla
39 Quinta-feira
40 Catalago
4Í Aposiopese
42 Ser afina
43 Lindamente
44 Queixosa
45 Neophyto
46 Matuto
47 De vagar se vae ao longe

Alma
Evohé
Moroso
Asnada
Réo
Treso
Fanada
Varo
Faro
Gelo
Oitobó
Novelo
Cecem

61 O calado vence
Malícia
Lilaz

64 Comício
65 Limonada
66 Cilicio
67 Pardal
68 Máximo
69 Domo
70 Brenos
71 Mimos
72 Famoso
73 Só-Sá
74 Pisco-a
75 Pataco-a
76 Domicia—o
77 Ló-lá
78 Coma—Como
79 Empenha—o
80 Gallicana—o

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

81 Fá-Fó
82 Mocha-o
83 Garrido—a
84 Pá-Pó
85 Chato—a
86 Mofino-a
87 Sofá
89 Commum
89 Penamar
90 Chapéo
91 Cubatão
92 Creado
93 Memnon
94 Alça premaA

95 Neste lendo só o endereça
96 Estorvo
97 Emulos
98 Caçapava
99 Dos ovos nascem as aves

190 Conforto—conto
101 S amarra—Sara
102 Movimento—momento ,
103 Gaiato—gato
104 Cabedal
105 Ca rola—o
106 Âmago
107 Pespejos
108 Trincapas
109 Tetramaros
1?0 Elisas
111 Verosas
1VZ Farrusco—a
113 Paiva-o
114 Folio—a
115 Fraterna—o
116 Paroleiro—a
117 Áulica—o
118—Sambarca-o
119 Murro—a
120 A duas
121 Se tentares mais nada,

decifras
122 Amofinado
123 Pobresa
124 Caso
125 Leal
126 Segredo
127 Bivac
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128 ídolo
129 Ambrosio—a
130 Avalanche
131 Dam aso
132 Azul
133 Um pé cá, outro lá
134 Piela
135 Solfatava
136 Soneto
137 Psychomancia
138 Tachom
139 Ovo
170-Rolho-a
141 Cotio-a
142 Pisca—o
143 Afito
144 Ágio
145 E brios
146 Editor
147 Iambos
148 Idéas
149 Omissões
150 Obulos
151 Ufanos
152 Usos
153 Soada
154 Aberta
155 Afanada
156 Soturno
157 Agrado
158 Sonora
169 Age
160 Socapa
161 Acerto
162 Sobrado
163 Abordo
164 Isaias
175 Assodes
166 Idoso
167 Adoiado
168 Eminada
169 Alphabetado
170 Fado
171 Frago
172 Furabolas

173 Boieiro
174 Aspa
175 Ágata
176 Eleitor*
177 Ilotão
178 Falados
179 Afago
180 Bistortas
281 Minos
182 Peita-o
183 Ferra—o
184 Preso—a
185 Megara—Aragem
186 Um partido penalisado
187 Doido
188 Anthropophago
189 Epagomenos
190 Sola
191 Sobrepeliz
192 Sois destemido decifrador
193 Menino
194 X
195 Motivo—movo
196 Mandado—mando
197 Idéa-Ia
198 Novato—noto
199 Satyra-Sara
200 Amulatada—atada
211 Meiado—medo
202 Cascata—casta
203 Leviana—Levina
204 Pucaro—puro
205 Moeda—moda
206 Siva
207 Cita
208 Doido
209 Parvo
210 Serpente
211 Quiete—quite
212 Evasiva
213 Mágico—a
214 Anaco—a
215 Calmaria
216 Panhota

Para facilidade da conferência das listas de decifra-
çSes, pedimos aos charadistas que as organisem pela or-
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dem de numeração das composições. A designação da pa-
gina não é necessária. Queiram também indicar no fim
da lista o numero de composições que julgam ter resolvido*

Decifradores de 1910
Augmentou sensivelmente o numero de decifradores,

que de 203 passou a 252. O que mais admira é o elevado
numero de listas grandes, pois que a maioria, mais de
dois terços, tem para cima de 200 soluções. Quanto ao nu-
mero de listas completas, este anno foi batido o record,
pois contam-se 93 listas com todas as decifrações.

Mais uma vez, vem estes algarismos provar que as
composições se vão tornando mais fáceis, e o Almanak
fica de anno a anno mais attraente. Este resultado nos
desvanece e nos anima a dedicar o melhor de nosso cui-
dado para conserval-o sempre na altura em que, devido aos
nossos incessantes esforços, se tem conseguido manter.

Foi classificado em Io logar o Sr. Aladino José Mar-
tins, a quem coube o prêmio ofrerecido pelos Srs. Pin-
tos & G.{Dictionuaire EncyclopédÍQ'ãe,&e Ârmand Collin).

O 2.ü prêmio {A descoberta, do Brazil, por Faustino
da Fonseca) tocou ao Sr. Clòtârio Pinto, que occupa o 2.°
logar na relação dos decifradores.

Quanto aos outros prêmios couberam : 5 ex. das
Monograpívias históricas de Juan Silvano de Godey aos
decifradores n. 10,20, 30, 40_ e 50 ; 5 ex. das Notas para a
carta geographica do Rio Grande do Sul aos n. 60,
70, 80,90 e 100: 5 ex. do Grande Industrial aos n. 110,
120, 130, 140 e 150 ; e 10 ex. da Diva. de José de Alencar
aos n. 160, 170, 180, 190, 200,210,220, 230, 240 e 250.

Eis a relação geral dos decifradores :
SjRSJ;'

Aladino José Martins-Rio Grande—- 11 Out. 21G
Clotario Pinto - Porto Alegre  18 —

D. Gabriela Gonçalves—Porto Alegre-_ 19 —
i D. Sylvia Torres—Porto Alegre 20

José Antônio Walmarath— Porto Alegre 22
I José BernardoG.de Freitas—Rio Grande 22

Gonçalo da Cunha—Porto Alegre 23 -•>
Jocasta—Porto Alegre 25 »
Pedro B. Quevedo-Pelotas 30 »

10 Augusto Parreiras-Porto Alegre Io Nov.
D. Leda Brazil—Lagoa Vermelha »
Um Jockey—Rio Grande »
J. M. Pereira da Cunha—Alegrete 15 »
Guiomar de Castro—Recife __ 16 »
R. Maia-Pelotas -..._ 16 »
Joaquim Domingues Chaves—Arary 20 »

»
»
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D. Aurora Pampano—Porto Alegre 25 Nov. 216
Mariano Barbosa da Silva—Porto Alegre 27
Club Gaúcho—Arroio Grande .*.-- 29

20 F. Camara-Mirador—Maranhão 30
Alipio Feijó—Arroio Grande... 2 Dez.
Elio Artag 4 »
Diamantino Chagas—Sarandy, Jaguarão 11 »
E. K. Paz-D. Pedrito ^ ¦. 11 «
Dr. Gentil Martins Fontes—Sorocaba 12
Paulo de Alencar—D. Pedrito 17
Luiz Firpo—D. Pedrito 17
Pedro Chuy-D. Pedrito 24 »
Anacleto Pamplona—Belém, Pará 27

30 Zeferino Pereira de Andrade—Arroio
Grande 28

Alcides Rodrigues dos Anjos—Recife.. 29
Grupo dos Atrevidos—Santos ^— 29 »
Faosto Fonseca—Bahia 1.° Jan.
João Trabuco—Sarandy, Jaguarão —,íh 1 »
Jeremias de Mattos—Recife 4 >
D. Hulda Josephina Siedler—Herval A
Silveira Zoza—Coité, Ceará 5
Dr. Kam Mello . 6
C. T. Follegos- Santos 3

40 D. Maria Elisa de Lima 7 >
Alano Ponce Malta -Belém, Pará 9
D. Anna Pompeu C. Telles—Belém 9
Teixeira Gonçalves—Montenegro 9
Janianes—Bahia 12
Os Três Correias—Recife 15 » —
João Octaviano Ramos—Indayal 17 » —
Manoel Martins Raposo—Nazareth 23 » —
René d'Amour, Zé Palito e Oliveiros 28 » —
Júlio de Alencar- D. Pedrito 2 Fev. -

50 Sabino Soares de Campos—Cangussú.. 4 » —
Theodulpho Ribeiro Pinto Bandeira—

Cajaseiras 5 » ~~
D. Mariana Ribeiro Pinto Bandeira, Pa- ;.

rahyba j> » —
Emygdio Assis, Cajaseiras 5 » —
João Domingos da Cunha-R. de Janeiro 10 » -
Finfoca—Povo Novo, R. G. do Sul 15 » —
Zé Pansinha —- 16 » -
Belisario Rocha-Cerrito, R. G. Sul-— 17 » -
Tristão Pescador—Amargosa, Bahia 23 >> —
D. Elisa Digum—S. Salvador, Bahia 2 Mar. -

€0 Plinio Gomes Leal—Cerrito, R. G. Sul.. 3 » -
D. Lia Mudegis-Brotas, Bahia 4 » |

«
»
«

»

»
»

»
»

»

»
»
»
»
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Olympio S. Conceição—Laguna 10 Fev. 216
Club Litterario Progresso e Lettras—

Laguna 10 —
Dr. Coimbra—Barra da Laguna 10 —.
Antônio J. Domingues—S- José 10 —
üm Joséphense—S- José, S. Catharina 10 —
A. Delpizzo Júnior—Tubarão.. 10 —
Irmãos Souza-Florianópolis 10 ^> —
Zazá—Sangradouro, Bahia 11 —

70 João Baptista Figueiredo—Jundiahy 12 —
Lyra da Tarde—Bahia 13 _
Rei Ligume de Ivosidade"— Boa Vista__ 14 —
Luigi Odeme da Silveira—En,o-enho Velho 14 —
Polydoro— Mar de Hespanlia, Minas 15 -
Frei Fosfona de Ravalsi—S. Salvador-. 16 —
Lyra do Norte-Sangradouro, Bahia 19 —
Augusto Montenegro de Oiiveira-Flo-

rianopolis 19 __
Frei Varreola—S. Salvador, Bahia-..__.„ Abril —
Zeno—Bahia  __¦

80 Th. Sobral-Bahia .___¦______ -
Arthur Antes de Araújo- Bordo do In-

dustrial _
Grupo dos Atrevidos-Santos, S. Paulo —
F. O. Nafé- S. Salvador, Bahia 18 —
Ernesto F. Nunes Pires—S. José 21 —
V. Laporte—Estância, Seroipe 21 —
Triângulo Catharinense — Florianópolis 25 —
Antônio Lopes de Magalhães Sobrinho

BoaVista 28 —
Virgílio Ferreira Porto--- Cerro das Cruzes 28 —
João Mauro—Florianópolis Maio —

90 Fernando Machado—Florianópolis __
Fuzil Mauser-Florianópolis —
Jacy & Brazilino Júnior Florianópolis —
Honorio Vellinho—Jaguarão 14 _
Domingos Marchand—Porto Alegre Out 215
Souza Docca—Porto Alegre » 

—
Daphnis—Porto Alegre 11 _
Alceu de Mytilene—Porto Alegre 11 —
Barão Ecila—Porto Alegre 19 _
Dois Neophitos—Porto Alegre 20 —

100 D. Annita Netto—Porto Alegre 20 >> —
Carlos Antônio Kluve—Porto Alegre —
Eduardo Gonçalves de O. Santos—Porto Alegre —Olegario José da Silveira-Porto Alegre —
Benjamin Cruz—Montenegro, R. G. Sul _. 

" 
—

Olympio Souto—Porto Alegre —
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J. Fedullo Nicolau—Cantagallo, Rio 215
M. L. de Argonevitch—Porto Alegre —
Scipião o Africano—Porto Alegre -- —
Moreninha—Porto Alegre —

110 D. Zélia Rosaris—Coité, Ceará- —
Diva Rosa Porto Alegre —
Silvestre Puchulú __ -- —
Zeca Gomes—Jaguarão, R. G. Sul —
Y. X. K. L.-Porto Alegre —
Salathiel Pires—Bento Gonçalves,R.S.Sul —
Radaghasio —
Dr. Sá Pinho—Porto Alegre •. —
Casaca de Ferro—Indayal, S. Catharina —
Climério Silveira—Porto Alegre

120 Rei Favila F. de Sanosfor--S. Salvador —
Innocencio Roméro—Pelotas, R. G.clo Sul —
Carlos Faraldo—Belém, Pará •_-_ —
D.Isabel Omphale Gohdim— Sobral,Ceará —
Raymundo O. de Souza Moreira—Belém, Pará —
Trio Uruguayanense—Uruguayana —
Ramiro Gonçalves--S. Sepé, R. G. Sul • —
Eklú—Bagé, Rio Grande do Sul —
José I. O. Mendes—Bonito, Pernambuco —
José de Paula Assumpção—Rio de Janeiro .> —

130 Jacintho Flores—S.Joaquim,S. Catharina —
Minha Andeda—Porto Alegre 214
José Leonardo Marinho Sobrinho —Bahia — .
Asclepiades—Belmonte, Bahia —
Calouro Rosarense—Rosário, Sergipe.- —
Dr. Henri—Porto Alegre —
William Waston—Porto Alegre 213
Roceirinha Paraense—Mosqueiro —
Cleonides Fialho—Pinheiro, Pará —
Penteado, Alberto e Abreu— Curityba __ —

140 José Nemesio de Vasconcellos—Bonito-_ 212
Prates Chaves—Caçapava, R. G. Sul —
Paschoal Caraminguá—Cuyabá •! —
Evangelino Meirelles—Santa Luzia, Goyaz —
Arsenio Souza—S. Sepé, R. G. do Sul__ —
Agricultor Curralense—Piratiny,R.G.Sul  —
Um Cartucho—Santa Victoria * 208
Honorato S. Pereira-Piratiny  —
José Lopes de Moraes—Costa de Camaquam —
Lauro de Messil _. __ 207

150 Annibal de Castro Garcia—Piratiny... —
C. Analio—S. Luiz Gonzaga, R. G. Sul 206
Manoel Miranda—Jacaré, Ceará 20£
Nove—S. Luiz Gonzaga ----- . • • É • • • •
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Um Parlamentarista—S. Sepé"-_- 205
Nericio da C" nca—Pcntecoste, Ceará 204
Clementino Myés de Mello—T-3ÍáèÍ—- —
Guarany Club—Jardim, Ceará —
F. Ayres—Bahia —
Mosca Tonta—Cahgiíssu __ .. —

160 Pergentino Costa—Ubajara, Ceará 2Ô3
Augusto Franz—Santa Victoria ...• —
J. Miguel Andreini—Cangussú 202
Manoel Alcides da Silveira—Passo do Criminoso —
Antônio Tavares Júnior—Curityba —
Zeferino Marques—Quatro Barras —
Octavio Russo—Boqueirão 200
Guilherme Engles—Quevedos, R. S. Sul —
Dr. Anisio Gaioso Valente—Coité, Ceará —
Uma lista sem assignaturâ—Ceará.__ __ —

170 Democrito Fraga—S. Sepé —
D. Zalina de Alvinan — Piratiny  198
Uma Jardineira-^Camaquam ___ 197
Idsar—SantfAnna do Livramento 196
A. S. Marques—Rio Grande r-- —
Aureliano Thrasybulo Cordeiro—Condeúba —
Club Morcego—Cuyabá—Matto Grosso —
Uma lista sem assignaturâ 195
Daniel Perlungari—SanfAnna do Livramento 194
Guilherme Lemons—Faxinai do Arroio Grande.

180 Jomattos—Pimenteira, Piauhy —
My Self—Colônia de S. Lourenço —
D. Anua Ribeiro - Rio de Janeiro 193
Dydy Caldas—Florianópolis —
Guerra Júnior—Painel, Santa Catharina 191
Pericles—Amargosa, Bahia 189
K. Loiro—Floriaho— 180
João Rodolpho Amarante, Piauhy —
J. U. C. A. -Therezina, Piauhy __ __ —
João C. Barrio—Porto Alegre -_._ —

190 Justo Gonçalves—Santa Victoria 185
José A. Silveira—Piratiny -.. __ —
Plutarcho—Santa Victoria-.. 180
Franklim Cunha—S. Sepé--.  179
Deusdedit Fontes—Aracaju, Sergipe 178
Galeno Soares-Ventura, Bahia  177
Vasques & Russomano—Santa Victoria 176
Zé Valerio—Amarante, Piauhy ,..
Aldo Ito—Therezina, Piauhy 175
Cão Zarejo—Porto Seguro, Bahia —

200 Avelino Alves de Miranda—S. Gabriel —
D. Guiomar Garcia—Santa Victoria 172
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Chico Pinto—Rio Abaixo, Matto Grosso 172
Um Matuto—Cuyabá, Matto Grosso 171
Rosendo Vieira Rosca—Rio Grande —
Libanio Moraes—Piratiny 170
Camende & C—Rio Abaixo 16$
José Licinio de Miranda—Campos Bellos —

* Plácido Guerra—Mattões, Maranhão-. -—
José Ignacío Filho—Recife 168

210 Emiliano Hygino de Farias—Nazareth, Pernam-
buco •• 166

Liz do Valle-Pelotas 164
Virgínia Dutra de Freitas—Palmas 162.
Miguel Sanjurjo Fernandes—Camaquam —
João Valle—S. Borja -- —
Liilo da Rocha—Ventura, Bahia 161
M. C. Vieira—Pentecoste, Ceará —
Marcionilio Franklin Oliveira Ventura —
Cicero Lemos Morro do Chapéo,Bahia 160*
M. J. Mattos-S. Borja ._. 155

220 Gelmires Reis-Santa Luzia, Goyaz ___,.- —
Antônio Mendes S. Borja 154
Fra-Diavolo—Antônio Prado„_  •.« —
D. Annita Corrêa—Quebracho, Bagé 149
Jucá Bacalhau—Capão Secco .- 148
R. T. Moraes-Rio Pardo 145
João A. Massena—Triumpho —
Leonel Kessler—Santa Maria --_ 142
Júlio Martins Timm—Cruz Alta 138
D. Yayá Gonçalves—Cacimbinhas 137

230 D. Perpedigna Gonçalves da Silva—Cacimbinhas —
Lucas de Carvalho—Diamantina 133-
Manoel Barros - Macau, R. G. Norte 131
Cassiano Silveira—Lomba, Quinta 130-
R. Wagner—Quarahy, R. G. Sul.. —
Aurofrei—Bello Jardim—Pernambuco. 126
Sertorio G. da Rosa—Santa Victoria 124
D. Rosabella da Rosa—Cacimbinhas.. 122
João de Deus Quintana — Jaguarão.Chico 121
A. R. M.—Acary, Rio Grande do Norte .... 116

240 Claudionor Reis—Ventura, Bahia —
João Domingues dos Santos, Herval—Alto Purús 115
Carlos dos , Santos Fagundes — Arroio Grande —
José Maria—Porto Seguro, Bahia 110*
Dr. Mephistopheles—Cucau, Pernambuco . 10<*
B. Madruga—Rep. Oriental do Uruguay 106
Benedicto Teixeira—Ventura, Bahia....... 102
Caçador Bagéense—Bagé, R. G. Sul —
Antônio de Amandula—Minas Geraes... 102
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F. Rocha—Palmeiras, CearáV___ 101
250 Manoel Silveira de Aguiar Sobrinho — Cima da

Serra ___.... —
Pedro Baptista—Guarabira, Parahyba J 10O
Aladino S. W.—Recife —

Rectificação

Por um descuido de revisão, sahiu sem assignatura
o importante estudo Habitantes Primitivos do Rio
Grande do Sul. E7 seu autor o Sr. Pe. Carlos Teschauer?
S. J., a quem pedimos desculpa da omissão.
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Cie enganos
v<3*

Após o apparecimenlo das Pílula»
Anü-dyspp^ticas do Dr. 0. Heinzclmann, fa-
bricadas ^ob sua ímmediata íiscaüsação,
tem apparecido muitas outras pílulas
anti-dyspepticas, que na maioria dos ca-
sos são vendidas ao comprador de boa
fé como

PiMas anti-dyspepticas
do Dr. 0. Heinzelmann

Prevenimos, pois que As verdadeiras pílulas a/iiti-ãyspep-
ticas át> Dr. O. Heinzelèriann, aquellas cuja fama é notória
«m todo o Brazil e no extrangeiro, e de que temos publicado
milhares de attestados de DOENTES QUE v SE CURARAM,
tem bem visiveis os seguintes DISTINCTIVOS :

Rotulo encarnado
Com o monogramma O H9 feito de 3 cobras entrelaçadas como
acima se vê.

Igual monogramma exiate não somente na bocca do vi-
dro, sobre o sello da fabrica, como também em uma das faces
do mesmo.

A firma "O. Heinzelmann" impressa em tinta azul
vê-se sobre o rotulo encarnado.

Todos os vidros de pílulas do Dr. O. Heinzelmann,
que nfto apresentem estes signaes, devem ser recusados como
IMITAÇÃO e como não tendo feito ainda cura alguma.

Exigi as verdadeiras, pois que pagais como o vsso dinheiro.
Mfio vos deixe.s enganar por pessoas pouco escrupulosaa»

qme até com vossa saúde exploram.
Sm caso de duvida — pedi directamente aot agentes ao

Rio Gi-smde d© Sul :

PINTOS db a
lÃvraria Americana

raX.A>TAA — PORTO ALEGRE — RJO GRANIR

Agentes ha 14 annos
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%Anna Pompéo 135

Annita Netto i--~ 129
Cclina Brasil 205
Leda Brazil ~: 206
Maria Elisa de Lima —- 148
Mariana R. P. Bandeira 127
Olga Rias—. 189
Roceirinha Paraense 145 146

A. Delpizzo Júnior _— 162
Affonso Celso. 182
Aladino José Martins 134
Alfredo Ferraz 135- Soares Coelho 123, 147
Amado Baptista (Dr.) 139
Annibal Amorim (Dr.).-- 184
Anselmo Bertolotti 205
Antônio Manoel de Azevedo Caminha 235
Antônio Vicente da Fontoura 61
A. R. M._ 197
Arnaldo Damasceno Vieira 189
A. S. Marques 191, 196
Augusto de Lima— 162
Barão Ecila 198

> de Paranapiacaba 162
Camende 134 *;
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Carlos Teschauer (Pc.) 207
Casaca de Ferro 318
Chico Pinto 128
Cid—  134, 135, 163
— Pyratinense 181, 183
Cincinato Ailema .__ 125
Cleonides Fialho 206
Climerio Silveira 137
Domingos Nascimento 118
Dr. Henri 198
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Elio Artag 188
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Ernesto F. Nunes Pires -_ --- 193
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Jorge Reis 150
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Josino S. Lima 115
Julião Riminot _™_____________-- 190
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Júlio Vasques 135
Leopoldo de Freitas (Dr.) 3, 149
Lourenço Ribeiro 198
Luiz Firpo ._ 133
Lyra da Tarde. 205
Manoel José Gomes de Freitas 119, 139Martins Raposo _. 185Miranda 198
Mario Linhares— __ 182, 205
Matuto 120, 134Torrense 134, 195, 203
Mosca Tonta. 134, 138
Nazareth Menezes ._ 236
Nemo 121
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Raymundo Corrêa (Dr.) 151Magalhães l._ 145
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R. Wagner 19^
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(Operações de Canudos)
PELO GENERA ,

Dantas Barreto

Sobre a campanha de Canudos, muito se tem escripto,
sobretudo em relação á ultima expedição que arrazou a
cidadella dos jagunços. ,-*,¦¦¦.

Da expedição, sob o commando do coronel Moreira
César, é este o primeiro livro que apparece, e tudo con-
corre para accentuar-lhe o interesse : a importância da
expedição que, terminada por um terrível desastre, reper-
cutiu em todo o paiz num doloroso abalo; a maneira attra-
hente por que é feita a narrativa, empolgante e amena, en-
tretecendo o entrecho de um romance de amor na vigoro-
sa exposição histórica ; e a competência do autor, que tez
parte da ultima expedição victoriosa e que teve occasiao
de estudar de perto o terreno das operações e o caracter
dos personagens. .

A expedição Moreira César, entremeiada de um epi-
sódio romantisado, é o objectivo do livro, escripto sem
exageros e sem paixões, em face de documentos precio-
sos, com a singelleza da verdade. Foi ella que o motivou de
forma predominante, dando-lhe verdadeira feição histórica.

Um grande vol, de 300 paginas, edição muito cuidada 4$000

Remette-se pelo correio, para qualquer ponto do
Brasil, sob registro, sem augmento de preço.

Dirigir os pedidos a

pintos & c.
Livraria Americana =

TRÊS CASAS BM

Pelota», Porto Alegre e Bio Grande

ESTADO DO RIO GRÀNDB DO SUL
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Farte litteraria
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187 A uma desconhecida 205
236 A um touro 115
116 Batei 197
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- 178
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AGENCIA
DF

Assignaturas de jornaes
DA

Livraria Americana
Esta agencia fundada ha 40 annos, conseguiu em

um serviço complicado e difficil, como é o de assignaturas
de jornaes, uma regularidade até aqui desconhecida.

Podemos garantir que nosso serviço nada deixa a
desejar, porquanto nossa actividade reunida a grande pra-
tica, colloea nossa agencia em condições especiaes.

Com um pessoal habilitado, fornecemos um serviço
irreprehensivel das mais importantes publicações da Fran-
ça, Bélgica, Inglaterra, Allemanha, Itália, Suissa, Portugal,
Hespanha, Estados Unidos, etc, a um elevado numero de
assignantes, e nos achamos habilitados a affirmar que, por
intermédio algum, alem do nosso, pode ser recebido com
maior regularidade, presteza e pontualidade qualquer im-

resso, periódico ou revista.
Para boa marcha do serviço tão complicado, roga-

mos ás pessoas que nos queiram honrar com sua confian-
ça, tomando qualquer assignatura, hajam de dar suas or-
dens, sempre com antecipação, afim de não haver a menor
interrupção.

PREÇOS MÓDICOS
Para maiores esclarecimentos, peçam o nosso Cata-

logo de jornaes, que é remettido grátis a quem nos enviar
o seu endereço.

Pintos 8c C.

Livraria Americana
TRES CASAS EM

Pelotas, Porto Alegre e Rio Grande



Extracto do Catalago
DA

LIVRARIA AttERICANfl
PINTOS & C.

Três casas: PELOTAS, RIO GRANDE, PORTO ALEGRE

Estado do Rio Grande do Sul

JANEIRO 1911

Remettem-se pelo correio, sob registro os livros an-
nunciados neste catalogo com o auguiento do 10 % so-
bre os respectivos preços, nas encommendas de 5$00O
para cima. Aoceitam-se em pagamento notas do thesou-
ro, estampilhas federaes ou do Rio Crande do Sul e sei-
los do correio.

Só se attendem as encommendas que venham acom-
panhadas da respectivas importância.

As encommendas acompanhadas do Io bônus do Ah
manack não estão sujeitas a despezas de expedição e
sofrem ainda um abatimento de accordo com as condi-
çues do bônus.

A. A. da Fontoura Menna Baireto (General) —
Magnífica photographia em cartão 11x17 cm. 2$000

À' sombra do olmo — Historia contemporânea por
Anatole Frauce, trad de Justino de Montai vão. 1 vol.
nitidamente impresso em exellente papel couché, com os
retratos do autor e traductor 3!OOo

Acciâentes da guerra (Operações de Canudos) pelo
general Dantas Barreto. 1 vol. 4$000.



Acções Hypothecarias. (Formulário adoptado) segui-
do de um appeudice contendo a integra de todas as
leis relativas a hypothecas até ao presente, por A. Tei-
xeira de Freitas Júnior. 1 vol. in-á.° ene 7g000

Accordo (O) Luso-Brasileiro — Proposta e notável
discurso pronunciado na Sociedade de Geographia de
Lisboa pelo distineto historiador Consiglieri Pedroso
1 volume 1$000

Acre (O) e a fronteira entre o Brazil e a Bolivia,
baseado nos mappas de Ponte Ribeiro, Rio Branco, Pe-
ternann e notas particulares, Compilado por Horacio E."Williams. Mappa colorido 68 M 62 cm. 2$5o0

Actos, AUrihuições, Deveres e Obrigações dos jui-
zes de paz, contendo uma minuciosa explicação de tudo
que lhes diz respeito 8.a edição — Por um juiz. de
Direito ~ 1 vol. ene. 3$000

Adolescência (A) por Leão Tolstoi, 1 vol. 1$500
Affonso VI (D) — Bosquejo de pathologia histo-

rica por Pinto Ribeiro, 1 vol. 800
Agedes animaux domestiques (Traitó de V) d'après

les dents et les produetions épidermiques par Ch. Cor-
nevin et X. Lestre, 1 grosso vol. com 211 gravuras no
texto, encadernado 278000

Agonisar (O) duma dynastia — (O calvário duma
mãe) romance histórico por Eduardo Noronha, 1 vol.
com illustrações 4g000

Agricultura (Noções de)«-para uso das escolas de
instrucção do estado, compiladas por Vasco de Araújo
e Silva, mandado adoptar pelo governo, 1 vol. 500

Água de Juvenía—ipor Coelho Netto, 1 vol. 3$500
Águas minero-medicinaes de Portugal. Importante

livro pelo Dr. Alfredo Luiz Lopes, onde se encontram
exactas e minuciosas informações sobre as Águas mine-
ro-medicinaes de Portugal. Neste vol. trata-se de muitas

i águas de extraordinário merecimento no tratamento cie
moléstias, obtendo-se maravilhosos resultados e que ain-
da cnão tinham apparecido em publicações para melhor
se poder apreciar seu valor, 1 vol. 6$000
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Ajuda-te, ou caracter, comportamento e perseve*
rança, por Samuel Smiles, traducção brazileira, 1 vou
encadernado 4$000 brochado ; 3$00O

Álbum Júlio Biniz — Registro para anniversanos,
2a edição revista, 1 vol. em papel velino, elegante en-
cadernação „ 5'000

A7/aia a^ricoZa moderna —2. E. Carvalho de Al-
meida Diplomado pela Escola nacional d'Agricultura de
Lisboa, Director da Escola agrícola "Conde de Sucena„
1 volume com gravura 2$000

Alimento dos Deuses (O) H. Wells — 1 grosso
volume : 8t$00o

ÂUán-Kardec — Magnífico retrato em photypia
30 M 42 cm. em cartão 5$000

Allegros e surdinas — Poesias por Z. Brazil com
uma carta prefacio por H. Trindade? 1 vol. 2$00O

Allemão (O) tal qual se falia por Carlos Helbling,
1 volume • 1$500

_«wia. é immortal (A)—Demonstração experimental
da immortalidade da alma; estudo da alma pelo magne-
tismo ; desdobradamento do ser humano ; as photogra-
phias e moldes de fôrmas de espíritos, etc. 1 vol. in-8°
encadernado , _r „,_ 5$000

Alma—Paginas intimas por V. de Magalhães.
Alma é um desses livros que se lêem nos serões

de familia em deleite dos pães e dos filho?, 1 vol. broch.
2«000 encadernado 3$00o

Alma de Pedro (A)-por G. Ohnet, 1 vol. lgOOO
Amanhã — Grande 'romance portuguez do proleta-

riado por Abel Botelho, 1 grande vol. 4$000
Ambrosio das Mercês — Memória por Annibal Soa-

res, 1 volume 3j0oo
America (A) latina, por Sylvio Eoraero — Analyse

do livro de igual titulo do Dr. M. Bomfim, 1 vol. 2J500
Amor (De) por Jayme Guimarães, com um retrato

do autor e um prefacio do eminente poeta Luiz Delfino,
1 vol. in-8° brochado 2S000

O autor deste livro é filho do pranteado poeta
Luiz Guimarães, e é este o seu primeiro trabalho ancio-
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ààtnente esperado, que pelo mérito do autor deve ser
bem recebido e íará successo.

Amor Bucólico—G. Perneta, 1 vol. 2#0ü0
Amor de Hiss—-Romance de J. Blain, traducção de

Moraes Rocha, 1 vol. i$000
Amor de Perdição — Memórias de uma família —

* Notável romance histórico por C. Castello Branco, 1 vol.
nitidamente impresso e cuidadosamente revisado, (vol. 23
da Bibliotheca Econômica) 1$000

Amores de duas irmãs por Paulo de Kock.
Paulo de Kock, com o seu inalterável bom humor,

a gargalhada bonacheirona, de excellente burguez que
não julga a propósito levar os ridículos sociaes a golpes
de indignações solemnes, foi o historiador moral de todas
as cousas risíveis, cômicas ou grotescas que pululam no
meio de uma sociedade. Ler os seus livros,'de uma tão
alegre e tão franca bondade, nunca foi um acto impu-
dente, como o dos que lêm certos livros insalubres sob
capa de rígida moralidade ; é simplesmente oxygenar o
espirito e despreocupai-o de considerações merencorias,
para a calma contemplação dos ridículos alheios. . . e
próprios, 1 vol. nitidamente impresso e cuidadosamente
revisado (vol. 26 da Bibliotheca Econômica) l$o0o

Amores de um toureiro — por Theophilo Gautier,
traducção de Alberto Telles.

Neste interessante romance de costumes madrilenos,
onde os majos, as manolas e os toreros nos passam so-
bre os olhos como se os estivéssemos contemplando de
uma janella do bairro de Lavapiés, o seu autor, Theo-
philo Gautier, confirma, como aliás o tem feito em todas
as obras sahidas de sua brilhante penna, não desmere-
cer o titulo de Benevenuto do estylo, como com inteira
justiça foi cognominado pelos seus contemporâneos.

Os amores de um toureiro, a quem não treme a
mão ao avançar da espada que vae ferir o touro espu-
mando de cólera, mas que recua e foge ante os olhares
irados da manola que lhe traz escravo o coração, cons-
tituem o thema deste bello romance, onde não faltam as
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clássicas navalhadas, nem o cosmopolita yés para desta-
que de algumas scenas.

Do mesmo autor e no mesmo volume vem o conto
— O Vello de Ouro, em que Tiburcio, um excellente
rapaz, mas imbuido de idéas extravagantes sobre a bel-
leza feminil, vae correr mundo á cata do seu ideal dif-
ficilmente personiikavel, conseguindo emfim encontral-o
em pintura, numa tela de Rubens.

Esta aventura obriga-o a ser mais razoável e numa-
no em suas aspirações, que se personificam afinal numa
loura filha da pátria de Van Dyekv 1 vol. broch. 18000

Anahjtes das cousas -Physiologia transcendente
pelo Dr. Paula G-ibier, (traducção de Traumer). Ensaio
sobre a sciencia futura e sua influencia certa sobre as
religiões, phtlosophias, sciencias e artes. Obra de erudito
sábio, discípulo de Charcot, que obteve extraordinários
testemunhos experimentaes com os melhores médiuns,
1 volume in»8°. A . W®°

Angiomes (Les) par Ph. Mauclaire Ancien inter-
ne Lauret des Hopitaux, Professeur á Ia Faculte de
medecine et R Bovis-Ancien interne des Hopitaux de
Lyon, Aide-majeur de père classe — (Bibl medicale
Charcot — Debove) — l vol. encadernado 03000

Antigo regimen (O)-Suetonio-Homens e Coisas,
com um prefacio por Q. Bocayuva, i vol. #4»u00

Aortites (Les) par le Dr. M. Bureau—Ancion m-
terne des Hopitaux de Paris, medecin suppleant des
Hopitaux do Nantes (Bibl. medicale Charcot Debove) ~
I vol. encadernado ?^?nn

Ao entardecer—Uúm Rambaud, 1 vol, 1?0UU
Aos monarchistas—vor Aífonso Celso, 1 vol. l$0OO
Ao romper do Sol—Romance de Henrique de Men-

donça, 1 vol com o retrato do autor 3»Ü00J 
Aphorismos de guerra--yor Xavier Machado, 1 vol.

Um exercito novo. 2° vol. A defesa nacional, 2o vol. 8$OCO
Apontamentos para a Historia do Segundo Rei-

nado -por Judio Silveira Lobo, 1 vol. \ m 3*000
Àppwições—Ivan Tourguéneff, traaucçao do Dr.

Argymiro Galvão.
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A litteratura russa é riquíssima, e, entre as mui-
tas jóias que offerece, destaca-se ofconto que acabamos
de publicar do poeta Ivan Tourguéneff.

As Apparições é o que se encontra de mais origi-
nal como romance phanthastico. O escriptor slavo não
recorre aos artifícios de Hoffmann — encanta sem ame-
drontar.

O livro que ora offerecemos ao publico é daquel-
les que lêm-se mais de uma vez. Aproveitando-se de
uma legenda de sua terra natal, o velho e digno emulo
de Pouckine escreve ura verdadeiro poema.

As Apparições têm sido traduzidas em diversos
idiomas; o talentoso Dr. Argymiro Galvão verteu-as
para o portuguez. O livro é precedido de um estudo
sobre o eminente poeta russo, 1 vol. nitidamente impres-
so em papel chamois 500

Aranha Yermelha — R. de Pont Jest, curioso ro-
mance, 1 vol. 1#000

Archivo de contracios e dislractos soeiaes — (For-
mulario de) —- Registro de firmas e sellagem de livros
commerciaes, 1 vol. cartonado lflOOO

Arithemetica para as escolas — pelo Dr. Demetrio
Nunes Ribeiro, 3a edição, 1 vol. broch. 800

Arithemetica elementar — pelo Dr» Demetrio Nunes
Ribeiro, 2* edição, 1 vol, cartonado 2$5oo

Estes livros foram approvados pelo Conselho Supe-
rior da Instrucção Publica para as escolas do 2o grau
e obtiveram, no Jury da Exposição Pedagógica no Rio
de Janeiro em 1885, o mais alto prêmio.

Tendo por base o systema poaitivo, único racional
hoje admittido em toda a classe do ensino e muito espe-
cialmente no de mathematicas, torna-se este methodo su-
perior a todos em seu gênero,

Espontaneamente adoptado em muitos dos princi-
pães estabelecimentos particulares de instrucção, neste
Estado e fora delle.

Arte de representar—-Caracteres— Impressões colhi-
das na leitura de bons autores e criticos, autorisados por
José A. Mony e J. Simões Coelho—1 vol. l$000
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Arte de evocar os espíritos - Pelo Dr. Eugênio
Montalegre, 1 vol. ií000

Arte de conservar a belleza e a saúde e de cor-
rigir os defeitos physicos. Theoria e pratica scientifica
dos melhores processso conhecidos para realçar e aper-
feiçoar as graças naturaes, impelliudo a sua prematura
decadência, obra dedicada ao bello sexo, por A. Dábay,
1 volume ¦_ WJ.00

Assignação (A) de dez dias no foro commercial e
civil por A. de Almeida Oliveira. Nova edição, 1 vol.
encadernado , '_ .8»00<_

Assignaturas-(&gQM& de) para todos os jornaes
portugueses, hespanhoes, francezes, italianos, allemaes,
inglezes, americanos etc, etc,

Jornaes de modas para familias, .modistas e allaiates.
Jornaes illustrados e de leitura, politicos etc. Re-

vistas scientificas, de direito, medicina ¦. artes, industria,
agricultura, sport, etc, etc.

Estabelecida na Livraria Americana de Pintos & IA
Esta agencia, fundada ha 40 annos, conseguiu em

um serviço complicado e difficil, como é o de assigna-
turas de jornaes, uma regularidade até aqui desconheci-
da; podemos garantir que nosso serviço nada deixa a
desejar, porquanto nossa actividade, reunida a longa pra-
tica, collocam nossa agencia em condições especiaes.

Esta casa é sempre a preferida para as mais im-
portantes publicações.

Agencia especial no Rio Grande do Sul do Jornal
do Commercio, Paiz, Gazeta de Noticias, O Malho,
Careta, Leitura para todos, Illustração Brazileira e
O Tico Tico.

O pagamento da assignatura é sempre adeantado,
ainda mesmo para aquellas pessoas que tenham nas ou-
trás secções do estabelecimento contas correntes abertas.

Remetteremos grátis e livre de porte, a quem nos
enviar o seu endereço, o nosso Catalogo geral de jornaes
e revistai.

Atahj Remto, Aventuras do derradeiro abencer»



rage por Ckateaubriand, traducçao de K. de Avellar, 1
volume 2 00o

Neste volume então as três novellas do extraordi-
nario autor Visconde de Chateaubriand, chefe do roman-
tismo no século XIX, salientando-se a famosa Atola,
cuja narrativa amorosa é passada nos Estados Unidos
da America e que deu origem ao indianismo na littera-
tura brazileiia.

A edição que ora apparece está bem impressa e ao
alcance de todas as bolsas.

Atravez d'África—Viagem de Zanzibar e Benguel-
Ia. V. L. Oameron—Obra illustrada com as gravuras da
edição ingleza 2 grossos volumes 2O80ÜO
Attribuições do promotor publico na repiãüica (As), por
José Tava es Bastos, 1 volume encadernado 8$')00

Esta ir.ilissima publicação, única em seu gêneroaté boje publicada, além de ter ura formulário o mais
completo possível do promotor no eivei, no crime e no
juizo orphanologico e no de ausentes e de tírphãos, traz
modelos de mappas da estatística judiciaria; a organiza-
ção judiciaria, no referente ao promotor publico de todos
os Estados da Republica, e as leis, annotadas, sobre ar-
recadação do bens de defuntos e ausentes, vagos e de
evento, e sobre a extradição dos criminosos.

Auto da Rainha Claudia—Satyra por Júlio Dan-
tas, 1 vol. nitidamente impresso 500

Avatar—Peça em 1 acto em versos alexandrinos,
por Marcello Gama.

Este trabalho do joven poeta rio-grandense é uma
das mais bellas jóias do theatro nacional. O entrecho,
altamente dramático, é exposto em estrophes de ouro
massiço 1 vol. nitidamente impresso em excellente
papel i8ooO

Aventuras de Manoel João — Affonso Celso 1
volume 4g000

Aventuras de minha vida-U. Rochefort, 1 vol. 4$o00
Aventuras do Cavalheiro Bêrault — Apreciável ro-

mance de Stanley J. Neyman. Traducçao de Jayme de
Faria, 1 volume 1$uü0
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Aventureiras — sensacional romance, por Mie.
d'Aghónne, 1 volume < H000

Babykmia-Veztm (O) de Balthasar, 1 vol. 3$000
Babylonia — Fragmento poético por Guerra Jnn-

¦i 9fi0queiro 1 vol. f tyj
Barcellar (General) Magnífica photographia 11 ^ 17

centímetros / 2$000
Baile das múmias — Esplendida poesia do grande

poeta rio-grandense Carlos Ferreira, 200
Bailadas do occidmte — por J. Leite de Vascon-

cellos, 1 volume . 2$ 00
Baptismo de a>nor=por Guerra Junqueiro.
Apontar as innuraeras beilezas do poemeto Bapüs-

mo de Amor torna-se escusado; dizendo que é devido
á penna de Guerra Junqueiro, de ha muito sagrado o
maior poeta contemporâneo da litteratura portugueza,
tem-se dito tudo.

A belleza de concepção, o colorido' do estylo e a
energia da phrase, que são peculiares ao grande poeta,
bastam para recoraméndál-o aos amadores da boa poesia.

Fazer uma apreciação sobre o merecimento extraor-
dinario desta obra, já o dissemos, é inútil, pois, melhor
do que ninguém, já o fez o eminente escriptor Camillo
Castello Branco, escrevendo o seguiate juizo:

"Considero o Baptismo de Amor, poema do Sr.
Guerra Junqueiro, ura modelo de quadro era que as sce-
nas da vida contemporânea poderiam ser vistas á sua luz
sinistra, modificada pela suavíssima luz da poesia. O poe-
to, que tanto no verdor da vida e sem experiência das
grandes dores, as soube espelhar tão verdadeiras na alma,
e revelal-as tão fieis na expressão, denota o duplo talen-
te de muito sentir e esplendidamente exprimir.,, 1 vol.
nitidamente impresso em papel chamois 500

Baptismo das naus—Rhapsolias da epopéa portu-
güeza, poemeto por Theophilo Braga, 1 vol. nitidamen-
impresso em excellente papel 500

Barrahás—Um sonho da tragédia do mundo—m..
Corelli, '^ Volumes encadernados 6$000
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Bernardim Ribeiro e o Bucolismo — Historia da
litteratura portugueza, por Theophilo Braga, 1 vol. 5g000

Bernardo o assassino — por E. Tarbé traducção
portugueza, 1 vol. 1$000

Bertholdo, Bertholdinho e Cacasseno — Aventuras
divertidas do celebre e astucioso villão, simplicidades
de seu filho e vida de seu neto. Novíssima edição com-
pleta e emendada—1 vol. encadernado, com os retratos
coloridos de toda família 2$ 00

Bibliotheca scientifica— Estudos scientifico-privados
feitos nos recentes trabalhos psyeholocos do distincto me-
dico analysta do Dr. Krauffaann por Alfredo Albuquer-
que Júnior.

N. 1 Segredos do casamento, Summario-Arte de
amar, Corpo masculino, Corpo feminino, Segredos do leito
conjugai, A. noite do casamento, Segredos da voluptuosi-
dade, Prazer sensual, Conselhos às noivas, Arte de ser
bonita, Viciosos. Elegante volume impresso em bom
papel li000

N. 2 O Encyclopedia do Amor, Summario—Attraeti-
vos e seducções, Prazeres do amor, Amor por suggestão,
Adultério, suas causas e conseqüências, Amor fecundo e
amor estéril, Instinctos e aberrações, Hygiene secreta do
Homem e da Muiher, Honestidade e infldelidade, A mu-
lher intima, Excessos conjugaes. Elegante volume impres-
so em bom papel 1$000

N. 3 O Coração das mulheres. Suramario—Inclina-
ções. Caprichos, Subtilezas femininas, Provações, A mei-
guice na muiher, Gênios irasciveis, Mulheres indignas,
Solteiras, casadas e viuvas, Namoros e paixões, A mu-
lher ideal. Elegante volume impresso em bom papel 1$000

Bibliotheca das maravilhas — A Bibliotheca das
Maravilhas é uma das vulgarisações mais adoráveis,
mais insinuantes e variadas que se tem oferecido ao pu-
blico ávido de saber. Os seus volumes são um precioso
conjuncto dos conhecimentos humanos.

Esta maravilhosa bibliotheca compõe-se dos doze
seguintes volumes :
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Ascensões celebres, A intell.gencia doa amoiaes. O
telephone, As maravilhas do mundo invisível, Maravilhas
celestes, Volcões e terremotos, Grutas e cavernas, O tuu-
do do mar, Os naufrágios celebres, Os balões e as via-

gens aéreas, As trombas e os cyclones, Viagem as sete
maravilhas do mundo.

Cada volume Mostrado com numerosas gravuras,
elegantemente encadernado 6*üüü

Bibliotheca elegante - Eabelais, Leitura para ho-
mens, acompanhada de primorosas phototypias, reprodu-
rindo soberbos modelos em todo o seu realismo, próprios
a despertar a curiosidade e a merecer aweitaeao dos que
apreciam este gênero de litteratura recreativa e desopi-
lante. Conta de 10 vols. cada volume ljjUOU

Bilhetes postaes -por Coelho Netto, 1 vol 3gü00
Blocos - Mimoso livro de Isaiass de Ghve|g<0J

y°lUmB0Jwmio 
(O)-Novoe interessante; livro de sortes.

-Predicções assombrosas sobre os destinos da numani-
dad6' 

Para que se possa fazer uraa idéa da variedade de
assumptos de que se occupa O Bohemio, e da maneira

por que lllés tão tratados, extrahimbs um trecho com
aue se apresenta ao publico:!, q «Vinde pois, moços e moças, velhos e velhas e

vós outros, que não sois nem uma nem outra cousa, vinde!
A todos o Bohemio desvendará os mysterios da

vida futunu 
^^.^ Qg ingratoS) og perjnro3.os ban-

doleiros e indicará quaes os que são dignos dos seus af

fectos • a outros apontará os desastres ou as venturas

que os aguardam, para que se possam de antemão .„ a
os primeiros e ser saboreadas as segundas. A estes en

smS a forma de serem fells», áquelies descobrira q«a
a origem de seus males e aconselhará os meios eficazes
5e comTatel-os. Emflm, o Bohemio terá uma respos a

para todas as perguntas, uma conso ação para todosg

infortúnios uma esperança para os tristes e mais mos

para os alegres, 1 vol. brochado x8
iiuVçi HIÍ3Í
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Bom Crioulo— Adolpho Caminha, 1 vol. 4J000
Bom rapaz (Um) -por Paulo de Kock, 2 volumes

com gravuras 3*: 000
Bondade (A) — pelo Rev. J. Guibert, traducção

brazileira, 1 volume ljouO
Brésil (Etudes sur le) au point de vue de 1'emigra-

tion et du commerce français par H. Carvalho 1 vol. 4$000
Bric'a-Bric — Contos de Yalentim Magalhães 1

vol. com o retrato do autor 4$Oüo
Bruxa (A) de Évora—Esta nova edição do monu-

mental livro A Bruxa é dividida era doze partes, a saber.
Primeira parte, Orações e Rezas—Segunda parte :

Chiromancia, ou adivinhação do futuro pelas mãos-Ter-
ceira parte, Astrologia, Prognósticos da çhiroraancia con-
cernentes aos sete mundos —Quarta parte, Physionomia-
ou arte de conhecer o gênio, tendenc as e desfeitos das
pessoas peals feições do rosto—Quinta parte, Revelações
dos sonhos—Sexta parte, Cartomancia ou ler os destinos
pelas cartas—Sétima parte, A arte de enriquecer ou modo
infallivel de se ganhar na loteria Oitava parte, Nigro-
maneia ou magia e evocação dos espíritos—Noua parte,
Orações de S. Cypriano—Décima parte, Segredos do ma-
gnetismo ou modo de magnetisar para adivinhar durante
o somnambulismo—Décima primeira parte, Sciencias oc-
cultas, Espiritismo — Décima segunda parte. O fim do
mundo, 1 grosso volume illustrado com 50o gravuras
explicativas feitas em Paris 5Sooo

Buenos-Aires — Aspectos da cidade, O Congresso
Pan-Americano, A pujança econômica da Republica Ar-
gentina, A caixa de conversão, A fixação do cambio,
por Mario Cattaruzza. 1 volume 4&ooo

Bug-Jargal -por Victor Hugo, 1 vol. ene. 4$ooo
Búlgaro (Um)—por Ivan Tourgueneff, 1 vol. lgooo
Cabalista eleitoral (O) ou collecção alphabetica e

resumida de todos os avisos do ministério do Império,
relativos á matéria eleitoral desde o anno 1846 por
XXX um 1 vol. ene. 4$ooo

Gabelleira (O)—Historia "Pernambucana 
por Fran-

klin Tavora — Nova edição — 1 volume 3gooo
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Caça no Brasil central—Útil livro para os amado-
res de caça por Henrique Silva, com um prólogo do
General Conto de Magalhães 1 volume 5|ooo

Cadáver — estudo naturalista por J. F. Eislander,
traducção brazileira de G. Haslocher

Este romance é uma verdadeira monographia do
medo, não desse medo pueril que se dissipa ao pri
meiro lampejo da razão, mas do medo que paralysa o
sangue nas veias, do medo que mata pelos olhos, sem
permittir o mais leve raciocinio sobre a sua causa, e nos
faz meditar como certos factos puramente materiaes che-
gam a causar taes extremos em naturezas que se sup-
poriam corajosas.

Com este estudo vem publicado no mesmo volume
uma novella do celebre romancista austríaco Sacher Ma-
soch, intitulada D João de Coloniêa, traducção do sau-
doso publicista Carlos v. Koseritz. O ,*utor nos apresen-
ta um curso pratico das conseqüências do casamento e,
se bem que exponha uma theoria extranha aos nossos
costumes, não se pôde, ao concluir a sua leitura, deixar
de concordar que o autor, dadas certas circamstancias,
tem carradas de razão, 1 volume Ifooo

Galligrapho moderno (O) -Trabalho de grande uti-
lidade e o ¦mais completo publicado até hoje. Contem mo-
delos de letras ingleza, italiana, bastarda, bastardinha,
redonda franceza, gothica ingleza e allemã, letras de
phantasia, monogrammas, e assim como o alphabeto dos
surdo-mudos, e modelos de letras para bordados, 1 vol.
in-folio oblongo 3fooo

Calvário (O) O Mirbeau 1 volume , l$ooo
Camilla — romance parisiense por G. Ginisty, 1

volume i»000
Caminho do bem (Oj —romance de costumes, por

Henrique Perez E^crich, 4 vols com gravuras lo$ooo
Camões -poema pelo Visconde de Almeida Garrett,

1 vol. edição portügueza, encadernado 4$; brochado
edição do Rio 2$aoo

Camões e o sentimento nacional — por jlheophilo
Braga, 1 volume 4$ooo
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Camões, os Lusíadas e a Renascença em Portu-
#aZ—por Oliveira Martins, 1 volume 3gooo

Câncer—(Des origines et des modes de transmis-
sion du câncer) par Io Dr. Maurice Carin. Docteur es
sciences, ancien interne, Laureat des Hopitaux de Paris,
Chef du Laboratoire de clinique chirurgicale de 1'Hotel
Dieu 1 volume Ò$ooo

Cancioneiro popular moderno — de modinhas bra-
zileiras e portuguezas. Lindissima e escolhida collecção,
contendo as ultimas modinhas da actualidade, e muitas
outras que fazem parte do repertório dos populares e fés-
tejados trovadores Eduardo das Neves e Bani ano, 3» edi«
ção, melhorada consideravelmente e augmentada com uma
bonita collecção de modinhas populares portuguezas.

O Cancioneiro popular moderno é uma preciosa e
bem feita compillação das nossas melhores e mais queri-das modinhas; é um livro para o povo, é livro para to-
das as classes, é um livro para todas as casas de íami-
lia, é finalmente, um livro indispensável a todos !

No presente volume que agora expomos á venda,
encontrarão os apreciadores deste gênero de htteratura
tão querida e apreciada no nosso paiz, as mais lindas
modinhas, canções, lundus, etc. Das modinhas mais em
voga actualmente, encontrará o leitor o que ha de me-
lhor, e, especialmente, quasi todo o repertório do Mario,
um dos mais applaudidos trovadores da moderna geração.
Contem ainda este livro uma linda Collecção de Modi-
nhas Portuguezas, desde o Piloto á Margarida vae á
fonte. Ora vae tú, etc. modinhas estas já hoje tão po-
pulares no noiso meio, 1 vol. com 240 pag. 2#oooCancioneiro Chinês—Versos de Antônio Feijó, com
um prefacio por Tcheng-Ki-LoDg;l 1 vol. nitidamente
impresso em excellente papel renaissace 5$ooo

Canções da Decadência — por Medeiros e Albu-
querque.

As Canções da Decadência formam um encantador
volume de correcüssimos e inspirados versos.

O autos filiado á escola realista, revela-se em tudo
0 decorrer do livro um artista consumado e consciencioso.
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Impossível é dizer qual mais direitos tem á admiraçSo do
leitor, se o poeta, se o artista, pois que sob, qualquer d03
aspectos em que seja encarado, sua individualidade
destaca-se salientetnente deDtre essa pleiade de distinctis-
siraos poetas que tanto honram a nossa litteratura, 1 vol.
nitidamente impresso em papel excellente lfopo

Cantor Popular Moderno de modinhas brazileiras
-Cançonetas, modinhas, recitativos, choro*, monólogos,
canções populares, fados, poesias, etc. etc, e muitas ou-
trás que fazem parte do moderno e grandioso repertório
dos populares trovadores Eduardo das Neves e Bauiano.

Esta nova edição do Cantor Popular Moderno toi
agora enriquecida com todas as modinhas mais em voga,
e ~ a propósito dos factos mas recentes - cantadas com de-
lirautes applausos peio popularissim» Eduardo das Neves.

Entre as qnaes figuram : A Morte do Bispo de a.
Paulo, O Aquidaban, A praga dos gafanhotos, O Van-
Americano, A greve da Paulista e O Crime da Rua da
Carioca, em que o Eduardo tem sido festejadissimo, 1
volume em 18» pag. \ m ^00.°

Caracter (O) por Samuel Smiles, traducção brazi-
leira. 1 vol. ene 4$, br. I 3$oo°

Caracter (O) pelo Rev. J. Guibert, traducção brazi-
leira, 1 volume , ^°.f

Caracteres humanos - P. Mantegazza — traduzido
directamente do italiano com autorisação expressa do
auetor. -

Para se bater com as obras que, sobre os caracte-
res humanos, deixaram no regaço da gloria universal,
Pez, Fouillé, Teofrasto e La Bruyére, tornava-se for-
coso que á audácia o escriptor juntasse o complexo ma-
terial que alobservação moderna requer, sobretudo obser-
vação tão subtil como é esta da alma humana, n este
século de civilisaçõas complicadas qua refinaram a bypo-
crisia e exaggeraram as doenças. ;

Esse escriptor só a Itália o podia dar, a Itália
cuio segredo de analyse e o gfnio da psycologia parece
ser a transformação sobrevivente dos (ataques elegantes

que a espada italiana feria nas sombras do século XV11.
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Esse escriptor só podia ser Páolo Mantegazza,
cujo estylo parece trabalhado com a destreza de um fio-
rete que iavrasse, erabebido em essências, galanterias na
teia flexil de uma espuma.

E' com a mesma penna que escreveu o Problema
do casamento, a Fisiologia da mulher, o Amor dos lio-
mens e a Hygiene do amor, que Mantegazza nos offe-
receu o seu estudo dos Caracteres Humano».

Ninguém tem, como elle, ao seu serviço, os mais
superiores dotes de observador e um methodo experi-
mental cora que vem ilhstrando a sciencia e a littera-
tura italiana, o que faz com que quem ler os Cara-
cteres Humanos fique habilitado a descobrir todos
os alçapõ s tenebrosos da alma humana, 1. vol. 4$ooo

Gari htde— discurso pronunciado no Theatro Lyrico
do Rio de Janeiro, pelo distincto orador portuguez Vieira
de Castro, 1 vol. 5oo rs.

O discurso A Caridade é uma das mais, esplendi-
das e opulentas manifestações da eloqüência tribunica
do notável orador portuguez Vieira de Castro.

A par da elevação da idade, da belleza da phrase,
da forma "correcta e esmaltada de primores apparece o
grande sentimento de que tanto sabia compenetrar se o
illustre emulo -de José Estevão, o luzeiro da tribuna por-
tugueza.

Na magnífica oração A Caridade, proferida em fa-
vor da Sociedade de Beneficência Portugueza do Rio de
Janeiro, muito destaca-se a subida erudição histórica e
um profundo conhecimento da pbilosophia chriatã, de
que a caridade é a pedra angular.

Diz o eloqüente orador:"A Caridade é ainda a mais gentil das heroinas.
O seu gladio é emulo e vencedor do gladio das batalhas!
Este, como o raio das tempestades, nunca fulmina senão
para amontoar cadáveres na terra e espalhar fumos no
ar; aquelle, de cada relâmpago, deixa mais homens vi-
vos no mundo e allumia mais claras as luzes do céo !
O anjo do exterminio e o anjo da vida.»



— 17 —

Aos apreciadores das lettras offerecemos esta jóia
litteraria de inestimável valor-

Carlos Magno (Historia do imperador) e dos doze
pares de França.—Nova edição correcta e muito melho-
rada, 1 elegante volume cora gravuras, ene. 2$0OO

Carlos Telles (General) Magnífico retrato em pho-
tographia 11 X17 cm. 28000

Cartas a uma noiva— por Maria Amalia Vaz de
Carvalho. Mimoso livro de conselhos ás moças que aspi-
ram ao casamento. Lindo brinde a uma noiva, 1 vol.
encad. 6:JUOO 1 vol. encad. de luxo t 8J000

Cartas da Condessa d'Alva — por Daniella, 1 vol.
nitidamente impresso em excellente papel _Mf)00

Cartas de um Sebastianista - Barão de S. Bibiano
—(Dunshee de Abranches.) W8P.

Cartas monarchistas — Vigoroso pamphleto contra
a Republica, por Pedro de Barros, 1 volume 2$000

Cartas Gommerciaes— Nova, gunV de corresponden-
cia commercial — Nova edição cuidadosamente revista e
accrecentada com um formulário commercial, compilado
por J. T. da Silva 1 vol. 2$000

Cartas de Lisboa - Carlos Malboiro Dias 1 vol. 3J
Cartas de amor—Novíssimo manual dos namorados.

Guia de correspondência amorosa,, elaborado sobre um
plano inteiramente novo e escripto expressamente para
a sociedade elegante.

Seguida da linguagem das flores plantas e arvores,
linguagem do lacre e telegraphia amorosa, 1 vol. 2$000° 

Cartomancia (A) ou A advinhação pelas cartas,
do passado, presente e futuro, com illustrações e diver-
sas explicações sobre as pequenas sciencias occultas, con-
tendo mais o verdadeiro oráculo de Napoleão 1 vol. 1$

Casa de Orates - por Paulo de Kock, 1 vol. com
lio.00gravuras .-.:_ *

Casamento civil—Anhotadp por Augusto IJflacker,
decreto n.- .18.1 de 24 de Janeiro de 1890, 2» edição,
revista e augmentada, contendo: m

l& parte _ A lei em sua integra, enriquecida jle
numerosas notas elucidativas sobre todas as disposições
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posteriores, decisões do governo, sentenças e julgados
de tribunaes e juizes.

Este livro é indispensável a todos os que se pre-
param para o matrimônio, como aos Srs. juizes, escrivães
e advogados, poupando-lhes o trabalho de consultar a
collecção das leis e jurisprudência dos tribunaes, espar-
sas em diferentes publicações, pois nelle vem menciona-
do tudo quanto tem sido decretado e julgado até a pre-
sente data.

1 vol. em excellente papel, brochado 2$000
Caso (Um) de ãesmaterialisação parcial do corpo

de um médium, inquérito e commentarios — por Alexan-
der Aksakof, conselheiro do Czar da Rússia e redactor
chefe da revista Psychische Studien, de Leipzig.

Obra illustrada com nove estampas, e acompanhada
da historia das apparições do espirito de Katie King,
conforme os documentos inglezes e da apreciação de
Gabriel Delanne. i

Traducção autorisada e publicada sob os auspícios
da Federação Espirita Brasileira-, 1 vol ene. 4g000

Catechismo da Doutrina Qhristã, impresso por or-
dem do Exm°. e Revm0. Arcebispo do Rio de Janeiro
para o uso de sua Diocese, adoptado pelo Exm°. e Revm0.
Bispo do Pará—Nova edição - 1 vol. in-18 cart. 1$000

Cathecismo Constitucional—ás, Republica dos Esta-
flo Unidos do Brazii, Ensino civíco — Organisado pelo
Cel. Joaquim Borges Carneiro Approvado e adoptado
para uso das Escolas publicas de instrucçoes de Ia. e 2a.
grão na capital Federal 1 vol. ene. 1$000

Cathedral—Sensacional romance do grande escriptor
hespanhol D. Vicente Bla«co Ibanez, primorosamente
traduzido para o portuguez.

As paginas em que Blasco Ibanez nos descreve
essa maravilha de architectura que é a Cathedral de
Toledo, são simplesmente assombrosas. E' dentro dessas
naves históricas ou nos seus rendilhados claustros que
decorre o entrecho do romance, onde as figuras teem por
vezes uma grandeza que nos deslumbra o acabrunha.
Nova edição popular, 2 vols. 2$000
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Cego (O) da fonte de Santa Gatharina — por Du-
cray Duminil, 2 vols. ene. 6$. brochado 4$00O

Centenário do infante D. Bemiqiie (O) — Livro do
Centenário Henriquino, iilustrado com cerca de 40 photo-
gravuras, 1 grande vol. in-á°, 12S000

Centres moíeurs corticaux (Les) Chez 1'homme par
J. M. Charcot et A. Pitres (Bibliothéque_Charcot-Debore)
1 volume com 57 gravuras das quaes 51 em cores, en-
cadernado õjoOO

Cêo e o inferno (O) ou A Justiça divina segundo
o espiritismo, contendo o exame comparado das doutri-
nas sobre a passagem da vida corporal á vida espiritual,
sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os
anjos e demônios, sobre as penas eternas etc, seguido
de numerosos exemplos acerca da situação real da alma
durante e depois da morte por Allãn Kardec, 1 volume
encadernado 3 §000

Cérebros e corações — por Maria Arnalia Vaz de
Carvalho 1 vol elegante encadernação em percaliáe 5g

Cerração no mar sçena dramática por Dias Gul-
marães, seguida da parodia Cegueira ou Bebedeira, por
Souza Bastos, #200

César que mata e Pedro aue mente — por Yictor
Hugo.

Nesta excellente obra, uma das ultimas producções,
do maior poeta do século 19, combate o grande Victôr
Hugo a intervenção do clero no ensino publico, e ver-
bera os des vários do segundo império da França.

Bscripto naquelle estylo synthetico e^bellissímo,
cujo segredo só o autor dos Miseráveis conhecia, compõe-
se este livro de uma serie de proposições admiravelmen-
te desenvolvidas, verdadeiros primores de Htteratura e
de lógica, já pelo colorido da phrase, já pela energia da
linguagem.

Victor Hugo narra também nesta obra dois episo-
dios interessantíssimos de sua vida, um passado em Pariz
durante a revolução de 48, e outro em Bruxellas, no
tempo era que o poeta lá esteve exilado*
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Em summa, César que mata e Pedro que mente é
uma obra cuja leitura se torna necessária a todos, por-
que, alem de desenvolver o thema—educação do povo,
que a todos interessa, contem trechos históricos de gran-
de importância, 1 vol. nitidamente impresso em papel

, chamois, 5°0
Chancres genitaux et extra — genitaux, chancres

syphilitiques, chancres simples par le Dr. du Castel —
Medecin de 1'hopital Saint-Louis (Bibliotheque Charcot
Debore) 1 vol. encadernado 5$Q00

Chimie agricole (Précis de) Edmond Gain, Prepa-
rateur de Biologie végétale á Ia Faculte des sciences
Paris, Professeur á Flnstttut Commerciale 1 volume com
93 gravuras, encadernado 6$OOÜ

Choque (O)—poema por François Coppée, traduc-
de Libanio da Silva, com illustrações de Roque Gameíro,
1 vol. nitidamente impresso em excellente papel l$ooo

Qhristianismo e Spiriiismo As vicissitudes do
Evangelho, A doutrina secreta do Christianismo Rela-
ções com os espíritos dos mortos. A nova revelação —
por Leon Denis, 1 vol. brc. 4$ encadernado 5g00o

Cidade (A) — Versos por D. João da Câmara 1
volume 1$000

Cinco minutos-A Viuvinha — por José de Alen-
car (em um só vol.) 1 volume l$oOO

Cintra — Álbum photographico da encantadora e
aristocrática Cintra, contendo um panorama geral, duas
vistas geraes dos pontos mais encantadores, e os seguin-
tes parciaes : Entrada do Parque da Pena, Palácio da
Pena, entrada da Capella, Chalet do Parque, o notável
Castello dos mouros Palácio de Monteserrate, entrada
de Monteserrate, Sitiaes, Villa Estephania, Real Con-
vento de mafra, 1 elegante álbum 2|ooo

Ciúmes do Bardo — poema por A. Feliciano Cas-
tilho 200

Clarinda Siqueira Poesias.
E' este um livro de verdadeiro mérito, pois con-

tem os fructos de um bello talento, festejado outrora no
meio de uma sociedade que o admirava, mas quasi des-
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conhecido na republica das lettras, neste paiz onde a
mulher, pelos efeitos da educação, está ainda estreita-
mente limitada em aspirações e destinos.

Coração cheio <íe viitudes e apaixonado pelas cau-
sas nobres, porem sentindo o amargo pungir de uma exis-
tencla torturada por cruéis sofrimentos, a mallograda
poetisa era de uma organisação privilegiada; e, se na
mocidade não lhe houvesse faltado o cultivo da intel-
ligencia, seria hoje um dos typos feminis de mais reno-
me na historia da litteratura nacional.

As poesias da distincta rio-grandense encerram em
suas primeiras paginas uma homenagem valiosa, devida
ao talento de uma das mais illustres cultoras das lettras
era nossa terra—a distinctissima poetisa Exma. Sra. D.
Honorina Torres. Alem desse preito de admiração ao
gênio, contem o livro um notável artigo da Gazeta de
Porto Alegre e um perfil bbgraphico pelo illustrado es-
criptor A. J. Caetano da Silva Juniòr, e traz, como
fecho de ouro, um juizo do abalisado publicista Carlos
von Koseritz, a cujo patriótico appello corresponderam
os editores para levar a effeito a publicação das pro-
ducções da inditosa poetisa. 1 volume nitidamente im-
presso 2J°f

Club (O) dos carecas — por A. Robida, versão de
Fernando de Lacerda, 1 vol. com illustrações SgOOO

Código criminal do Império do Brazil annotado
com os actos dos poderes legislativo, executivo e judi-
ciario, que tem altura de interpretado suas disposições
desde que foi publicado, e com o calculo das penas em
todas as suas applicações por Araújo Filgueiras Júnior
bacharel em direito, 2». edição cuidadosamente revista e
augmentada com os actos dos poderes supra-refendos,
expedidos depois da 1.» edição 1 vol. ene. 4$<xo

Código criminal do Império do Brazil - annotado
com todas as leis, decretos a avisos referentes aos seus
diversos artigos, até 1878, e acompanhado de um índice
alphabetico por B. P. 1 vol. ene. ww

Códigos dos Jurados - eu Compêndio em_ que se
expõe com facilidade e clareza todas as obrigações e sao
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relativas a esta classe de Juizes, baseado nas leis que
regulam o parecer criminal etc. etc.^ por J. M. Pereira
de Vasconcellos 1 vol ene. 4$000

Código Penal da Republica dos Estados Unidos do Brazil— Annotado e acompanhado de um minucioso índice, por Au-
gusto Uflacker, juiz de comarca, vantajosamente conhecido neste
Estado e autor de varias obras de jurisprudência de reconhecido
mérito e muito consultadas no foro, 2a edição.

Esta nova edição de Código Penal, do distineto Sr. A.
Uflacker, vem enriquecida com copiosas notas interprt-tativas e
ampliada com a addição dos decretos posteriores a promulgaçãodo mesmo código, que alteraram ou crearam penas; foi observa-
do o methodo mais compatível com um livro que deve estar ao
alcance de todos, cujo resumo damos em seguida.

Em todas as penas observa-se a graduação do máximo,
médio e minimo, de accordo com a regra do art. 62.

Observando a mesma regra, foram reduzidas as penas, co-
mo prescrevem os artigos 63 e 6-1 para os 'casos de tentativa e
cumplicidade, etc. etc, emfim é um livro indispensável, um guiaseguro e de incontestável utilidade pela clareza de methodo
com que está escripto,

Não necessitamos, portanto recommendalò aos Sr?, juizes,advogados, escrivães e finalmente a todos es cidadãos, para co-
nhecerem seus deveres e obrigações.

Foi tal a acceitação deste livro que a Ia edição esgotou-
se muito antes do tempo calculado, 1 vol. encadernado 6$000

Código Penal commentado theoriea e praticamente peloadvogado Dr. João Vieira de Araújo, lente cathedratico de di-
reito criminal na Faculdade do Recife.

Adepto fervoro da nova escola penal, o illustrado lente
da faculdade do Recife commenta com muita proficiência e me-
thodo os textos da nova legislação criminal.

A sua obra constitue o melhor e mais completo commen-
tario até hoje conhecido do nosso Código renal, 2 grossos vol.
encadernado 30$000

Código do Processo Criminal de primeira instância do
Império do Brazil — pelo Conselheiro Vicente Alves de Paula
Pessoa, 1 grosso vol. encadernado 25$000

Código do Processo criminal de primeira instância, con-
venientemente annotado com as !eis e decisões vigentes, promul-
^adas até ao presente, e seguido da Lei de 3 de dezembro de
1841, e do Regulamento n. 120 de 31 de Janeiro de 1842, porManoel Godofredo d1Alencastro Autran, 1 vol. ene 10$000

Coisas do mar — Collecção de vibrantes artigos de criti-
ca á marinha nacional, publicados no Paiz 1 vol. 2JJ000

Collar (O) da Rainha (Memórias dum medico) — por A.
Dumas, 6 volumes 6$000
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Collecção Braziliana — Cartões postaea, finamente lllus-
trados ¦— Organisada por J. Simões Lopes Netto.

O assumpto da "Collecção Braziliana» é todo elle nacio-
nal, e portanto, patriótico, as Íllustraçoes dão copia fiel dos em-
blemas da soberania nacional, de todos os monumentos públicos,
estatuas, etc, e reproducção de quadros celebres de combates e
actos solemnes, retratos de todos os governantes e de braziieiros
notáveis desde a epocha colonial até os nossos dias, túmulos,
grandes invenções, Obras de arte, Objectos, lugares, documen-
tos, scenas históricas, tudo explicado em noticia conciza e clara.
Nenhuma collecção neste gênero existe na paiz; nos próprios
livros de instrucção publica, não se encontram as preciosas illus-
trações da Collecção Braziliana, algumas das quaes são absolu-
mente inéditas e todas documentada?.

Quem manusear esta collecção verá e aprenderá couzas
que desconhecia, e outras de que formava idéa errônea e terá
uma verdadeira lição de educação civica.

E1 o melhor prêmio, O melhor prezente, o brinde mais
significativo que se pode offerecer.

Um colleccionador de bom gosto só pernautará com os seus
correspondentes offerecendo-lhes destes cartõas, destinados a te-
rem lugar de honra nos álbuns. Uma serie ou 25 cartões 4$000

Collectaneas de autores clássicos — para provas escriptas
e oraes da lingua portugueza e nas versões da língua latina,
franceza e ingleza, por A. S. O. Coutinho, 1 vol. ene. 2$00O

Comedia do amor (A) - Por H. P. Escrich, 4 vols. com
gravuras 10$000

Como devemos crear e educar os nossos filhos — por D.
Virgínia de Castro e Almeida, 1 grosso volume 3$50O

Como me tornei Kneippista — Exposição dos processos e
applicação do methodo therapeutico e hygienico do padre Sebas-
tião Kneipp, pelo saudoso Visconde de Taunay, 2a edição.

Appareceu a 2a edição desta importante obra, que é uma
exacta exposição dos processos e applicação do padre Kneipp,

Escripto num estylo ameno, ao alcance da intelligencia a
nnis medíocre, é um livro de grande utilidade, um verdadeiro
manual de medicina, perfeitamente methodisado, cheio de casos
de importantes curas pelo celebre padre Kneipp. A vantagem
da leitura deste livro pelas pessoas que desejam instruir-se no
methodo do padre Kneipp, de preferencia ás obras do próprio
padre Kneipp, é que, sendo o propagador um hòsiem de reco-
nheclda importância scientifica e tendo elle próprio feito uso do
systema, não só explica em linguagem mais clara, como melhor
aconselha o meio de fazer a transição para o uso da água fria.

A água fria é uma espada de dois guraes; pode fazer
muito bem ou muito mal.

Nada de imprudências, ler o methodo Kneipp, adoptado
ao nosso meio pelo visconde de Taunay e os efeitos são garantidos
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Esta obra foi considerada pelo ^ pnoprio Kneipp, como
superior á sna, pela clareza da exposição e methodo. ;

E' um livro de propaganda, escripto com (sentimento de
gratidão e intuitos altruibticos, 1 vol. com o retrato do padre
Kneipp, encadernado 5J000

Companhias da estradas de ferro (A) e os proprietários
de terrenos — Elucidação sobre a questão dos desapropriamen-
tos para constracção de estradas de ferro, por João Frick, l
volume ; «600

Compeníiò de íheoria e pratica do processo civil compara-
do com o commercial e de hermenêutica juridica, augmentada
com o Dec. n.° 763, de 16 de Setembro de 1890 e reg.° 737 de
1850, para uso das faculdades de dheito, pelo Dr. Francisco de
Paula Baptista, lente da Faculdade de direito da cidade do
Recife, 1 vol. in-4.° nitidamente impresso e encadernado 15$000

Condessa Herminia (A) — Peça dramática em '4 actos e
5 quadros por Dantas Barreto, 1 volume 1$500

Confederação (A) dos Tamoyos — pelo De. J. GL de Ma-
galhães, visconde de Araguaya, 3.a edição, correcta e aççres-
centada pelo autor, 1 vol. in 8o 6$000

Conferência dos divinos (A) — Tremendo pamphleto at-
tribuido ao grande orador ür. Ferreira Vianna,' 200

Confissão de Carolina (A) — Interessante ; romance por
J. Sarmenro, 1 volume 1$000

Confissões de um medico pelo Dr. Veressaief, 1 vol. 3|000
Conscieacia (A) e o livro arbítrio Estudos biológicos por

Miguel Bombarda - 2» Edição 1 volume : t e 6$000
Consolidação das leis sobre organisação judiciaria quanto

ao processo civil e commercial contendo ís decisões do governo,
jurisprudência dos tribunaes e opiniões de jurisconsultos, pelo
Dr. C. Cândido Tavares Bastos, 1 grosso voi. ene. 15$000

Construcção de tapumes divisórios — entre propriedades
ruraes (Legislarão federal) 1 folheto 500

Construções rurais — Habitações, Estábulos, Officinas^ e
Arrecadações agrícolas (incluindo matérias e sua preparação)
Augusto Figneiredo, Agrônomo, antigo chefe de serviço e pro-
fessor na quinta reginal de Cintra Professor cathedratico no
Instituto de Agronomia 1 vol. com gravuras 4$000

Consultório ecclesiastico — Re-pontas e consultas pelo
Presbytero e Bacharel Manoel de Albuquerque — Obra recom-
medada pelo Exmo. Cardeal D. Américo. Bispo do Porto, \
grosso volume 6$000

Conto político (Um) — Acontecimentos do segundo reina-
do a datar de 1863, pelo Dr. D. Alves Ribeiro, 1 volume 1$5()0

Contos — por D. João da Câmara, 1 volume nitidaaien-
te impresso em excellente papel 2$000

Contos de amor—Por Virgílio Várzea—Virgílio Várzea,
offlcial de marinha, busca os seus assumptos no imprevisto no-
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mande da profissão, brazileiro, trata esse assumpto com toda a
ardente esthesia d'um escriptor, para quem a arte de escrever
fcsse um culto, uma religião,

Coírnominado, o Lotti brazileiro, Virgílio Várzea tem em
cada um dos seus, Contos de amor uma creação que fará chorar
e sorrir commòvidamente os olhos que o lerem, i vol. 4$000

Contos escolhidos — por Alberto Braga, 1 vol. nítida-
mente impresso em excellente papel, com illustrações de B.
Casanova 5$000

Contos maravilhosos — para a infância por A. Pena Filho,
pre'a iados pela Exma. Sra. D. Carolina Michaélis de Va&con-
cellos, 1 vol. diti-temente impresso em excellente papel, crm o
retrato do autor e capa de luxo 3#000

Contos possíveis — por Arthur Azevedo, nova edição, 1
volume encadernado 4#0OO

Contos do meu tempo — por Oscar Leal, 1 volume com
gravuras . 4$000

Contos azues — por Ayora com um prefacio de Claudia
de Campos, tllustrações aquarelladas de, Carlos Reis, 1 volume
primorosamente encadernado 4#000

Contradidas monarcívicas — pelo Dr.Affonso Celso, res-
postas ao artigo do Dr. Ferreira de Araújo, redactor da Gaze-
ia de Noticias, em opposição ao manifesto do partido monar-
chiste, l volume 2$5000

Contrastes e confrontos — Euclydes da Cunha — Prefa-
cio de J. r. de Sampaio (Bruno) 2a edição accrescentada com
o retrato e discurso de recepção do autor na Academia de Let-
trás, e um estudo critico do Dr. Araripe Júnior, 1 vol. 3$500

Contribuintes (O..) e o fisco — por Vaz Pinto Coelho 1
volume encadernado 3$000

Cornelia Bororqiúa — ou historia interessante da infeliz
victima da inquisição 

"de 
Sevilba 1 volume 1$500

Corrêa Garção — Obras poéticas e oratórias, com uma
introduccão <- notas de J. A. Azevedo Castro, 1 grosso volume-
mimoso e ricamente impresso em Roma, com ornatos e vinhetas
de lnxo a cores differentes em todas as paginas 9$00O

Cosinheiro nacional ou collecçao das melhores receitas
das cozinhas brazileiras e européas, para a preparação de sopas,
molhos, carnes, caca, peixe, crustáceos, ovos, leite, legumes, pu-
dins, pasteis, doces de massa e conservas para sobremesa, etc.
etc, acompanhado das regras de servir à mesa e de trinchar, 1
#r. v. in-3° ornado com numerosas estampas 3$000

Cosmoqraphia (Elementos de) — por Henrique Martins,
3« edição, com 88 gravuras no texto, 1 vol. ene. 4$00O'Crente 

(A^ — por João Psichari, romance dedicado a
Emilio Zola, traducção autorisada pelo autor, 1 volume 3$000

Crime da sociedade (O) — grandioso romance de idéas
modernas do celebre agitador e apreciado romancista portuguez
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João Chagas. O successo deste apreciável romance em Portugai
e ultimamente no Rio de Janeiro foi colossal, a venda tocou
quasi ao impossível. Ia parte: Jacques — 2a parte : O crime da
rua Alice — 3* parte: O revoltado — 4» parte: O crime da
sociedada, 12 vols. com primorosas illustrações e chromos de A.
Baeta, Leal da Câmara, J. Pinto e Conceição Silva, 16J00O

Crimes de Distruição, Damno, Incêndio e outros (A lei
B.** 3311 de 15 de Outubro de 1886 sobre os) acompanhado de
algum discursos proferidos no senado por occasião de sua discus-
são, 1 volume encadernado 3J000

Crises — Romance bràzileiro de costumes provincianos
por Almachio Diniz, 1 volume 2$50Q

Critério de João Braz — por Silva Pinto, edição illus-
trada com um bello retrato do autor, 1 volume impresso em
excellente papel 3$000

Critica e fantasia — Olavo Bilac.
O novo livro do laureado acadêmico bràzileiro Critica e

fantasia, documenta, nas suas 441 paginas, um dos mais vigoro-
sos e cultos talentos da litteratura do Brazil moderno. # \ .

Em qualquer nação, de largo desenvolvimento artístico
e litterario, a Critica e fantasia, não deixaria de constituir um
proclamado acontecimento, 1 volume 4$000

Culpa dos pães, por Henrique P. Escrich.
E1 um dos mais mimosos e interessantes romances da

grande collecção do apreciado escriptor hespanhol, o predilecto
autor do lar, que agora offerecemos ao publico.

Escusamos tecer lhe elogios: é mais uma lição de moral
em que Escrich, com aquella habilidade qua o caracterisa, pren-
de, encanta e deleita o leitor desde a primeira á ultima pagina.

E' um livro de família que todos dóvem ler e possuir.
Este apreciável livro, eus ca apenas 1 volume (Yol. 24 da Biblio-
theca Econômica) l$O0O

Custas judiciarias (Regimento das) — e regulamento da
taxa judiciaria do Rio Grande do Sal, com annotações, 1 vol. 2$

Da Educação — por N. França Leite, 1 volume car-
tonado 1$000

Da liberdade á escravidão — Herbart Spencer, traduc-
ção prefaciada por Júlio de Mattos,

O trabalho do grande pensador inglez, com o seu rigor
d'idéas e com a energia em combater as aspirações socialistas,
tem para o geral do publico uma curiosidade partícularlssima.

Para maior interesse, o prefacia com que o Dr. Júlio de
Mattos antecede a exposição de Spencer, é próprio a determinar
discussão com a viveza das opiniões que expende, 1 vol. 1$000

Dama das Camelias (A) — Dumas Filho com um pre-
facio por Júlio Janin.

Quem ha que não conheça a historia commovente de Mar-
garida Gautier, a Traviata da immortal opera de Verdi?
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A Damas das Camelias é uma dessas obras que são lidas
com interesse. Dumas Filho sabe prender a attenção do leitor
desde a primeira até a ultima pagina, sem necessidade de recor-
rer a lances imprevistos e a situações inverósimeis. A narração
em seus romances é sempre singeHa e verdadeira. E1 a socada- "
de que se apresenta aos olhos do leitor tal como é, com todos
os seus defeitos e virtudes, porem não desfigurada por mons-
truosidades e absurdos, como é tão commum em certos escripto-
res que procuram apenas armar ao effeito.

A Damas das Camelias íoi a obra que creou a grande
reputação litteraria de Dumas Filho. E' a historia de uma
cortezã purificada pelo amor, que se destacou tanto do nivel
moral da m úher perdida, que o austero pae de Armando Duval
não pode resistir â tanta grandeza de sentimentos e retirou-se
de sua casa, abençoando-a e chamando-a de filha."Esta histeria, diz o autor, não tem senão um mereci-
mento incontestável ; o ser verdadeira. Contei ao leitor o que
me disseram, nem mais nem menos. Não sou apóstolo do vicio,
mais serei sempre o echo da desgraça-nobre em toda parte que
a ouça. A histeria de Margarida é uma. excepção, repito; se
fosse uma generalidade não valia a pena, escréveha.,, 1 volume
nitidamente impresso e revisão cuidada (Vol. Io da Bibliotheca
Econômica) 1$000

Dccada Republicana (A) Obra de notáveis a devotados
nionarchistas, que ?e propõem fazerem estudo da vida da Repu-
blica desde o seu inicio, com analyse comparativa de sua influen-
cia sobre a vida social e o progresso material da nossa pátria.

Acham se publicados 8 volumes, nos quaes colloboraram
os homem mais eminentes do regime passado:

Visconde de Ouro Preto — Conselho Andrade Figueira—
Carlos Laet—Conselheiro Ângelo do Amaral — General Cunha
Mattos-Dr. Aflxnso Celso etc. etc, Cada volume 6$000

Décolleté et le Rètróussê Qaatre siécles de gauloiserie
(1500 — 1870)—402 Tmages dont 31 coloriéà dux patrons —
Introduction et notes explicatives. Cartonage dessiné par Fer-
mand Fau. Convertures des fascicules compôs-ée3 par G. Lion,
1 Álbum 26 por 32 cm. 120000

Degeneres (Les) (Etal mental et syndromes épisediques)
par le Dr. Magnan. Médecin en chef á Tasile Sainfe — Anne,
menibre de 1'Academie de médecine et le Dr. Legrain Medecin
en chef á l'asile de Ville—Evrard, membre de ia société me-
dico—psychologique (Bibliotheque Charcot — Debore) 1 volume
encadernado 5$00O

De Jesus para as creanças — Trabalho espirita dictado
por Francisco Leite Bittencourt, servindo de médium Frederico
Pereira da Silva Júnior, tomado o "dictado e publicado por
Pedro Luiz de Oliveira Sayão, 1 volume nitidamente impresso
em excellente papel 3g00Q
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Delire âes negations (Le) Séméiolo&ie et diagnr stic parle Dr. J. Séglas — medicine de Ia Salpétriére, Laurét de V
Académie de médecine. (Bibliothéque Scientifiqtie des Aide —
mérnoire) 1 volume encadernado 4 #000Demarcação e divisão das terras particulares por :Aá'-
gasto Uflacker, juiz de comarca vantajosamente conhecido neste
estado e autor de varias obras de jurisprudência de reconhecido

«mérito e muito consultadas no foro — 2o edição cuidadosamente
corrigida e consideravelmente augmentada.

A superioridade desta obra sobre as que tem apparecido
torna-se saliente, por conter um minucioso formulário sobre to-
das as hypotheses neste processo :

Por ser a única que contém todos os decretos e avises
até hoje publicados, que instruem a matéria ;

^Por conter um longo e minucioso memorial descriptivo da
medição judicial e outro da divisão de quinhões, segundo a nova
lei e que tem servido de mod-do ;Por ser a única que contem uma tabellaV fácil para deter-
minar as altitudes por meio de nivelamente barometrico e todos
os mais trabalhos techuicos de agrimenáor.

Todos os que desejarem a melhor publicação que existe
sobre o novo processo de medição, devem pedir a edição da
Livraria Americana, 1 grosso volume 3$0P0

Democracia representativa—-Do voto e do modo de votar,
pelo Dr. Assis Brazil. Profundo estudo sobre os diversos syste-
mas de eleição e sobre a representação das minorias, 1 grossovolume 4$o00Depois da morte ou a vida futura segundo a sciencia,
por Luiz Fiçuier, 1 volume com gravuras broch 3$000

Depois da morte — Demonstração da doutrina dos espi-
ritos, solução scientifica e racional dos problemas da vida e da
morte, natureza e destino do ser humaDO é as vidas suecés-
sivas. Obra prima do excellente escriptor Leon Denis, o mais
eminente discípulo de Allan Kardec, na Franca, 1 volume in-8'°
broc. 4$. encadernado 5$000

Derradeiro amor — por Georges Ohnet.
O nome de Ohnet só por si vale tudo quanto se possadizer sobre este livro, mas no Derradeiro amor excedeu-se o

fecundo autor do Mestre de forjas (Grande Industrial) do Ser-
gio Panine, da Condes^a Sara, etc. etc, E' o angustiou drama
de uma paixão de uma mulher, paixão santa, imrcensa, déses-
perada, que vae até o suicidio pelo marido, pela ventura deste.

A these é de grande valor e resume-se na lueta entre a
esposa e o marido, dez annos mais moco que aquella e que es-
quece a esposa por outra creatura a quem consagra funesto
amor.

Como é desenvolvido este assumpto magistralmente, verá
O leitor.
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1 vol. nitidamente impresso, revisão cuidada (volume 27
da Bibliotheca Econômica) l#00O

Descoberta do Brazil (A) — por Fanstino da Fonseca.
Importante trabalho esplendidamente organisado com matéria
inteiramente nova, narrativa histórica, descrevendo com ãocu-
rnentos iilustrados até hoje desconhecidos, a gloriosa viagem do
grande naveeador Pedro Alvares Cabral, 1 volume encad. opa
ülustrada a 6 cores 4$00O

Deus na natureza — por Camillo Flammarion, 2 volumes
broc. 4$. encadernado 6$000

Dever (0) — com exemplos de coragem, paciência e re-
signacão, por bamuel Smiles, traducção brazileira 1 vol. ene.
4$, broch tdo 3$00O

Diário de um solteirão—por Viveiros de Castro 1 vol. 3$
Diccionario das flores, folhas, früctas e mais objectos

usuaes, com suas significações — Vademecum dos namorados
offerecido aos fieis subditós de Cupido, 1 vol. brochado 500

Diccionario Prosódico da lingua ^.portugueza, pnr João
de Deus e A. J. de Carvalho — G* edrcao recente e muito me-
lhorada, 1 grosso volume encadernado 8$00O

Director do Juiz de Paz, ou formulário de todas as ac-
cõss e mais incidentes que se dão n'esse Juizo., com toda a le-
gislaoão respectiva, regras e preceitos que devem seguir não
só os juizes de paz, como os demais empregados e todas as pes-
soas que no mesmo juho tiverem dependência, pelo Dr. Carlos
Antônio Cordeiro, 1 vol. in-4.° encadernado 8$000

Directorio parocliial^-on novíssimo manual dos parochos.
—Obra ütilissiraa aos parochos, seus coadejutores e aos ;l acerdotes
em geral por D. Antônio Covian, precedi do de um discurso se-
bre s importância social do ministério do parocho. traduzida q
ánnotáda conforme o direito e uso da igreja br fileira e consi-
deravelmente enriquecida com diversos forn.u;arios e outras
muitas matérias interessantes pelo Padre João Püilippe Pinheiro
1 volume encadernado 6$000

Direito civil (Instituições de) — por Coelho da Rocha. 2
vol. encadernado 14$000

Direito da família — Cio vis Beviláqua, 2* edicao, 1 vol.
encadernado 25^000 brochado 22$00O

Direito hypothecario do Brazil — por José Furtado de
Mendonça I volume encadernado 8$000

Direito internacional (Princípios de) Laffayette Rodri-
gues Pereira. Senador, ministro e Conselheiro do Estado, no
reinado de S. M. O Imperador O Sr. D. Pedro K 2 volume
encadernado .. 3?$000

apendi
pelo

Direito penal do exercito e da armada contenao em
ces, os códigos penal e disciplinar militares e outras leis,

Dr. João Vieira de Araújo, 1 vol, encadernado 10$00ü
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Direito publico ecclesiastico (Compêndio de) —Para nso das
faculdades de direito do Império por Jerouytno Vilella de Uas-
tro Tavares, natural de Pernambuco, doutor em scieneias soc;aes
e jurídicas pela Academia de Olinda, 1 vol. encad. 8 000

Discurso por Manoel Bento de Souza, potável peça ora-
toria proferida, em homenagem a Antônio Maria Barbosa, na
sociedade das scieneias médicas de Lisboa.

1 vol. com o retrato d) aueter 1$500
Discursos preferidos nas sessões de 13 e 19 de Maio na

câmara dos Deputados—por Affonso Gosta.—Atlitndé do partidorepublicana perante o novo reinado e necessidade da extineção
do juizo de instrucção criminü — 1 volume l$0üO

Diva — Perfil de mulher — Joséje Alencar 1 volume
nitidamente impresso, revisão cuidada (Vol. 5° da Bihliotheca
Econômica) 1^000

Divida do ódio — por George Ohuet, 1 volume l$00O
Do Chiado a Veneza — por Juüo César Machado, 1

volume 3$000
Doc.eiro Nacional ou Arte de fazer toda a qualidade de

doces. Obra coatendo 1/200 receitas conhecidas e inéditas de
confeitus, empadas, pudins, tortas, biscoutos, bolos, bolachas, ba-
bás, savarins, vinhos, licores, xaropes, limonadas,, sorvetes e ge-lados; acompanhada dos diversos processos usados para a depu-
ração e extracção do assucar contido nas plantas saechariuas.
Ornada com numerosas estampas, 1 volume 3J000

Docteur Pascal (Le)-por Emílio Zola, 1 volume 1$000
Doido (O) — par Yves Guyot, 1 volume 1$000
Dom Carlos o Desventuroso. Notas intimas—por Joaquim

Leitão, 1 vol. encad. 4$. brochado 3$000
Dom Jayme — Poema per Thomaz Ribeiro — 3a Edição

popular, 1 volume 2^500
m Dom Pedro 11 — A Princeza D. Izabel e O Prinspe D.

Luiz—Explendido e soberbo posta), bromuro, fino nitidamente im-
presso, copia de uma photo^raphia intima.

E' este postal uma verdadeira relíquia, não só pela fideli-
dade das linhar em todos os photographados,'como também porser uma reprodução fiel de uma photograhi* intima, tirada nos
últimos dias do reinado de D. Pedro e offerecida a um amigo par-ticular e devotado subdito, que gentilmente permittiu a repro-
dução como uma homenagem a memória do grande brazileiro
cada postal 500

Dom Quichote de Ia Manchas Cervante—Bella edição pro-fusamente illu&trada com gravuras de pagina, retratos etc Crm-
memorativa ao centenário 12 tomos in-4.°. 10$000

Domination Portugaise em Asie (Justincatim de Ia) parle Dr. 8. de Freitas, traduit par le Commissaire General de Ia
Marine A. G-uichon de Grandpont, vol. encad. 3$000
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Donzella lheoãora (Historia da)—em que se tratada sua
granie formosura e sabedoria.

E' talvez este dentre os contos orientaes que nos trans*
mittiu a Hespanha mediavel, o que tem feito maior reputação.
A edição que hoje expomos á venda é de uma revisão muito
cuidada, 1 volume 3$Q00

Dois amores—Romance bràzileiro—Dr. J. M. de Macedo,
2 volume nitidamente impresso, revisão cuidada (Vols. 16 e 17
da Bibliotheca Econômica) a 2$00O

Doutrina das Acções—por José Homem Corrêa 1 elles.
Accomodada ao foro do Brazil, por Augusto Teixeira de Freitas
— 1 vol. ii-4° encadernado 7#000

Dramas da vida — por Xavier de Montépin, 1 volume
nitidamente impresso, revisão cuida Ia. (Vel. 10 da Bibliotheca
Econômica) ..- 1$0UJ

Drama dos Engeitados (O)-Notável romance original do
grande escriptor francez Eugênio Sue, que tantos annos deleitou
a humanidade com os seus maravilhosos, romances, 8 vols. com
120 primorosas gravuras de Conceição Silva, 8$b0ü

Duque de Caxias (Marechal) Magnífico retrato em chro-
mo 30 por 27 cm. em papel ;onché, segundo' u.n retrato a óleo
executado em 1862, quando o então Marquez de Caxias era pela
segunda vez Presidente do Conselho de ministros e Ministro da
Guerra, 1^000

Durante (a) Acalmação Notáveis artigos políticos por
M. Pesara Allen, 1 volume 2$o00

Eça de Queiroz — Os panegyristas da sua obra e os cen-
sores de sua carcassa, por Arnaldo da Fonseca.

Artigo anteriormente annunciado e que devia ter sido pu-
blicado no Brazil Portugal e que deixou de apparecer já depois
de revisto e posto em pagina, diz seu autor "por não me acur-
var á imposições de cortes.-

Um folheto nitidamente impresso *UÜ
Economia domestica morai ou a felicitação e a mdepen-

dencia pelo trabalho e nela economia, por Samuel Smiles, ira-
ducção brazileira, 1 vol. encad. 4$. brochado 3j$00U

Economia Nacional—O. vcn Koseritz.
E' uma obra de verdadeiro investigação e estudo social

sobre' o nosso meio nroductor, Escripta especialmente para este
Estado, e pàrticularisáda e adstricta ás B&sèas condiccões sociaes,
esta producção do fecundo e erudito publicista aliem ao bràzileiro
deve &er lida pelos que ligam attencão aos interesses vitaes do
paiz, 1 volume ^Ü0Ü

Educação e ensino (Revista dej 5o anno. Publicação feita
sob a direccâo do professor Deusdado.

Nesta revista collaboram os mais distinctos professores.
Esta publicação, fructo de grande observação e estudo é de
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m?truccÍmP°rtaDCÍa Para t0daS aS peS30as qu*e se interessaapela
A revista de Educação e ensino tem sabido sempre re-commendsr.se pela variadn escoJha de assumptos que encerra,

«™L 
Hmibem P,ela ?omPetencia com que elles são tratado-, 1grosso vol. encadernado 7^000
Educação sentimental por Flaubert, traducção de João.Barreira, r grosso volume 4|000

pwíí^T^S' D' Miffuel~-c^'onica popular do absolutismo por-austino da bonseca, 1 grosso vol. com gravuras d$000
n*™ n f?m.- Extr«°rdinario drama hespanhol do revolucio-nano D. Bonito Peres G-aldóy, traducção brszileira. O maiorsuccesso theatral, revolucionou a Hespanha e as republicas Ar-gentina e Oriental, 1 volume ' 2#000EJectra - Resumo histórico ..volume 500Eieqia pantheista a uma mosca morta — Mimoso poemapor m Duarte de Almeida, 1 vol. nitidamente impresso em ex-cellente papo! chamois i$ooo

19Í14 Jt&S- f*S! 7 V»1 í" '£69> de 15 ds Novembro de1904 e Decreto n. 5301, de 12 de Dezembro de 1904, que dáinstrucções para o alistamento de eleitores pela qual terão deser realisadas todas as eleições de caracter federai. .A Neva Lei Eleitoral, que modificou por completo todasas normas an'eriore*, é de conhecimento indienerisâvel nãMmente para todos os cidadãos como para as autoridades federaesestadnaes e manicipaes, jnizes, escrivães e tabelliães, a quem
Zu^J í -lTaCa? d9 toio ° Prcoe3SO eleítoral- posto era vigorpela nova lei, 1 volume 4$000

Elementos de civilidade moral e religiosa ou regras aue
di^&K" 

RS peSSOaS ^ 1uerfm ser'be!,qui.stas6na socie'

rM nh^M 
™mP^eno quartel-Contos e narrativas mílita-res por Maximiliano d1 Azevedo 1 vol. com gravuras 31000

one Phn?, í86 n6 1PU,"lraÍr6Tpar Ie Dr- Despreaux-^BibHothe-
que Oham.t—Debore). 1 volume encadernado 5*000Encoberto por Bruno (J. P. de Sampaio, 1 vol 3$5()0Endocardites aigues (Les^par le Dr. A. Martha^Ancieri
eneXntdo PÍtí,UX (Bib,iothè^e Charco t-DeboreAl voE

niriti<M«onSÍ0inÜ n^l'^?1 e de- lnterPretação synfhetica do es-prítismo-pelo Dr E. Gyel, eminente fabio francez, traducção
rio LtS m?0.rl™te e publicada sob auspícios da Federarao espirita Brazileira 1 vol. ene. 3ffi00O
™ t>- E"sl,h7amej)t0 (O)-Romance a propósito do jogo da bolsa
2 volumes6 

U"°' P°r HeÍt°r Malhelr°3 (ViáCord« d' ^S
Entardecer (Ao)-Romance por Luiz Cardoso, 1 vol ofooo
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encad. IfiSà^™ 
de Adh6rM dô Oam,ho- * v?,-nnl6

Epidemia
neiro, 1_ volume 1$000

3í85000Epidemia de Campinas (Histórico da) por Alfredo Car-

n*n ^fPÃ°Yle- 
ori1w9raVlmo - ou orthographia resumida parauso dos c lle*fi.--s, p r J L. Arnizaut Fartado.

Hendo a orthographia, intimamente ligada com a proso-dia, a erycno.loírw e â syntaxe, nesse conjuncto que se chamagrammatica, e a parte mais essencial corno rudimento para sec«msegmr ler ^ escrever com acerto, seu autor coordenoou este
lhant f v^í?^8' 

üb'ervando ^ graduações que soem ter seme-
Procedendo seu autor a uma nova eiição, elle se esmerouern tornai a cada «vez mais digna de acceitaçãò, augmentado cer-tas regras que se f-iziam sensíveis, accrescentando uma collecçãoae synonymos em seguida aos bomonymos da lingua.

nnrn f PrPSfnte methodo foi acolhido eai sua primeira ediçãocom taes applausos pelos mais distinctos professores do Estadoque luuu exemplares exgptaram-se rapidamente 1 volume 600
nm « 

EV°Pe™ d° S«. (A) por Verner:von Heidenstam, comum nretacio de J. de Conssanges; trad. de Lemos de Napolis 1volume 2^000
t Escola moderna (A) de Barcellona — William Heaford—Da Liga internacional para Educação Racional de Infância - 1volume com um magnífico retrato de Ferrer 500
Escravos (Os)-poesias por Castro Alves.
totre as inspiradas producções de Castro Alves destaca-se em alto relevo o primoroso poema Os Escravos, escripto emversos esplendidos pelo colorido vivo das imagens, pela formabrilhante das ideas, pelo sentimento immenso de que são repas-saooi?.

m Ha neste poema concepções tão elevadas que recordam osarrojos de Victor Hugo, no patriotismo ingente, na multiplicida-de hyberboles e na riqueza de antitheses.
Nos Escravos estão colecionadas as mais populares emagníficas.poesias em que o talentoso vate decantou a raça in-leiiz.que-ha séculos chorava suas desgraças á sombra das flores-tas desta terra americana.
Também assumpto mais grandioso causa mais humanitária

que a horrível tragédia da escravidão não podia apossar.se docoração do genial poeta que, em estylo rico de cinzelados lavo-res e de energia* vibrantes, soube tão bem exprimil-o 1 volumenitidamente impresso em papel chamois 500
Escrcizio dei Cristiano — Estratto cTelle operi di Paulofoeguerv por uso dei fedeu, 1 vol. cartonado l$O0Q
Esmoler das almas do purgatório — por M. de Souza.K. este o mais completo livro da família, orde se encon-iram todas as orações que se deve rezar pelo repouso e sagrada
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memória dos defuntos. Tem uma parte especial «ara .assistir ás
missas de defuntos, 1 vol. encad. 8$. com corte dourado 4$000

Esperanto (Bibliotheca). .
Pairas lições ãe Esperanto, traduzidas para o porto.

ffuez Dor A Caetano Coutinho, Paris 1904, 1 volume 400
g ^Grammaire et exerácies Esperanto, par L. de BeaufronJ.
PaM8' 

Co^mmenMrTlur Ia Crammaire Esperanto, par L. de
BeaUfr^Slà 

Tamlate™ exercices Esperanto, par L%e'*^ISy$l«1 
rSwo, par L. de Beaofront.

PariS' 
má Application, lexiçologie, ^^J^Z?0?^mots de 1'Esperanto, avec voeabnlaire, par L. Beaufront. Pans.

1903, 1 volume T T,QQ„x_nni. pLiq
Dictionnaire Esperanto-français, par L. Beauíron.. Paris,

1904' 
fiS «fe flpMtaá». LeMcologiò; sintakso, vortifarado

EsnerantTi L B-auiVont. Paris, 1903, 1 volume 1$000P 
Fundamenta krestomatío ãe Ia lingvo Esperanto, por L.

Zamenhof Paris, 1904, 1 volume J ó,?üUU
Z" 

ítaJ^fo de'Esperanto, Gnmatiko, ekzercaro, umver-
sala vortaro, por L. Zamenhof, 1 vol. encadernado MOW

Esperantoj Prosajoj, 1 volume PaSDier 1Esperanto en d%x leçons, par Th. Cart et M. ^S™^
volume

Corrêa to eamica? cie VEsperanto en dix leçons, par
Th. Cart e M. Pagnier, 1 volume °uu

JBsüAiw^-por Coelho Netto, 1 volume d^UU
SI(W Apreciável romance, leitura encantadora

devido a pS da ktincta escriptora Claudia de Campos^l
VOlUmE8Dlritlsmo 

(O) (Fakirismo Occidental) - Estudo histórico,
™Hrn exnerirenta pelo Dr. Paulo Gibier, externo dos hospi-
íaes dê Paris ajudante naturalista do Museu de historia nata*
rll Traduc to conforme os direitos concedidos á Federação Es-
birita Ttrjmleira 1 vol. com gravuras à ^wP Es„arS(0) Ante a sclencia, seguido de um estudo so-
bre as vfdas successivas, memória apresentada pelo mesmo, auctor
ao Congresso espiritualista de Londres Junho 1893, POr_^aJ?X
DelaZ,Traduzido para o portuguez sob os auspícios da I ede-
ração Espirita Brazileira, por Alberto Durão Coelho. 1 volume
Ín'8° 

\U1iS<))rneaa0fll.8.fla - por Manoel Gonzalez sjria-
no contendo também o Omnitheismo. Memória apresentada ao
OÔnfressrEspiritista e Espiritualista effectuado _ em Paris, em
1W Tor ÍSlopez efomes, director da Revista de Estudos
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Psycologico "Lumen,, de Tarrasa. Traducção de M. Santos \ ,.,;.,
volume' 3$Qoo

Espumas fluctuante3 — por Castro Alves — nova edição
completa.

Não ha, por certo, em nosso paiz um coração delicado ou
um espirito culto a quem deixe de causar a mais suave delicia
a talento peregrino de Castro Alves, de que constitue o attes-
tado mais eloqüente o precioso volume das Espumas fluctuantes»

Quem lê o verso captivante do inspirado vate, como que
não se preoccupa com a idéa da critica; não lhe assoma ao es-
pirito a lembrança de examinar se, entre as pedras rutilantes
que dão a aureola que lhe cinge a fronte um brilho offuscante,
ha ta.vez alguma que tenha falha; não ! Sente um delicioso bem
estar que lhe embala a alma e lhe enleva o espirito numa com-
templação celeste.

Quem lê o prólogo admirável, sente logo pelo poeta uma
sympathia. irresistível que o impelle, como que fatalmente, a ler,
até a ultima palavra, tudo quanto escreveu aquella penna dia-
mantina e palpitante de amor ! . "

Com esta nova edição, em que se encontram poesias que
eram inteiramente desconhecidas, não só proporcionamos aos
admiradores de Castro Alves mais uma opportunidade de lei-o
e aprecal-o, como prestamos devida homenagem á sua memeria
querida e saudosa.

Um vol. nitidamente impresso em excellente papel cho-
móis, broch. 1$500, encadernado 2$00O

Sempre que encommendarem a compra deste livro, con-
vem indicar—Edição da Livraria Americana, por ser a única
completa.

Estâncias ao infante D. Henrique—Recitadas pelo autor M.
Duarte de Almeida em sessão solemne da Sociedade de lnstruc-
ção do Porto, realisada em 3 de Abril de 1889 em honra ao In-
tante D. Henrique, 1 vol. nitidamente impresso em excellente
papel com uma lindíssima capa a chromo dourado 1$000

Estrangeirai vampiro --- Carta em verso a D. Carlos I, por
Gomes Leal, 1 volume l$oco

Estrychninat — romance de sensação, escripto pelos conheci-
dos jornalistas e poetas Drs. Soaza Lobo, Mario Totta e Sr.
Paulino de Azurenha.

Esta commovente pagina romântica, como a qualificam os
seus autores, causou ruidoso successo, sendo muito bem recebida
pela imprensa. A Estrychnina é a narração verdadeira e triste
dos amores desventurados de dois. jovens que em Porto Alegre,
capital do Rio Grande do Sul, envenenaram-se, ingerindo gran-
de quantidade do terrivel tóxico que deu nome ao livro.

Escripto com grande vigor de estylc, cheio de peripécias
românticas, apresentando episódios reaes da vida de dois aman-
tes, o novo livro é digno de leitura e recommenda-se ao bom
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gosto do illustrado publico, Em 3 dias apenas, venderam-se 600
exemplares da Estrychnina, que era esperada com anoiedads,
ge'ndo recebida com agrado pelo publico e pela critica, 1 volume
nitidamente impresso em excellente papel l$5oò

Estudos de Philosophia do Direito — por Laurindo Leão, 1
grosso volume lo$ooo

Evangelho segundo o espiritismo — (traducção de Antônio
Lima)—Parte moral, contendo a explicação das máximas moraes
de*Cnristo, sua concordância com o espiritismo e sua applica-
ção ás diversas posições da vida. Divide-se esta obra em cinco
partes; Os actos communs da vida de Christo — Os milagres—
As palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas
da Igreja—O ensino—As predicções, 1 volume in B°. 3$ooo

Evangelista —A. Daudet, 1 volume l#ooo
Evolução (A) Humana — Individual e Social, por G. Sergi,

1 volume 3$ooo
Execuções, por José Maria Yaz Pinto Coelho, 1 vol. iri-8°.

encadernado 4#ooo
A obra é seguida de árestos e decisões dos tribunaes, de*

cretos e avisos do Governo, complemento indispensável pira os
que a têm de manusear.

Extíncção da guerra, da pobreza e das doenças contagiosas
(A) ~- Por um doutor em medicina, traducção do inglez per
Thomas Laborde, 1 volume 3$uôo

Fabricação dos licores (A)—Por J. de Brevans — Ia parte—Os licores em geral- 2a partes licores naturàes — 3a parte—
Os licores artificiaeá—4a parte—Os fruetos para aguardente—5a
parte—Analy se.

Este livro está redigido com o methodo e precisão que
quinze annos de labor e de pratica lhe deram, afíirmando mais
uma vez os méritos de seu autor, I volume com iliustraçoes,
broc. 4$ encadernado

Fabulario—por Coelho Netto, 1 volume 2$5oo
Fada tentadora (A) Gi—Mimoso livro para creanças. lllas-

trado por Manoel Sam Ramão e prefaciado por Maria Amélia
Vaz de Carvalho—1 volume elegante encadernado 4$ooo

Família (A)—Lições de philosophia moral por P. Jan^t—
3a ed. Obra premiada pela Academia Pranceza—1 vol. ene. 3.5oo

Farpas (As) Ramalho Ortigão. Aspectos vários da socie-
dade, da política, da administração, 1 vol. encadernação elegan-
te de percalina 6.000

Factos da dictadura militar no Brazil -por Frederico de $.,
4* edição augmentada com novos artigos.

E1 este livro, incontestavelmente, a obra <Je opposição
mais vigorosa que tem-se publicado a propósito dos suecesaos
de 15 de Novembro.

Nesta obra analysam-se todos os suecessos que se prendem
á proclamação da republica e á existência da dictadura do Brazil
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índice dos capítulos : Os acontecimentos no Brazil- Ainifo **acontecimentos no Brazil-Fastos da ISS i Ã Anda °8

Brazil— :Aq firiflnPQfl a nnA > • - aictadura-A dictadura no
grazu as ímanças e a administração—A renublica hra/iWnPraticas e thenriv da dictadura, 1 volume 24000

volume m 
~ PatholoSia social por Abel Botelho 1

voluu/^"*' 
d° Paraizo (A) Arthnt- Guimarães 2 Ü

FêconãÜé-por Emile Zola, 1 volume S
iournal O W? W&^í Magalhães Lima, directeur du
te Vacquerie ' Llsboa-Avee ™ lettre préface d' Augus
rraonn Importante estudo sobre a necessidade da federação d*Hespanha e Portugal, como única solução possível Icvul iatravessam-os dois pai.es e como ünico meio dTengrandedm™to matemI mora! e político da península, o ultimo Tvrodn Sn"
r/jr,all?ta Maga.lMeí Lima' despertou o mate vWo interefse, tendo feito um ruidoso successo, que de certo merPPPn tfiímaneira eleva ia com que encara a questão me™*u pelad?s ,át.^d;iotr mmãmmm destoa

teressar a quantos desejam a grandeza de seu paiz de 
m"

^-¦¦.ffirV%-*i L VU1.- com o retrato do autor 1*000de X ^CiX,(l°Xméea)-p0r Hota' *M
AlmeidpSS^u^ JaDdr° P°r L- R°dri«
Decretf^ífe 7 ftudo ^cientifico e di?ressivo sobre o
Ses0dos0dffitã<e £^ríf0^??^» », *#> foren?*pq H™i ^ f f • ^ ivuYcinoro, .regulando as ferias foren-ses dos diferentes juízos, por J. O. Machado, 1 vol. ene. õf)00
* na fUlnÇ(lA no fn'^-Completo Oommentario aos Arts 100
? ÍI n6 C0Kdl<0Jd01 oP/;otíesso 0risIlina> Arts. 37 a 45 da" ei de3 de Dezembro de 1841 Arts. 287 a 317 do Regul de 31 Da
mw d6 W oArt- 14 da Lei D- 2033 de 20 d! Setembro dé87 Arts. 30 a 37 do Regai, n. 4824 de 22 de Novembro de
JSÍIh acom"anhado de um formulário de fianças provisórias!
enldeSo P°r *^™ á& °IÍVeÍra Macílad°' L *°lu™TC

2 ÁSS?Á5f^ (LeS éta^«-W Paal» * S
w * ^ras ^ ^ * * fowfew-Perfil dos homens mais illustre da Europa, por Maria Amalia Vaz de Oarvalho?Tvolnitidamente impresso em excellente papel brochado 3$ooo



— âé —

elegantemente encadernado em percaline. dourado, Pr°Prio_P;^á
presente m ?W"Filha do mar (A) - Romance de grande sensação do fes-
tejado escriptor francez Jules Cardoze, cujas produccoes sao
lidas com avidez e apreciadas como verdadeiras jóias luteranas.

A Filha do mar é o romance que maior sensação causou,
pelas scenas altamente dramáticas, pelos episódios verdadeira-
mente emocionantes e pelo enredo cheio de surprezas e origina-
lidade, incontestável mente o romance moderno mais lido em toda
a Europa. .

Em Paris as edições exgotaram-se rapidamente, tal toi a
sua grande acceitação.

A heroina, caracter nobre, generoso e heróico, apparece
sempre superior, nesse romance de amor em que o vicio e as
paixões a rodeiam de ciladas.

Quantas sceaas commovedoras se dão na vida dessa pobre
rapariga, que um milagre salva ..

Nunca romance mais verdadeiro terá feito correr tantas
lagrimas.

Pertencem a todas as classe da sociedade os personagens,
descriptos por mão de mestre, assim como os sentimentos que
os animam. Cada scena é uma narração de amor, de intrigas e
paixões.Pode-se affirmar que é o maior successo da presente época.

As gravuras que adornam as paginas deste maravilhoso
romance, são de grande valor artístico, pois foram confiadas aos
melhores mestres. on,Ana

2 grandes vols. em 4.° ornados com 200 gravuras òW^>
Filho exilado—poesia de Costa Lima, 2ÜÜ
Filho das hervas-Romance Carlos Malheiro Dias 1 gros-

so volume 3§w0
Filhos de D. João (O*)-por Oliveira Martins.
E' um livro histórico de grande >alor que deve ser lido

por todos que se interessam pela historia de Portugal, um grau-
de vol. de 200 paginas papel de linho, typo elzevir, illustrado 9$

Fisco (O)-por O. Wanderley. Curioso e interessante li-
vro de critica, publicado em Maceió, 1 volume 2$000

Fisiologia da mulher — por Paulo Mantegazza, medico,
professor de anthropologia e senador do reino da Itália, tradu-
zido do original com expressa autorisação do autor, 1 vol. 3$500

Flor de Maio -Notável livro de Vicente Blasco Ibanez
1 grosso volume 2$000

Flor de sangue—romance de actualidade e de grande sen-
sação, por Valentim Magalhães, 1 vol. com uma linda capa por
Julião Machado 5-000

Flores t)oeticas
Esta nova collecçâo de poesias destaca-se dentre todas as
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publicações semelhantes, pela apurada escolha que presidiu á
sua organisação.

Figuram nella composições dos melhores poetas portugue-
zes e brazileiros, tendo-se escolhido de cada um delles as poesias
de maior merecimento.

E' um verdadeira anthologia poética, na rigorosa ac-
cepção da palavra, pela diversidade de gêneros que comprehen-
de, pelo grande numero de poetas preferidos e pelo escrúpulo
da eBeolha. Em todo o livro não ha uma composição que destoe
do conjuncto, todas ellas se lêem com prazer, pois que todas
têm valor real.

Com este livro prestam os editores uma homenagem ao
talento, ao mesmo tempo que contribuem para vulgarisar as
obras dos nossos melhores poetas, 1 vol. nitidamente impresso,
com mais de 200 paginas 1$000

Fogo e gelo, celebre romance da condessa Da3h, 1 vol. 2$
Folhas 

'do 
vento — Versos de Carlos Moreira da Silva, 1

vol. nitidamente impresso em excellente papel 2$000
Formulário pratico — Archivamento de crntractos e dis-

tractos sociaes, registro de firmas e sellagem de livros commer-
ciaes, 2» edição refundida e augmentada.

E1 este um livrinho de incontestável utilidade para os
commerciantes pelos Dumerosos modelos de contractos commer-
ciaes, distractos, alterações de contractos, registros e alterações
de firmas que publica, alem das informações completas para todo
o processo do archivamento desses documentos na Junta Com-
mercial, I vol. cartonado l$00O

Francisco de Castro (Prof) — Ensaio biographico sobre o
eminente professor pelo Dr. G. Dias Barros, Professor substi-
tuto na Faculdade de Medicina 2a Edição revista, 1 vol. 2$000

Frei Gü de Santarém — Lenda faustiniana da primeira
renascença, por Theophilo Braga, 1 volune 3$000

Fundão (O)-Noticia discriptiva - por José Germano da
Cunha 1 volume em 9 gravuras 2$000

Galvanoplastia Yeija Tratado de
Gênesis (A) os milagres e as predicções segundo o espiri-

tismo—Parte scientifica, contendo o papel da sciencia no Gênesis,
os systemas dos mundos, antigos e modernos, esboço geológico e
theoria da terra, I vol. in-8° encadernado 3$000

Gênio do Christianismo (O) - por Chateaubriand traduc-
cão de Castelio Branco — 4a edição correota com dez finíssimas
gravuras sobre aco e os retratos do autor e traductor, 2 volume
encadernado 10$000

George Marcial — romance da sociedade e da política do
fim do império, por Virgílio Várzea, l volume , ^PX)

Germinal - Emilio Zola Trad. de Beldjemonio (Eduardo
de Barros Lobo) 2 volume 2JQ00
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- f°iVa de ¦kjStado de 15 de Novembro (O) - Alem da nar-
g m. dos acontecimentos, comprovada com documentos offi-cíaes, e de uma apreciação g^eral sobre a política do Brazil nos
WMt c,m'?fiDta. an™s> comprehende este livro um resumo da
n«t/1,™ , 

rel? ° aíé/ qaeda d0 2° operador. Finalmente,neste hvro,encoi tra-s^ tudo quanto é necessário para conhecer
século 

H m P°lltlca do nos~'° Piz desde o começo do

„s. ,i ^j? cl?an]:os1 fenoram a verdade inteira .obre a revolu-cao de Io da N-vembro ou mesmo áijtàlfai que ignoram a^u-4
fSw"^'? f^r"' ârem "ml'nr « obra.' O Golpe âeAstado de 15 de Novembro, teve seu inicio nos prim-ir. a dias

QbrfllrÃ 5 o br Demerrio Seixas começou a escrevel-o
tÊ^a 6 ÍX0 da^ftTtetí impres^õ s causadas em todo o paizpelo desmoronamento do pagado ré^imen. O livro contem 606paginas de composição cerrada, e n^lie estãor.cuidosâmente com-
Spinalií? °3 pfinciÇae/ documentos de importância íirmados
entde3o!lr'menteS *"** P°llÜ00S de ^ ^^ l v|g

Gouaches-Kstndos e phantasias-João Barreira 1 vol. 4*(xrammahca Franceza, por João Affonso Corrêa de Almei-
T vinDM °• d° , CoUeP2 Sul' Americano, lente àe francez noJ-jyceu Municipal, methodo inteiramente novo.
™inn S^v-S^S ad°Ptedo nesta grammatica, tendo por base amaior simplicidade vem prestar um relevantissimo serviço á nos-
an f^SA m,?Gli<iúl e a todos aquelles que, ao dedi arem-se
ILZ v° da lmgaa .franceza> tenham em vista poder, ao fim depouco tempo, aproveitar praticamente os conhecimentos adquiri-

eA „ Or5a^sado com a máxima clareza e precisão, e livre deá-
™™í?tH d8 re.grf e defir)icões subtis e extensas, apenaspermittidas em um tratamento de grammaticá geral, desenvol-
lr^L°JI,T'^6 meíodo dVlma Iüãueira facil e Proveitosa, ex-
K™í3th°dlcamente os elementos práticos essenciaes e gra-
íwfml? fixaDd0,n? espirito do alumno os imprescindíveis co-
Wn?f S da -Ddole'. caracter e particularidades exclusivas dalíngua que propõe ensinar.

nn „ E' S3? trabalho conscieacioso, fructo de uma longa prati-
da Lqtruccãogam°S prestará ÍDCCntestavelmente auxilio á causa

n.f A Írprf?sa tem sido unanime em tecer os maiores elogios
SiSâ^blIeacao e o nome do seu autor, já vantajosamente?co-
?^í°.nniMte Estadí e fdra del,e' por °"tros livros Màtâtoi

!!i!m !â 2araDtla Para o que ora apresentamos ao publicoi volume encadernado 9$00(j
o»n rGZTmatica "Vto* (Nova) de Frod. Fitzgerald-3»" Bdi-cao, Urreta e augmentada.



Adoptada nos prircipaes estabelecimentos de instrucção no
Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo.

A nova edição desta excellente grammatica, que tantos
serviços tem prestado á mocidade rk) grandense, que a ella deve
o progresso que tem feito na lingua ingleza e tão justamente
apreciada pelos Snrs. professores d'aquelia matéria, que sempre
a preferam a outra qualquer pela competência do seu autor e
methtdo de exposição 1 volume J\9

Grande (O) Ca gliostro — Novella romântica por C.Ma-
lheíro í>ias, 1 grosso v lume 4y000

Grande industrial (O)-G. Ohnet-vol. 3o da Bibliotheca
Econômica L, t , m A J®**'

Gtaziella — por A. de Larnartine, traducçao de Bulhão
Pato.' 

Este romance, que bem pode ser chamado o poema das
maguas de Larnartine, é nonsiderado em litteratura como o typo
da poesia lyrica, dessa divina poesia que tão docemente agita o
coração da humanidade, que com ella nasceu e ao com ella se
extinguira. ¦;' ,1 

Graziella comprehende a narrativa de uma aventura sue-
cedida ao immortal poeta nas margens de golfo de Nápoles ; e
aquelle ameno céo napolitano, a belleza do golfo o espectaculo
màgestoso do Vesuvio, a poética ilha da Procida e as ciscumvi-
sinhas, tudo, tudo é descripto com a propriedade de tintas e sua-
vidade de tons com que Larnartine sabia pintar os seus mexce-
diveis quadros. .

Graziella ê uma das paginas mais brilhantes dest *> gênero
de litteratura; ella fornece ao espirito gosos mais puros e doces,
do que, a fria reali iade das coisas que nos cercam, 1 vol. õüü

Gualdiu Paes-Sm Perfil biographico, synopse e exposi-
ção da época histórica per elle atravessada e dos seus mais ím-
portantes factos por Silva Vianna, 1 vol. com o retrato do bio-
graphado -i^jou

Guarany (O)-Romance bràzileiro - José de Alencar —

Volume 30 e 31 da Bibliotheca Econômica 2$000
Guarda nacional - Resumo das ordenanças sobre os exer-

cicios e evoluções dos corpos de infantaria do exercito.
Parte apphcavel aos corpos de infantaria da guarda nacio-

nah organisada per José Arthur Montenegro. _
Primeira pa-te. Ordenanca sobre cs exercícios e evoluções

dos corpos d., infantaria (Escola do soldado-Escola de batalhão.)
Segunda part-—Manejo de espada para os otíiciaes
Te-cfiira parte—Esgdma de bayoneta.
Quarta p-.rte - Continências, guarda de honra e outras

di;posioo>s observadas sobre o assumpto no exercito permanente.
Quinta parte—Paradas-Serviço de guarmçao.
Sexta parte-Regulamento do serviço. 1 vol: de cerca de

300 paginas encadernado á»ÜUU
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Guarda nacional da capital e a revolução de Setembro
de 1893 a 1895, por Carlos S-iroaunho, 1 volume 5$000

Guerra do Paraguay—Monographias históricas por Juan
Silvano de Godói, com um apêndice contendo o capitulo IV do
livro de B. Mossé sobre a campanha do Paraguay e o depoi-
mento do general D. Francisco Isidoro Resquin, versão, e notas
de J. Arthur Montenegro.

Sobre a lucta de 1864 a 1870, em que se viram envolvi-
dos quatro povo da America do Sul é este o primeiro trabalho
histórico aue sae de uma penna paraguaya.

Refuta o traductor brilhantemente algumas accusações do
autor, accrescentando interessantes notas elucidativas á narração
das operações militares realisadas pelos alliados, dando notável
realce ao mérito do livro pela sua reconhecida competência no
assumpto.

Em apêndice, juntou-se um trecho do interessante livro
de Benjamin Mossé, D. Pedro II, no qual resumidamente nisto-
ria com notável precisão e imparcialidade todos os successos des-
sa tremenda guerra, e o depoimento do general Izidoro Resquin,
chefe do estado maior do marechal Solano Lopez, como documen-
tos insuspeitos e justificativos do que se avança, em defeza do
Brazil, 1 volume 3$000

Guerra de Canudos (A) — Notável livro 'dessa cruenta
guerra, que tantas vidas preciosas arrebatou á Pátria, devido á
penna competente do illustrado tenente Henrique Duque Estrada
de Macedo Soares, 1 grosso volume com os retratos das victimas
e dos heróee, mappas, paisagens, etc, etc. 10$000

Guerra (La) en rase campagne (Lsl guerre de demain)
par le capitaine Danrit. 2 vols. com' illustra^ões 10$000

Guerrilheiros da morte — Romance histórico por M. Pi-
nheiro Chagas, 4 vols. illustrados 7$200

Guia de conversação e do estylo epistolar, em seis linguas
ou diálogos usuaes e íamiliares, contendo, entre outras, novas
conversações sobre viagens em caminho de ferro, vapores etc.
etc, em francez, inglez, allemão, italiano, hespanhol e portuguez—1 volume encadernado 4$000

Guia de correspondência commercial ijigleza—Certas, do-
cumentos commerciaes, vias de communicações' terrestres e mari-
timaSj tarifas de alfândega, correios, telegraphos e caminhos de
ferro, prêmios de seguro e lei de sello por Adalberto Vei^a, 1
volume cartonado 3|000

Guia de correspondência commercial franceza—Documen*tos e cartas commerciaes sobre todos os assumptos por Adalber-
to Veiga, 1 volume cartonado 3$000

São utilissimas e indispensáveis quaesquer destas duas
obras ás pessoas que se dedicam ao commercio. Em um estylo
claro e com as formas commerciaes especiaes a cada paiz, a
acquisição destes livros será de grande vantagem.
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Guia pratico de photographia por Arnaldo da Fonseca, 1
volume t 1$000Guia theorica e pratica dos juizes municipaes e de or-
phãos (Nova) ou compêndio o mais perfeito, claro e importante
de todas as attribuições que estão a cargo dessas autoridades,
quer em relação á parte administrativa e orphanalcgica; segui-
da da formula de muitos processos do modelo de vários mappas,
etc, por J. M. P. de Vasconcellos, 3.a edição melhorada e con-'
sideravelmente augmentada por Miguel Thomaz Pessoa.

2 volume encadernados 8{_;000
Guia do tabelhião — Vega Novíssimo guia.
Gustavo o estroina—}?zulo de Kock, l volume 'nitidamen-

te impresso, revisão cuidada (volume 2o da Bibliotheca Econo-
mica) 1$000

Gymnastica domestica—-Medica e hygienica^por D. G. M.
Schreber, traduzido do allemão por Júlio Magalhães.

Representação e descripcão de movimentos gymnasticos que
não exigem ap,>arelho aignm, nem auxilio extranho e podem ser
executados em qualquer oocasião e logar, com applicacões a dif-
íerentes affeceões, 1 vol. com gravuras encadernado 4$000

Han dJslandia—Victor Hugo, 1 vol. encad. 4^000
Herculano — Monumental dLcurso proferido pelo conego

Alves Mendes, por occasião da transladação das cinzas do grande
historiador Alexandre 

"Herculano, 
para o Mosteiro de Santa

Maria de Belém.
Este discurso, um verdadeiro primor de edylo, é a maior

homenagem que se poderia prestar á memória do extraordinário
vulto da litteratura portugueza.

De facto, ninguém melhor do que o conego Alves Mendes
sabe manejar a lingua de Camões; como elle mesmo disse, refe-
rindo se a Herculano : "A sua penna é um cinzel: não escreve,
esculpe. A sua palavra é um relâmpago ; deslumbra, fulmina.,,

E' uma peca litteraria do mais subido valer, uma obra
portentosa e admirável, por qualquer lado que se a encare, tan-
to pela belleza e levantada sublimidade dos conceitos, co no pela
forma artisticamente bella, pela fluencia, pela graça encantadora
do estylo, 1 volume 500

Heresias—Palavras de um irreligioso—João Gonçalves, 1
volume 500

Ileroes do trabalho — por Gastou Tissander. Vertido li-
vremente e consideravemente augmentado com noticias de varões
illustres de Portugal e Brazil, pelo professor da escola medico-
cirúrgica do Porto, Ricardo Jorge, 1 grande volume nitidamen-
te impresso em excellente papel, illistrado com finas gravuras 10$

Historia do culto de Nossa Senhora em Portugal, por A.
Pimentel—Publicação offerecida á S. M. a rainha D. Amélia de
Portugal 1 grande vol. brochado 6$. elegantemente encad. 8$

Historia da donzella TJieodora, — em que se trata da sua
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grande formosura e sabedoria.—Um dos mais estimaveis legados
que nos transmittiu a Bespanha medieval foi sem duvida essa
popularissima colleccáo de contos orientaes que tem feito uma
reputação occidental.

A Donzella Theodora—um dos mais espirituosos contos
do cyclo, recommenda-se, não só pelo entrecho, vivo, agradável
e interessante, como pela precisão com que foi urdido o trama,
pois trata-se da venda de uma donzella hespanhola, effectuada
por um mercador cigano a um sultão de Tunis, e da poderosaerudição que revelou a moca junto do pachá, o que lhe valeu a
liberdade "e mais dez mil dobras de onr®, assim como um ves-
tido de brochado,,, 1 folheto 300

Historia da revolta de 6 de Setembro por Felisbello Frei-
re, 1 vol. — Primeiro 8$000

Historia de Portugal—traduzida do inglez de A. Stephens
por Silva Bastos, corrigida e prefaciada por Oliveira Martins,
1 grosso vulume 8$000

Historia dos Papas—Vor Mauricio Lachatre — Mysterios
einiquidades, crime dos Reis, Rainhas e Imperadores — Esplen-
dida edição illustrada com mais de 400 gravuras no texto, execu-
tadas pelos principaes artistas francezes—5 bellos. volumes in-4,°
grande, elecran tem ente encadernados 45$000

Historia universal de Weber — Traducção braziieira com
um prólogo de João Ribeiro, 1 volume encadern do 4$000

Historia de Napoleão—por Desiré Lacroix.
Traduzida escrupulosamente do original francez para o

vernáculo por um notável homem de lettras. Este bello volume
está impresso em bom papel, iilustrado com 75 vinhetas e retra-
tos, Livro por^ demais instructivo, a Historia de Najioleão tor-
na-se necessária na estante de todos os que se interessam pelavida dos grandes homens, é especialmente para a mocid uie, queverá no desenrolar da historia de Bonaparte incentivo ás suas
aspirações patrióticas. 1 vol. broch 4$, -ocaiernalo 5#0ü0

Historia da poesia popular portugueza — por The o pilo
Braga, 3» edição rescripta—As origens. 1 

'volume 4$500
Historia da poesia popular portugueza — por Theophilo

Braga, 3» edicã) reescripta—Cyclos épicos 1 volume 4$0Q0
Historia de um beijo — Encantador romance de H. Perez

Escrich.
aSe lhes prazem as scenas terríveis, as grandes catas-

trophes, as situações inverosimeis, fechem o livro, porque nas
suas paginas apenas encontrarão a historia de um coração que
se quebrou em pedaços ^no estreito ergastulo do peito.,,Estas palavras dão uma idóa exacta do que seja a execel-
lente obra que expomos á venda A Historia de um beijo é, na
verdade um romance de enredo singello e verdadeiro, Ha nelle
scenas de um efifeito bellissimo e de uma naturalidade admira-
vel.
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Alem de conter de uma dessas lições que tão bem sabe
desenvolver em suas obras o fecundo e festejado romancista
hespanhol, a Historia de um beijo é escripta num estylo encanta-
dor que a torna um livro sobremodo recommendavel.

Como todas as producções de Kscrich, este seu romance,
pelo bem combinado do entrecho, pela historia commovente que
encerra, é uma obra digna de figurar em todas as bibliothe-
cas e de ser lida e meditada no santuário do lar, vol. nítida-
mente impresso, revisão cuidada (vol. 4° da Bibliotheca Econo-
mica) l$0O0

Historia de um crime—por Victor Hugo, 1 volume etfea-
dernado 4$000

Historia do cerco de Diu — por Lopo de Souza Coutinho
(Bibliotheca clássica portugueza) 1 vol. 2{$000

Historia garotas—Armand Silvestre 1 vol. 1$500
Historia das ordens monasticas em Portugal — por Manoel

Bernardes Branco 3 vols. 6$000
Historia de Roma—desde a sua origem até a invasão dos

bárbaros por Victor Duny—1 grande vol. in-4° com numerosas
gravuras, (1.° vol.) 4$000

Homme Crimine! (LO—por C. Lombroso— Atlas—2<» edição.
Este atlas é parte integrante, talvez o de maior impor-

tancia da obra L'Homme Criminei, do mesmo autor.
Além de numerosas estampas, contem e volume muitas

paginas explicativas em que estão comprehendidas as partes
que, por demasia de detalhes, prejudicariam de algum modo a
marcha das demonstrações. Muitas das estampas com que vem
enriquecida esta nova edição illustram uma face pouco estudada
até ao presente, do mundo criminal, que os ethnologos chamam
pictographia dos selvagens; outras apresentam o typo de loucos
criminosos e mostram a sua analogia com a dos criminosos por
natnreza; uma d1 ei Ias apresenta pelo methodo photographico'galtoniano, a synthese de 18 craneos de criminosos, servindo
assim de resposta a certos antrooologos mais ou m^nos critério-
sos e scrios que negaram a existência de um typo nos craneos
dos criminosos 1 vi 1. ene, 10$000

Homens do mar—por Victor Hugo, 1 vol. ene. 4$000
Horas Mariannas (Novas) — ou officio menor do S. S. Vir-

gem Maria Nossa Senhora e novo devocionario mui completo
de orações e exercicios de piedade, pelo presbytero J. I. Ro-
quette, 1 vol. ene. com lindissimas estampas 4$000

Hygiene da escola—pelo Dr. J. I. Silveira da Motta, Ex.
deputado á Assembléa creral 1 volume 1J500

Idée (D1) Républicaine au Brcsil—por Oscar d'Araújo l
volume 3$0CO

llluminuras—Sonetos de Achylles Porto Alegre, 1 volume
ene. 2$, brochado 1*000

(Ilusão Americana (A) — por E, Prado—2a edição — A 1*
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edição foi supprimida e confiscada por ordem do governo brazi-
leiro, 1 volume 4J000

Interessante estudo sobre a famosa doutrina de Monroe e
o modo egoistico com que tem sido ella interpretada pelo go-
vernò dos Estados Unidos.

Neste livro o seu illustre autor apresenta-nos um vasto
e brilhante estudo sobre a política dos paizes das duas Atreri-
cas, principalmente a dos Estados Unidos. O Dr. Eduardo Pra-
do, em sua bella linguagem, analysa, precisa e conmenta factos
diversos e importantes da política internacional americana. Sus-
tenta também a doutrina de que o Brazil deve ser livre e au-
tonomo perante o extrane:eiro, adoptando ao mesmo tempo a
máxima de Montesquieu, de que as republicas devem ter a vir-
tude como principal fundamento, 1 vol. nitidamente iupresso
em Paris 4$000

Imagens e visões— Poesias de Lniz Rosa, 1 vol. 3,:Ü0O
Imitação de Christo — Traducçao nova acompanhada ^de

piedosas reflexões nos fins de capítulos e precedida de orações
para assistir ao santo sacrifício da missa, pelo presbytero J. I.
Roquette, 1 vol. encadernado 4$000

Imposto de transmissão de propriedade (Regulameato do)
—Decreto n. 551 de 6 de Dezembro de 1902 e disposições pos-
teriores, 1 volume 1$000

Imposto do sello (vide Sello).
Imposto territorial (Regulamento para cobrança do), de-

creto n. 565, de Dezembro de 1902, do governo do Rio Grande
do Sul, 1 volume 1$000

Immigração — Novo regulamento para o serviço de in-
troducção e"estabelecimento de immigrantes na Republica, 1
volume 500

índia chrisiã (A)-ou cartas bíblicas contra os livros de
L. Jacolliot A Bíblia na índia e Os Filhos de Deus, escriptas
pelo M. R. Frei Pedro Gual e traduzidas por Monsenhor Pinto
de Canpos, 1 grande volume 5$Q00

Indicador postal bràzileiro — Para uso dos empregados
postaes da republica, homens de lettras, jornalistas, negocian-
tes e industriaes e quantos entretenham corresponderia» por
intermédio dos correios do Brazil 1 volume 5$000

Infame Inglaterra—'Notável poemeto por Gomes Leal, 200
Infância (A)—Leão Tolstoi.
A todos aquelles qua teem ainda viva uma mãe estreme-

cida e queiram reviver a época feliz e *ubtil das primeiras
épocas da vida; a todos os que perderam esse bem incompara-
vel que é o calor augusto da nossa mãe; ao orphão e ao viuvo,
cujo coração chora a maior das suas dores, A Infância é o livro,

biblia dessas almas, 1 volume 1$500
Infante D. Henrique (O)—Notável discurso pronunciado
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no Palácio de Crystal, pelo grande orador portuguez Antônio
Cândido 1 vol nitidamente impresso 600

lnfernaes (As) — Poesias do inspirado e rravioso vate
rio-granòense Mario de Artagão, 2a edição, 1 vol. 2$000

Inferno dos ciúmes (O) — Romance de costumes, por
Henrique Perez E-crich, 4 vols. com gravuras 10$00í)

Infinito (No) — Esplendida poesia philosophica por Fer-
nandi Caldeira — Única edição que existe á venda igual ao
original, expurgada de erros, 100

Inglez tal qual se fala — Novissima guia de conversação
com a pronuncia tigu-ada, por Adalberto Veiga, 1 vol. 1$500

Innocencio Galvão de Queiroz — (General) Magnífico re-
trato em photographia 11 por 17 cm. 2$000

Inshncto sexual (O) — e as suas manifestações mórbidas,
sob o duplo ponto de vista de jurisprudência e da psychiatria
pelo Dr. B. Tarnowski, da Academia Imperial de Medicina e_
S. Petersburgo, tradundo da edição ingleza, 1 vol. 3$500

Instrucção moral e cívica — pelo Dr. João D. Esteves
da Silva, 1 volume 2$000

Instrucção publica — por Eurico (J. C. Fortinho).
Este livro significa um importantissimo serviço e a satis-

facão de uma necessidade indiscutível, pois seu autor analysa e
es larece, com uma proficiência verdadeiramente admirável, o
thema —• educação do povo — entre nós tão obscuro; expõe-
lhe os princípios e estabelece uma norma indispensável ao seu
desenvolvimento e ampliação, 1 volume 300

Instrucção moral (Livro do Soldado) pelo Io tenente
Tertuliano Barreto, obra de grande aDance para a educação do
soldado e que teve as mais honrosas referencias de altas paten-
tes do exercito nacional, 1 volume 3$000

Instrucção pastoral do Exmo. Bispo do Porto sobre o
protestantismo (Resposta á) pelo Padre Guilherme Dias.

Neste importante opusculo, o illustrado sacerdote, verbe«
rando energicamente o fanatismo, discute com grande intelligen-
ei*, força de lógica e amenidade de estylo uma das sublimida-
des da religião christã—A tolerância

Assim se expressa sobre o chefe do protestantismo:uLuthero foi o homem que Deus destinou para mostrar
ao mundo, em face da Biblia, as imposturas da Igreja romana,
resgatar as consciências e emancipal-as da escravidão papalina,1 volume 1$000

Inveja (A) — por Henrique Perez Escrich, 3 vols. com
gravuras 8&000

Invejado (Um)—por Affonso Celso, 1 volume 3$000
Inverno em flor—por Coelho Netto 1 vol. 4$000
Inverso da historia contemporânea—-por H. Balzac, tra-

duccão portugueza, l volume 2$000

_*"¦¦. .*;_. .*-....
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. ,-. trdcefrt'%-Lenda do Ceará, por José4 de Alencar, 1 vol.
nitidam rite impresso, revisão Kuito cuid*da (vcl. y da Biblio-
theca Econômica) 1|000

íris (A) — pelo Dr. Hygino de Souz*a Medico dos Mos-
pitaes de Lisboa-1 volume iilustrado com photo^ypiás 5$0pO

Irmã Dorothêa (\) — Desnecessário é encarecer o vnlof
,deste trabalho do popular jornaüst Sá de Albergaria. E' ura
romance de cm bate, bem escripto em magnifiio portuguez e o
seu entrecho, verdadeiramente empolgante, prende o leitor_des-
de a primeira á ultima pagina, 3 vdnnies *£ nIrmão Jacques-yor P*ulb de Kock, 2 volumes 4$000

Janina — Drama em 3 actos d» mavioso poeta e apre-
ciado dramaturgo rio-grandense Mario de Artagão 1 vol. 1$500

Jardineiro brazileiro por A. Paulo «alies, 4a edição, 1 v.
in-8.o com numerosas gravuras 4$000

Tudo o iue é necessário a quem cultiva jardins e hortas
encontra se n'e ,te livro, único no seu gênero entre nós, porquan-
to todos os tr balhos que têm até hoje appareeido não são apro-
priados ao no.so hemispherio e sobretudo á nossa zona.

Na coní eeão d'esta obra, o seu autor que só teve por
guia a própria experiência. E' pois um livro eminentemente
pratico que ofrrecemos ao publico.

Jesuítas--por Paulo Féval, obra traduzida livremente do
francez e annotada pelo padre Senna Freitas, 2 voK 4$000

Jesus Christo — Magnifica reprodução de um desenho do
celebre medhum Fabre, 30 por 49 cm. em cartão 5$000

João Mornaz—por Jules Claretie.
A suggestão mental ou hypnotiamo, conhecida e pratica-

da desde a infância da humanidade e designada com os nomes
mais variados, magia, occultismo, feitiço, fakirismo, possessão,
mesmerismo etc, etc. só ha poucos annos começou a ser estu-
dada scientificamente, passando do dominio do maravilhoso para
o da sciencia. graças aos trabalhos de Liebault, Richet, Charcot,
Azam e tantos outros que a estudaram experimentalmente, cc-
nhecendo-se hoje quasi todas as suas modalidades, embora se
ignore ainda a causa primordial do phenomeno.

Este assumpto quasi desconhecido do grande publico, que
não lê as obras especiaes que o tem abordado, é o thema de
um dos mais primorosos e apreciados cont< s do eminente lit-
terato Jules Claretie, da Academia Franceza.

O protogonista, João Mornaz, é ura medico sem clinica,
como ha centenares delles pelos bairros de Paris, en busca de
uma aventura que lhes dê a celebridade ou a fortuna. Ambi-
cioso, audaz e sem escrúpulos, todos os meios de successo lhe
parecem legitimos, desde que conduzam ao fim desejado. Ena-
morando-se de uma gentil costureira, a juera salvara de um
mau encontro descobre nella, por acaso, symptomas de hysteris-
mo, e de experiência em experiência impõe-lhe a suggestão
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nypnotica, levando-a á pratica de um delicto cujo autor verda-
délro jamais poderia ser descoberto. .

W um estudo completo, na vida real, dos perigos da sug-
gestão quando exercida por indivíduos que usam dessa força
mysteriosa em proveito dos seus sentimentos egolsticos ou menos
digno», sendo uma necessidade a vul^arisr.eao dos meios de me
tolher os maus eUeixos. .

Como 'odas as obras de Jul.es Claretic, e um livro ím-
peccavet pela sua ditura litteraria e original pelo thema esco-
lhido absolutamente novo nos annaes da litteratura romântica.1 

A edição publicada Dela Livraria Americana para a sua
Bibliotheca 

'Econômica é um real serviço prestado ao puolico,
que, por insignificante quantia, poderagosar algumas horas de
leitura amena e eminentemente instructiva.

1 volume nitidamente impresso em exceliente papel (yoi.
34 da Biblioteca Econômica) *M$

João Brandão (Despedida de) - a sua mulher, filhos,
amigos, collegas, seguida da resposta d^sua mulher Carolma
Augusta e da verdadeira despedida de João Brandão, accres-
centada com uma relação de seus crimes e algumas reflexões

200
um
600autographo e uma linda photographia do biographado 600

João Telles (General) Magnífico retrato cm photographia
João de Deus - por J. A. Retè Damaso^ljol. com um

rapina
P<>P 

John Bidl — Depoimento de uma testemunha acerca de
alguns* aspectos da vida e da civilisação ingleza - Ramalho
Ortigão 1 volume .. . T^000J 

José Balsamo (Memórias d um medico) - por A. Dumas,
10 volumes ... ,, . m A .nJf„

José de Aletmr-Utter&ton Brazileira, T. AranpeJu-
m°r' 

jId-â(A)-reoitativ.o-Thomaz Ribeiro, seguida da paro-
dia A Pupila--G. Silveira 4UU

Juizo final - Evangelho da consciência -- Apocripho at-
tribuido a um propheta chamado Dathan Ben Zaddeg, supposto
suecessor do propheta Ezegniel, por Augusto de Lacerda, 1
volume nitidamente impresso em exceliente papel, capa de pe*
favninho i"' 

Juristas pMlosoplws pelo Dr. Clovis Bevilacqua. 1.

Jury e Jurado* - ou tratado completo de todos ps actos
de competência do tribunal do jury, deveres e obrigações dos
iuizes de fact.o, pelo advogado Augusto üüacker. m

E1 um livro indispensável a todos os cidadãos, e especial-
mente aos iuizes e funecionarios da justiça,

Cont»m a exposição clara e methodica de todos os deve-
res e attribu1c0.es dos que concorrem, para a formação do tubu-
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nal e desempenho das fancções, 1 vol. ene. 4$000
Justiça Federal (Legislação erganica da)—couiprehenden-

do o decreto n. 848 de 11 de Outubro de 1898 e a novissima
lei n. 21, de Setembro de 1894, devidamente comparada e illus-
trada com muitas notas remissivas que facilitam a consulta da
legislação federal, trabalho organisado pelo hábil advogado Dr.
Orlando Faro, ex-procurador da republica neste estado.

E1 de summa e palpitante utilidade a publicação que ex-
pomos á venda da legislação federal, tão ampla em seu alcance
e que joga com tantos interesses, 1 volume 2$000

Lampejos—Poesias de Ramos Coelho, 1 vol. 5$000
Lazarilho de Tormes (Vida e aventuras de)—1 vol. 1$000
Legislação comparada (Curso de) — professado na Facul-

dade Livre de Direito da cidade do Rio de Janeiro pelo lente
cathedratico da 4a cadeira do 5o anno — Conselheiro Cândido
Luiz Maria de Oliveira, antigo ministro e senador do Império,
1 grosso vol. encadernado 20$000

Legislação eleitoral—-3a edição augmentada- com as deci-
soes do governo e com o ultimo regulamento eleitoral, mandado
observar pelo decreto n. 8213 de 13 de agosto de 1881, por A.
Teixeira de Freitas Júnior, 1 grosso vol. in-4,° enç 10$000

Legislação Sanitária Veja Regulamento da 'Hygine.
Lei (A)— Collecção completa d'A Lei, publicação de dou-

trina, jurisprudência e legislação, abrangendo o periodo de 1893
e redigida pelos conhecidos e illustrados advogados Drs. Plinio
Alvim e Wenceslau E^cohar, brilhantemeute continuada pela
Revista Forense nos annos de 1895, diridida pelo desembarga*
dor do Supremo Tribunal do Estado Dr. José Vieira da Cunha,
que teve como collaboradores os mais eméritos advogados do
foro da capital. Remette-se pelo correio sem augmento de preço,3 vol. encadernado 30&000

Revista Forense—4 vols. eicadernado 40$'-00
Lei (A) judiciaria de 20 de setembro de 1871^ regulada,

convenientemente annotada e seguida de um Índice ''aiphabetico
e explicativo, por Manoel Godofredo d^lencastro Autran, 1
vol. in-4° 35000

L/ei San — Phantasia dramática em um acto, por Manoel
Penteado, representada no theatro D. Amélia por Lucilia Simões
em Março de 1893, 1 volume 2$000

Lei lorrens (Systema Torrens) — Formulário completo
dos processos creados pelos decretos ns. 451 B de 31 de Maio e
955 de Novembro de 1890.

2a edição cuidosamente corrigida e consideravelmente
augmentada, por Augusto Uflacker, juiz de comarca.

A Livraria Americana publicou, em um só volume, tudo
quanto se refere ao registro de terras pelo systema Torrens.

E1 a edição mais completa que se tem publicado, pois
contem a exposição de motivos sobre o assumpto; o decreto que
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creou o serviço e o respectivo regulamento, assim como a im«
portante informação prestada ao governo pilo conselheiro Ruy
Barbosa, autor da lei. E1 esse um documento valioso que em
toda a_ lucidez explica as disposições da lei, dando-lhes inter-
pretação authentica.

Contem alem disso °um completo formulário e abundante
copia de sentenças sobre acções de registro, o que a torna uma
oora de constante consulta e indispensável aos magistrados a
quem a lei subm-tte a direcção deste serviço ; aos officues de
registro de hypothecas, aos quaes é confiada a execação dos
actos previstos pelos decretos; aos engenheiros e agrimensores
encarregados de levantamento da planta dos imoioveis e sua
avaliação ; aos proprietários para requererem por si próprios o
registro e conduzirem-se até cbtenção do titulo e deste se utili-
sarem: aos estabelecimentos bancários, commercio e emprezas
industriaes, pari resolverem com segurança sobre negócios e
operações que tiverem por garantia a propriedade sobre a terra
ou a predial ; aos advogados em geral, procuradores etc, 1 eros-
so vol. de 292 pag. 5$000

leituras em camiza-Cúlecc&o de historias desopilantes,
toda-? ilustradas com gravuras significativas — 1 vol. com uma
linda capa chromo no gênero. 3$00O

lendas christãs (A) — por Theophilo Braga, 1 grosso
volume 4$000

lendas e Narrativas —por Alexandre Herculano — bella
edição, revisão cuidada.

Esta edição recommenda-se não só pelo seu preço como
pelo cuidado da revisão, sendo expurgados ?lguns erros de
orthographia que tem passado em outras edições, o qne sempre
é desagradável de ver-se em obras desta natureza, 2 volumes
nitidamente impressos, excellente papel 2^000

Letíra de cambio e nota promissória—Decreto n. 2044 de
31 de Dezembro de 1908 com annotacões modelos de accordo
com a lei de disposições de regulamento do sello 1 vol. 1$000

Lettres choisies de madame de Sêvignê -accompagnées de
notes explicativos sur les faits et les personnages du temps,
pró;;édées d^bservafr ns litteraires par M. Saint Beuve et du
portrait de Mmc de Sévigné — 1 grosso vol. ene. 4$000

levüação (A) — por Alberto Rochas, 1 vol. in-8° com o
retrato do auetor, brochado, 3$. ene. 4$000

Obra acompanhada das Memórias apresentadas pelo mes-
mo ao Congresso Espiritualista de Londres e ao Congresso In-
ternacional da Historia das Scieocias, assim como de uma parte
da sua introduecão á obra de Reinchenbai.:.h, sobre os effluvios
odicos, e da memória do eminente psychologo aliemão barão
Carl du Prel, publicada no Zukwift. ns. de 16 Abril e 7 de
Maio de 1893.
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Traducção auctorisada pelo auctor e publicada soh os
auspícios da Federação Espirita Brazileira. ,

Libello do Povo (O)-por Timandro, commentado por A.
Fialho 1 volume i$uuu'Lições de cousas-v^o Dr. Saffray, traduzidas para uso
das classes de instrucção primaria, pelo professor Bernardo
Alves Carneiro, obra approvada pelo Conselho Superior de lns-
truccão Publica e adoptado para uso das escolas municipaes do
Districto Federal, sétima edição revista e melhorada, 1 volume
ornado de 298 lindas gravuras, cartonado ^uuu

Lições de coisas (Primeiras) N. A. Calkms § versão e
adoptação da 40» Edição americana pelo Conselheiro Ruy-
Barboza 1 grosso volume . ¦ „ *W\

Lingua e litteratura portugueza (Algumas nocoes de)
conforme o programma official, para os alumnos de instru|cao
secun 

^daJl^ photograhico da bella capital Portugue-
za, contendo uma vista geral tirada do castello de S. Jorge,
donde perfeitamente se divisam: Cacilhas, Almada, Lazaretto,
Barra, Ajuda, Estrella, 8. Pedro de Alcântara. Santa Izabel
Águas livres, Carmo, Praça do Commercio e Praça D. Pedro
V; e as seguintes vistas parciaes: Praça do Commercio, Arco
Triumphal e Estatua D. José I, Praça D. Pedro IV e Tbeatro
D. Maria II, Igreja da Estrella, Praça Luís de Camões, Esta-
tua do Duque da Terceira, Gamara dos Pares, Palácio das
Cortes, Sé Patriarchal, Real Tneatro S. Carlos, Monte e Graça,
Vista tirada do S. Pedro de Alcântara 1 Álbum 2|UUU

Usbôa de hontem-U\io César Machado,^ vol. 2$UQ(J
Lisboa—PoHo-Numero único—Publicação feita pela ím-

prensa de Lisboa, em beneficio das victimas sobreviventes do
Theatro Boquet. Para esta grandiosa publicação de caridade,
o que de mais explendido, grandioso e nítido tem saído dasi oi-
ficinas portuguezas, concorreram á porfia O Rei, A ^amiia,
Príncipes, Litteratos e Artistas notáveis nacionaes e extrangei-
ros que se achavam na grande capital portugueza por oceasião
da horrorosa catástrophe. .

E' preciso ver-se para se poder julgar da muita. rn-
portancia desta publicação, 1 Numero p4$uuu

Litteratura portugueza e brazileira (Curso de) Proles-
sado por F. Sotéro dos Reis no Instituto de Humanidades do
Maranhão ò vols. ene. (Obra muito rara) »*uuü

IÀvro de Job (O)-Memorias de um philosopho moderno,
escriptas em forma de romance, por H. Perez E80^^
V° Umlivros 

dos espíritos (O)-contendo os princípios da dou-
trina espirita sobre a immortaiidade da alma, a natureza dos
espiritos e suas relações com os homens, as leis moraes, a vida
presente, a vida fatura e o porvir da humanidade, segundo o



ensino dado por espíritos superiores e por intermédio de diver-
sos médiuns, compilados e coordenados por Allan Kardec, tra-
ducção do original fran-ez, conforme os direitos concedidos a
Federação Esoirita Brazileira, 1 vol. ene. 3JOOU

Livro de S. Cypriano (O verdadeiro e ultimo) — Única
edição completa dividida em cinco partes num só volume con-
tendo : O thesouro completo do mágico e do feiticeiro; a vida
de S. Cypriano, segundo o Pios Sanctorum; o novo modo de
deitar as cartas, com as competentes figuras; as diversas for-
mas de expulsar malefícios; explicação do poder e maneira de
usar a Cruz de S. Bartholomeu; feitiçarias preparadas por
meio de cartas diabólicas; exorcismos para afugentar o demônio;
maneira de ligar e desligar namorados ; orações das horas
abertas ; modo de ler as signas; segredos para ser feliz ; artes
de desencantar thesouros; mágicas preta e branca do livro do
feiticeiro; um tratado de cartomancia e tudo que tem relação
com os espíritos oceultos, e o modo de fazer toda a qualidade
de feitiçaria, segundo S. Cypriano ; a arte de evocar os espin-
tos; as scieneias, oceultas, e a verdadeira revelação dos sonhos,
1 vol. com gravuras o$OUO

Livro dos Médiuns (O)-Parte experimental ou guia dos
médiuns e evocadores, contendo o ensino especial dos espíritos
sobre a theoria de todos os gêneros de communicações, os meios
de se commünicar com o mundo invisível, o desenvolvimento da
mediumnidade, e as dificuldades e escolhos que se encontram
na pratica do espiritismo, 1 vol. in-8°. ene. f$OOU

Livro de Maria (Poema intimoj-por Sabmo Magalhães,
1 volume ^$OUU

Livro de meus filhos (O)-por Paulo Dourner, 1 vol. 3$
Livro proMMdo-(?cQteci'àS Farças & Sandices)-Malho

d1 Almeida, Abundio Gomes, Manoel Penteado, Escreveram Celso
Herminio e Francisco Teixeira, Interpretaram, 1 volume com
numerosas gravuras ¦ _ t «on-r j u

Locação de serviços (Colonisacao) Decreto n. 2827 de 15
de Marco de 1879 seguido de um accordão esclarecendo a quês-
tão e acompanhado de um formulário sobre o processo da.loca-
cão de serviços, annotado por um advogado, 1 vol. l&uuu

Lourdes - por Emílio Zola, versão do Dr. M. Menelio
Pinto, O traduetor teve a fortuna de acompanhar o grande ro-
mancista francez, quando elle tomava suas notas para o Preparo
da importante obra, 2 volume o$uuu

Lourenço-ChroúGA pernambucana, por Franklim Tavora,
Nova edição, 1 volume d$UÜU

Lourenço Marques -Bella estampa colorida representai
do esta importante possessão portugaeza 57 por 43 cenhmen-
tros o$uu(J

Lúcia, delicado romance de Arsène Houssaye, 1 vol. 1$
LucMa-~?Qvti\ de mulher, por José de Alencar, l vol.
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nitidamente impresso, revisão cuidada (vol. 11 da Bibliotheea
Econômica) 1$000

Lucta civil e o sebastiani^mo portuguez, por Cuaha e
Costa, advogado e jornalista republioano, 1 vol. com o retrato
do autor em phototypia 3$000Lucta das paixões—por Th. Cahu, 1 volume 1#000

Lupe—Romance por Affonso Celso—Mimosa jóia littera-
ria de inestimável valor, 2a edição corrigida e com um prefacio,
1 volume 3*0QÒ

Lyra das crianças — Lindissimi cclleccão de comédias,
monólogos, cançonetas, seenas cômicas, diálogos, sonetos, recita-
tivos, etc, para crianças de 8 a 16 annos, dos mais festejados
autores brazileiro e portuguezes, cuidadosamente coordenada
por J. Vieira Pontes.

No presente livrjnho encontrará a criança, desde a poesia
mais pequenina á mais delicada e fina comedia, tudo próprio
para creancas. Além de tudo contem ainda 7 lindas cançonetas
com as respectivas musicas para piano e canto, promptas a exe-
cutar. Emfim um verdadeiro thesouro litterario, que será o
enlevo das creancas, e, portanto, um livro indispensável nos col-
legios, lyceus e casas de família; 1 vol. de 340 paginas, com
nma linda capa a 5 cores 3$000

Lyra TJieatral—A mais completa e mais bonita colleccão
de monólogos, cançonetas, seenas cômicas, poesias e comédias,
que até hoje se tem publicado, cuidadosamente organisada por
José Vieira Pontes.

Livro indispensável a todos os actores, amadores e casas
de familia, Para intermédio das recitas particulares de socieda-
des dramáticas ou para maior brilho des saraus familiares, en-
contrará o leitor na Lyra Theatral o que de mais delicado
tem appareeido em poesias dramáticas e o que de mais chistoso
nos tem dado em monólogos e cançonetas, escriptores de reco-
nhecido mérito.

Recommendamos a todos os actores e amadores este pre-
cioso livro, que no seu gênero é um verdadeiro thesouro, 1
grosso vol. de 300 pag. 3$00O

Lyra do Trovador — Grandiosa e escolhida colleccão de
modinhas brazileiras.

Duetos, choros, canções copias de operetas, mágicas e re-
vistas, recitatives, modinhas, fados, monólogos, etc. etc, 8a
edicao.

Enriquecila com as ultimas modinhas que constituem
actualmente o grande suecesso dos populares e applaudidos can-
conetistas brazileiros Eduardo das Neves e Mario-

Entre muitas outras as seguintes: A casinha pequenina,
Innocente desejo, O meu ideal, As danaides, O regato, Missa
de amor, O meu mysterio, etc, do repertório do Mario e Per-
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feitamente! O prêmio da Light, Pstfolá! A costureirinha, etc,
do Eduardo das Neves.

Ainda contem esta nova colleccão lindes duetos, entre
elles. O duo dos patos, Lundu Rio-grandense, Có-cc-ro-có etc.
que constituem actualmente o grande triumpho dos festejadis-
simos duetistas brazileiros 03 Geraldos.

Isto sem contar com as lindas modinhas porto guezas de
grande suecesso e actuiuiente em voga : O senhor dos navegan-
tes, cantada com delirantes applausos na grande revista portu-gueza O da guarda! a mimosa canção, Balance da Neve Pura,
1 vol. de 130 pag., com o retrato do popular cantor Eduardo
das Neves 1$000

Madame Bovary-Sven&s da provincia por Flaubert, tra-
duecão de João Barreira, 1 grosso volume 4$0(X)

Mães (As) Conselhos para uma boa hygiene e alimenta-
cão das creanças p^lo Dr. Ângelo Vaz, medico especialista de
doenças de creanças, 1 volume 2$00O

Magdalena Feral por Emilio Zola, 1 volume l$O0O
Magnetismo curador — Manual te:hnico, vademecum do

estudante magnetisador. Psycho-Physiologia, Hypnotismo, Som-
nambulismo, Fascinação, Suggestão mental, Clarividencia, Lei
phenomenal da vida, Completo repositório de factos que attes«tam a influencia do magnetismo animal na cura de todas asmoléstias, 2 volume 6$000

Mãe dos desamparados (A)—por Henrique Perez Es-
crich, 4 vols. com gravuras 10$O00

Manfredo, Mazeppa. Oscar dAlva, de Lord Byron, tra-
duzido pela Exma. Sra. D. Carolina von Koseritz, 1 vol. 1$Manifesto de Ouro Preto—publicado na Europa logo apóso seu desterro do Brazil, historiando a proclaraacão da Repu-blica no Brazil, importante subsidio para historia do facto quedepoz a monarchia e fundou a republica 500

Mansardas de Paris (As)—por P. Zacone, 2 vols. 2$O00
Manual de Antropologia—por G. Canestrini — Professorda Real Universidade de Padua — traducção do Dr. AmadeuSilva e Albuquerque, 1 volume 3$000
Manual do "Eleitor--contende a lei da reforma eleitoral

n. 3029 de 9 de Janeiro de 1883 e o regulamento n. 7981 de
.29 de Janeiro do mesmo anuo, com alguuns annotacões e 1
quadro synoptico sobre aquella lei, por A. Teixeira de Freitas
Júnior, 3.» edição muitíssimo augmentada, 1 v. in-12 ene. 2$000

Manual familiar hydropatico — e o modo fácil de com-
prehender e tratar toda classe de enfermidades, empregando sóágua pura, por Pablo Jover, 1 vol. ene 5$000

Manual do Gallinlieiro — Arte de melhorar e tratar as
gallinhas e mais aves domesticas, contendo regras e conselhossobre o cruzamento e descripeão das raças e produecão, cons-
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truccâo e hvriene do gallinheiro, moléstias e seu tratamento,
etc. vovl Paulo Salles, 1 volume in-8.« com gravuras
encadernado •»«*,«« t

Manual de lavanderia e engommagem - por *anny u.
Calder e E. E. Mann, traducção do wglez por J. A. tfen||
encadernado

aí d* lavanderia e engommagem — put_ ^«^
E. Mann, traducção do inglez por J. A. * 

^
¦I X 70laTMamal 

do machinista e do fogueiro-v™ HG^*?fe
toro, professor na Real Escala de Applicacac, aos 

^he™de Bolonha. Com um appendice sobre¦= locomotivas e Ipjt
pelo engen' eiro professor Leonardo Lona, 1 volume comera,
VUrílS 

Manual do Operário -Conhecimentos^ aos fabrican-
tes, torneiros, caldeireiros, fundidores, douradores, ^eletricistas, envernizadores, e em geral a todos os operários
por G Belluomini, traduzido do italiano por Adalberto Veiga.

y°l™!anual 
de Sociologia - Eugênio • M. de Host2°|5()^

"°lrlm6Manucl 
graduo de récitation francaise à 1'usage des éco-

les primaires, par (.:. W. Jeanneret. Üuvrage adoptó parla
Oommlsson d'Etat de 1'Instruction P^^^L^ T—Manuscripio de uma mulher-v^ Visconde de Taunay

V° 
^appa geographico da província de S. P*. ^°M°

Grande dotíul -- coordenação graphica do engenheiro Luu
Wertheimer com as estradas de ferro em trafego, em construo
cão, projectadas e estudadas, etc, carta nitidamente impiessa.
gravada a cores, medindo 0,-45 por 0,™4O, #WS Mappa estatístico do estado do Bio Grande do Sul-mv
Henrique Martins, formato 50 por 72 cm.; WWJ

\arecUlde Ouro (O) - Consagração histórica da morte
tradca do inclyto marechal Carlos Machado de Bittenceurt,
mbfstroda Guerra, lição fecunda de civismo, lealdade a valor,
a 5 de Novembro de 1897, pelo. general reformado do exercito
Honorato Caldas, 1 voluue _ ,. ^ °\y

Maria do'Céo (Cartas de Marcello) por Juko Brandão,
1 volume

Marieüa - Historia de duas existências e paginas de
alem-tumulo. Obra emanada' dos elevados espirites de Manetta
5 Bstella, esorlpta por Daniel Soares Artajan, mediuu.da,so-
ciedade espirita hespanbola com um. prólogo do Visconde de
Torres Salanot, traduzida da 5» edicao hespanhola, vol. .4500

Marinha de guerra portugueza- Pamorosa es»
colorida representando todos os navios de guerra P°rt^e7^
80 por 60 cent. ,_ ;„-n„annia a

Marinha mercante portuguesa (Da) e sua «flaencw, e
conomica-Marcos Vieira da Silva, 1 vol. acompanhado de map-
pas grapbico e estatísticos -*
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Marinheiro^. Lotti, da Academia Franceza, traducção
braZÜeCitarôo 

nom^ãVautor deste mimoso conto é recommen-
dal-q àquelles que reservam suas horas d<* fazer para a leitura
dos bons éseriptores.

Gom effeito, Pierre Lotti é, dos romancistas da actuah-
rlade o oiie com maior brilho empunha o sceptro da primazia
ntteraria pela inexeedivel belleza e naturalidade de suas nar-
Wm,%â lhe valeram o mais alto prêmio qne a culta Franca
conceda aos spus favoritos—uma cadeira na Academia.*fcto 

é a historia de uma deaas vocações« innatas
em certos individuo', obsessão constante e fatahsta. que nem a
éfucacáo ném os conselhos da família conseguem fazer desviar.

|?,ão oriundo de uma família provencal que se tornara
notável nas guerras marítimas anglo-francezas, a ira.se como
mm marulo em cm navio contrabandista, contrariando a von-
tffle de seus pães, que desejavam dar outro rumo as suas apti-

?± rude v?da d) mar com todos os perigos que a caracte-
risam os devaneios amorosos de João nas breves estadias dos
ÍÒ^quos portos do Senegal, China e Índia são desoriptare
âeatidos como palpitante actualidade; o amor de mae que m con-
turmae todo sacrifica á vocação do filho umco, sao outras tan:
t% mMnns empo jantes de sentimentalismo e ternura, de que e
mpS <C dl aproximada, 1 vol. nitidamente impresso

rpvkão cuidai» (vol. 33 da Bibliotheca Econômica) 1ÇWl6y™°Maripoms 
da Alma (Às) - por Henrique Perez Escrmh.

4 volumes v
lUarmie? de Pombal - Famoso e popular romance histo;

¦ dfttó.SSor, cujo êxito M^ordUnario, naq,orico

Sico° que ZS KK -o 7eÍas sabias doutri

KW? em suas paginas, 10 grandes tomos com —
,,... „.,.,„, ; que tanto eSam o valor histórico impressos
S£Sente' papel 2» edição, elegantemente encadernada com

bellissimas capas, próprio para presente ^u
Mn-avp- âp Mardm (Tragédia do)-l folheto jW
Mame* & ÍTs%kre (O) - por Jnlio Sandeau, tra-

duecão de M. Pinheiro Chagas.
Dentre as muitas obras do sympathico escnptor e drama-

tnrcrn tnlio Sandeau, tão juntamente apreciado pela ori^uuliaa-
d"! bel a da" suas novellas,,* que mais «^.Jaca peto^
Troinr íir^r-vHo o entrecho aámiravelmfnte áesebvulviüo e que,

p P, S 
"mrslrviude 

pedestal á. justa ponulandade ae seu
fome em Franca e no estrangeiro, foi a que Pinheiro VP.a^.
outoo notávelí romancista, traduziu sob o titulo-O M«r?^ de
üá Seighère*
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trucclo e hygiene do gallinheiro, molestias e seu tratamento
etc, por A. Paulo Bailes, 1 volume m-8.« com £rav|0r$*
^^Ifanual 

de lavanderia e engommagem - por Fanny L.
Calder e E. E. Mann, traducçao do mglez por J. A. Bentes,

^ 1 Y°l{1VManual 
do machinista e do fogueko-W Giacinto Gau-

tero professor na Real Escula de Applicacão aos Engenheiros
liS! Com uni appendice sobre_ loçomot>^«eom°I^
pelo engen' eiro professor Leonardo Lona, 1 volume CQ^gra-
VUtaS 

Manual do Omrario - Conhecimentos n'eis aos fabrican-
tos, torneiros, caldeireiroe, fundidores, douradores, mechameos
eletricistas, envernizadorep, e em geral a todos os operários
por G Belínomini, traduzido do italiano por Adalberto Veiga.

7°lrXManual 
de Sociologia - Eugênio M. de Hostos^

YOlUmQManucl 
graduo de rêcitation francaise à Tusage des éco-

les primS, par C. V. Jeanneret. Ouvrage» adopé parla
Commisson d'Etat de 1'Instruetion Psique, L vol. cart. 800

Mamseripiô de uma mulher-v^o Visconde de ^aunay^
1 y°laXMappa 

geographico da província de S. Pedro do Bw
Grande Stiul-wokwmo graphica do ,engenheiro__Luiz

clTpro^otadas e estudadas, etc., carta nitidamente impressa
cravada a cores, medindo 0,™45 por 0,-40, #000
g Mappa katistko dò estado do Bio Grande do Aíal-por
HenHnne Martins, formato 50 por 72 cm. -^f^"VarícíTde Ouro (0) -^^t^t^tfZt
traeica do inclyto marechal Carlos Machado de Bittenceurt,'Só 

da Guerra, licáo fecunda de civismo, lealdade e valor
a 5 de Novembro de 1897, pelo, general relormado do exercito
Honorato Caldas, 1 volume iira?dão

M.aria do Céo (Cartas de Marcello) por Júlio E^ctóOj
1 volume

Marieita ~- Historia de duas existências e paginas de
alem-tumuto Obra emanada dos elevados espíritos de Manetta
e Esteüa"«cripta nor Daniel Soares A^-ajan, médium da so-
ciedade espirita hespanhola com um prólogo do Visconde de
Torres Salanot, traduzida da 5* edicao hespanhola, 1 vol. V> u
-Marinha de guerra portugueza- ™**a «topa
colorida representando todos os navios de guerra P°rta^|^
80 V°rMarüúà mercante portugueza (Da) e sua influencia e
conomica-Marcos Vieira da Silva, l vol. acompanhado de map-
pas grapbicoe estatísticos ^ '
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Marinheiro-?. Lotti, da Academia Franceza, traducção
braZllecâarÔo 

nomfof"autor deste mimoso conto é recommen-
dal-q áquèlles que reservam suas horas de. fazer para a leitura
dos bons escriptores.

Com effeito, Pierre Lotti é, dos romancistas da actuah-
d-id^ o que com maior brilho empunha o sceptro da primazia
Utbraria m InekfeèdlTfli belleza e naturalidade de suas nar-
ratwS que lhe valeram o mais alto prêmio que a culta Franca
Concede aos spus favoritos-uma cadeira na Academia,conceue ao& s ^ 

áQ ^ de3Sa3 VOcacoes mnatas
em certos indivíduo ¦•, obsessão constante e fatalista, que nem a
educação nem os conselhos da familia conseguem fazer desviar.6ÜU 

Toão.orlando de uma família provencal que se tornara
notável tias' guerras marítimas anglo-francezas atirasse como
_S maruf era um navio contrabandista, contrariando a von-
Se de mís pães, que desejavam dar outro rumo as suas apti-

k rode vida d) mar com todos os perigos que a caracte-
risam os devaneios amorosos de João nas breves estadas dos
í diques orios do Senegal, China e Índia são tef irtos e
qenll^como palpitante actualidade; o amor de mae que se con-
forma e tudo Sca á vocação do filho único, sao outras tan-

a Moinas em olgantes de sentimental^rao eteraura, de que e
impossivel dar idéa approximada, 1 vol. nitidamente apresso
Ivito ciidada (vol. 33 da Bibliotheca Econômica) 1JOOOl&n °£$osas 

da Alma (As) - por Henrique Perez Escneh.
4 volumes . ,

Marmiez de Pombal - Famoso e popular romance tosto-
i„~ Apa KmiVoq Trnior cujo êxito íoi extraordinário, nao to

d$i$ai"s* mérito Srarlo, como pelo ^^W,^
his4rico oue a todos tanto interessa, como pelas sabias doutr -
historicp, que a lojus grandes tomos com mmtissi-
SS % to&'&>ra? valor histórico impressos
Sceílente' papá 2" .edição, elegantemente encadernada com

bellissimas capas, próprio para presente ^
Maraue? de Mantua (Tragédia do)-1 folheto 2UU
K«S dl La Seiglière (O) - por Juho Sandeau, tra-

duecão de M. Pinheiro Chagas. #
Dentre as muitas obras do sympathico- escnptor e drama-

thraò TuUo Sandalu, tão justamente apreciado pela onginahdà-
d"! belíeza das sus novellag, a que mais se destaca pelo seu
t\ r li rerario e entrecho admiravélmeàte desenvolvido e que,
iStffirraar serviu de pedestal á justa popular dade ae seu
poaese aiJ3rm?r ^ 

u ,: pinheiro Chagas,

SSSlmhnls^P^ sob e'titulo-O tfrtfçt *
La Seiglière.
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Neste romance, Jalio Sandeau aborda a debatida theseem que sobrepuja sempre a nobreza de caracter da forte e ge-nerosa classe plebéa, em lucta com a aristocracia gasta, physicae moralmente, pelos excessos do luxo, pela indolência e pelaignorância do soffrimento, o grande regenerador, e eivada de
preconceitos absurdos e viciados, como viciado é o seu sangue,sempre cruzado de nobres a nobres.

O Marquez, homem de boa educação mas fraio e pgoista,
no temor de perder os seus dominios, desce a receber das mãosde um antigo servo o castello por este comprado no periodo re-volucionario com o produc:o das suas economias. Julga ainda omarquez fazes uma graça ao velho servidor, tão grandioso nasua simplicidade que nem o nobre comprehende a própria pe-quenez, nem o humilde plebeu a nobreza de sua accão.

Ao lado da astuta baroneza de Vaubert, que procura eu-redar a ambos nas malhas da sua cúbica, e da figura de Ber-nardo, vasada no bronze dos fortes caracteres destaca-se, emfugitiva penumbra, o louro e suave perfil de Helena, que con-cretisa no seu delicado porte toda a passada altivez, toda a ge-nerosidade cavalheiresca dos seus antepassados.
^elena, esorava da sua fidalga palavra, guarda no seioíragiümo o segredo do seu amor, emquanto que o marquez, seu

pae, no ambicioso desígnio de conservar seus bens, não hesitaem sacrifical-a, destinando-a ao filho do seu servo.
Bernardo, o brioso e destemido offrcial que nunca fra-

queou ante os maiores perigos, não ousa sequer valer-se da as-cendencia da fortuna para colher em seus braços o branco lyrio
que o fascina, e recua até ás sombras do eterno afastamento,seru medir consequen das, nem ouvir os brados do seu coraçãoapaixonado. . .

E1 então que o interesse do livro de Júlio Sandeau setorna angustioso, culminante aos espirites mais indifferentes, queanceiam com Belena, soffrem com Bernardo e se indignam anteos sórdidos planos da baroneza, afinal burlada, para seu castigo,no passional desfecho do romance.
Recommendamos calorosamente este livro aos amantes daboa leitura, 1 volume IJOOO
Marquez de Villemer (O) — Romance interessantismo-breorge band, 2 volumes 2.^000

t Martyr do Golgotha (O) - Tradições do Oriente -por
iienrique^Perez Escricb, 3 vols. cem gravuras coloridas, muitoDelia edicao, 10$OCO ; 3 vols. com g-avuras coloridas, broch 7$Martyr — por Adolpho d'Ennery.

L este incontestavelmente o mais bello e emocionante ro-maDCe ?°/rsnde e festejado escriptor francez.A Martyr ê a historia profundamente commovedora deuma mulher que, pelo anror filial, pela aíteicão inexcedivel quevotava a seus pães, sacrifica tudo quanto possue, inclusive a pro-
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pria honra, fazendo-se passar por esposa desleal e" culpada no
intuito nobilissimo de salvar a reputação seriamente compromet-
tida de sua mãe.

Como todis as obras do notável e apreciado romancista,
esta sua ultima produecãõ foi coroada do mais brilhante sueces-
so e as suas edições venderam-se todas om uma rapidez
enorme.

E^eripto nam estylo ora suave e encantador, ora enérgico
e vibrante, cheio de lances dramáticos, de scenas pungentes e
enternecedoras de abnegação, de heroísmo, de amor e de coleras,
de risos e de lagrimas, o livro em questão prende a attencão
do leitor do principio ao fim e agrada forçosamente a todos os
que prezarem os 'bons romances.

Desde a primeira á altima pagina sente-se a alma presaáquèila continuidade de factod que se suecedem naturalmente
sem exaggero, sem violência.

Alem disso, e nisto consiste a sua melhor recommendacão,
Martyr é um livro perfeitamente moral, sem uma phrase, sem
uma palavra que faca corar a quem quer quj seja ; todos o
podem ler sem receio, 1 vol. nitidamente impresso, levisão cui-
da (vol. 18 Bibiliotheca Econômica) 1$000

Matuto (O) — Ohronica pernambneana por Franklin Ta-
vora, novae.iicão, 1 volume 3$000

Medicina domestica homosopathica — ou guia pratico da
arte de curar homceopathicamente, contendo tudo quanto se pedeencontrar de mais útil em celebres autores homooopthas, peloDr. Thonaz Oochrane, 2 grossos vol. ene. 24$Ü0O

Medicina veterinária (Tratado pratico de)—Arte de pre-venir e curar as enfermidades que atacam geralmente o cavallo,
o asno, os muares, o boi, o carneiro, o porco e o cão. Contendo a anato-
mia e a physiologia, hygien3, os symptomas, tratamento das doenças'
ttier^ psutica, mo.lo de administrar os remédios, e a inoculacã^
preventiva das enfermidades virulentas, por H. Villiers, medico
veterinário, e A. Larbaletrler, professor de Agricultura. Obra
traduzida da ultima edição íranceza, ornada de 35 gravuras, 3
vol. in 8o encad 4#000

Melro (O)—Fragmento poético por Guerra Junqueiro, 200
Memória de Antônio Maria Fontes Pereira de Mello (A)—Resenha Suceiuta dos seus méritos e serviços ao paiz, tes-

temunhados unanineute por toda a impreasa de Lisboa.'
As trinta e seis horas de doença e os seus últimos mo-

mentos por Phelippe de Carvalho, deputado portuguez, 1 vol.
com o retrato do illiis-tre íallecido e varias gravuras £00

Memórias de Braga — Contendo muitos e interessantes
escriptos exu-ahido»1 e recopiládos do diffecentes archivos, assim
como de obras raras, manuscriptos inéditos e descripeões de pe-
dras^inscripeionaes. Obra post.huma do commendador Bernardi-
no José de Sentia Freitas, 5 volume 30$00Q
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Memórias de Clcmenceau — por Alexandre Dumas Filho.
Sob um titulo tão simples, tão modesto o despretencioso,

esconde-se um drama verdadeiramente commovcnte, narra-se
uma dessas catastrophes obscuras, cujos protagonistas não têm,
ao menos para mitigar-lhes a irisania do desespero, a admiração
que segue os martyres de uma grande causa, tornando-'cs su-
periores aos outros homens e fazendo os reviver na memória das
generaçôes futuras.

Fulminada por um desses terríveis cataclymos, anniquila-
se a possante vitalidade de um homem, obscurece-se a intelli-
gencia, extingue-se o gênio e a razão vacilla e succumbe.

O auge do martyrio e o cumulo da irrisão.
E1 duplamente martyr e precisa ser duplamente heroe.
E' um desses desesperos intimes, descrevendo um desses

martyrios atrozes que arrostam com os sarcasmos de uns e a"indiferença de outros, que Dumas Filhos nos mostra a face ver-
dadeiramente assombrosa de sua inteiligencia.

Tem se escripto muito sobre o adultério, mas nunca úma
penna mais brilhante traçou com tal arte a organisacão viciosa
de uma mulher soberbamente bella, e a paixão, o desespero e o
crime do homem que a idolatrava, que lhe dera o- seu nome e
que a vira transformar em lupanar o santuário de seu amor,
que elle construirá e embellezara com as mais brilhantes sem-
tillaçõe3 do seu gênio e os mais puros affectos de sua alma,

O romance Memórias de Clemenceau é uma verdadeira
preciosidade, e um daquelles que só por si firmam o renome e
a gloria do seu autor, 1 vol. nitidamente impresso em papel
chamois _ 1$500

Memórias da rua do Ouvidor—De* J. M. de Macedo—-1
volume 4$000

Memórias de um ajudante de campo — Chronicas pitto-
rescas da terceira invasão franceza por Fernandes Costa 2 vols.
com gravuras 9$000

Memórias de um doido— Romance contemporâneo, por A.
P. Lopes de Mendonça, 3a edição correta pelo auetor.

Um livro verdadeiramente exepciGnal. E1 a lueta de todos
os tempos que se combate sem tréguas *-* a paixão e o orgulho
mas- uma paixão e um orgolho levados ao extremo qnasi
sobrehumanos.*

Em paginas repassadas de sentimento e de verdade, as-
siste, o leitor com uma admração crescente, a todas convulsões
de uma alma nobre e grande, assiste, passo a passo, ao despe-
daçar de um coração de poeta ; assiste a um desses combates,
inverosimeis, únicos, assombrosos, entre o indivíduo e a socieda-
de ; entre a sociedade, que, não podendo arrastal-o em sua de-
gradação, o repelle de si fulminando-o com o seu desdém ; e o
individuo, que, sentindo-se superior pela centelha do gênio a
toda essa multidão, que o dessonheoe, só tem contra ella uma
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arma, mas uma arma avie raras vezes se quebra — a grandeza
desmedida de seu orgulho !

E tudo isto escripto no estylo delicioso de Lopes de Men-
donçn, que ás vezes tem a suavidade encantadora de Sandeau, e
outras arrebata mentos dignos de Shakapeare.

O mais que podessemos dizer sobre este livro extraordi-
nario seria apenas o reflexo de nossa admiração, e acho de nos-
sas impressões. Preferimos fazer a transcripção de um de seus
trechos mais eloqüentes :"Oh! não o que pesa sobre mim é a fatalidade das pai-
xões, mais poderosa que a fatalidade de destino. JEu tenho o
espirito devorado de cruento scepticismo e o coração ainda vi-
coso de illusões o de esperanças. Se elle me palpita insoffrido no
peito ! Se elle quer despedaçar a cadeia qae o prende ao finito
da matéria, para se elevar aos espaços infinitos da idealide e do
amor !

U17*E não queres que acredite que a mulher é uma religião
tão santa, tão sublime como a da imiuortalidade, que, se um
homem a perde um dia, cae-lhe da fronte essa coro-a soberana
que lhe concedeu a realeza da ferra?,,

E outros e outros que seria um nunca acabar, 1 vol. ouu
Memórias do Mata Garochas — Antão de Vasconcellos,

prefacio de José do Patrocínio 1 volume 4$00O
Mensageiro dos amantes (Novo) - ou meio seguro e in-

Miivel de ser feliz em amores, 2» edição revista, augmentáda e
seguida de engenhoso meio de correspondência. O melhor livro
que neste sentido até hoje appareceu, uma verdadeira novidade
no gênero. . „

Por mais difficil on extraordinária que seja a posição em
que se achem para com o ente amado, podem ter a certeza de
encontrar neste livro uma carta por tal forma apropriada, que
nélla julgarão ver a expressão dos seus mais secretos pensamen-
tos, 1 vol. elegantemente encad. em percalme &Mm

Mentiras--V ml Bourget, 1 vol. ifcwu
Mestra — Interessantissimo romance por M, Drack-i

1*000volume
Meu amigo banana - Cançoneta cômica por Eduardo

Garrido, M
Mez de Outubro ou do Sacratissimo Rosário - meditado

secundo os ensinamentos das respectivas encyclicas do btimmo
Pontífice Leão XIII, por F. A. Carlos das Neves, presbytero e
bacharel pela Universidade de Coimbra, com apprpyaçao de D.
Am. rico. cardeal, bispo do Porto, 1 vol. com uma imagem ^

Mü de Garibaldi (Os) - Narração, pplip e romântica
da expedição á SiciÜa em 1860 por J. Garibaldi, trad. do Ita-
liano pelo bacharel Xavier Pinheiro, 1 vol fPUU
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Na prisão — Máximo Gorki.
Ultimo trabalho littèrario do extraordinário escriptor

russo, o mais empolgante que a sua penna tem produzido até
hoje, o romance dos presos politi:os da Rússia, analyse dos cos-
tumes bárbaros da escravidão moderna, 1 vol, com o retrato
do autor 1.000

Napoleão o pequeno — por Victor Hugo, 1 vol. ene, 3.000
Narrações do infinito — Lumen — Historia de uma ai-

ma — Historia de um cometa — A vida universal e eteraa,
por C. Flammarion, 1 grosso vol. ene. 5.000

Natação ou a arte de nadar — aprendida sem mestre
em menos de uma hora por P. Brisset, 1 vol. com gravuras 500

Naturalismo no Brazil - por Adhelbar de Carvalho.
Este trabalho é uma synthese completa do realismo litterano
desde Balzac ate nossos tempos. Toda a litteratura contempo-
ranea perpassou por este livro, 1 grande vol. . á.UUO

NaturaUsação dos estrangeiros - Decreto de 15 de De-
zembro de 1889, que providencia sobre a naturahsacao dos es-
trangeiros residentes no Brazil 1 volume 1»JXK)' 

Navio negreiro-Tvageàla no mar, Castro Alves <!0U
Necrotério da família (O)-A separação;;de cama e mesa

por Paula Luiza, 1 volume ó^w
Ncvrosc Uystica - Apreciações sobre a origem do culto

prestado ao coração de Jesus, por Américo Raposo, 1 vol. á$UUO
Noções praticas de tach ygra phia- Especial mente dedicada

a jornalistas e estudantes por J. Fraga Pery Linde, tachygra-
pho da Câmara dos Pares, professor tachygrapho-no instituto
Nobre de Carvalho, Escola Acadêmica, Instituto Acadêmico de
Lisboa, 2 volumes ^Wü

Noções de agricultura — pira uso das escolas de instruo-
cão primaria do estado, compiladas por Vasco de Araújo e Silva,
mandadas adoptar pelo governo, 1 volume «W

Noite na taverna (A) - Contos phantasücos por Alvares
de Azevedo, com a biographia do autor pelo Dr. J. M. de
Tyiacedo

Á serie de contos que Alvares de Azevedo escreveu sob
o nome genérico de Noite na taverna constitue a feição mais
saliente do assombroso talento deste nosso poeta.

Quem ainda não leu as obras de Alvares de Azevedo está
longe de conhecer o que seja a litteratura brazileira, e aquel-
Jes que não conhecem a Noite na taverna nao podem apreciar
devidamente o talento do grande poeta, tao prematuramente
roubado á litteratura pátria, 1 vol, nitidamente impresso empa-
pel chamois, revisão cuidada. 5VU

Noites de vigília - Apontamentos pela vida afora por
Silva Pinto, 4 volumes , --., . ?1

Nos joelhos de uma mac - Lindo volume próprio para



infância, adornado com numeroso chromos lythographia, ene. de
phantasia, 1 volume 3$000

Nos jolies actrices — Maravilhoso álbum com 130 retra-
tos flaprés nature, a cores o papel conché, o que se pode ima-
ginar de mais sednetor e encantador 35 por 21 cm. 7$000

Nossa Senhora de Paris — por Victor Hugo, 1 írrosso
vol. encadernado 4$000

Notas á margem—yor Paulo Osório, 1 volume 2$>000
Notas de um revoltoso—Diário de bordo, documentos au-

thenticos sobre a revolta da armada, 1 volume 5$000
Notas de therapeutica infantil—pelo Dr. A. Duprat, com

um prólogo do notável medico brazileiro Dr. Moncorvo Filho,
1 vol. 4$; elegantemente encad. em percalina 6,5000

Notas para a carta geographica do Bio Grande do Sul—
por J. Arthur Montenegro".

Trabalho de paciente investigação e indispensável na.bi-
bliotheca de todos que se interessam pelas cousas do Rio Gran-
de do Sul, formam as Notas um livro cheio de observações e
rico de informações sobre o Estado do Rio Grande Sul.

Comprehende 4 parte: a descripeão minuciosa da impor-
tante bacia do rio Ibicuhy, em que são estudadas as vantagens
estratégicas^ e commerciaes que resultariam dos trabalhos de
desobstraecão desse curso de água; a relação dos tributários do
Ibicuhy com designação de nascente, curso em kilometros, na-
vegabilidade, etc.; uma curiosa noticia sobre o soterra mento do
arroio Tahim e causas que o determinaram, e finalmente as
coordenadas geographiacas e altitudes de 278 localidades do
estado.

O autor das Notas, que, pelos seus anteriores trabalhos
de historia e geographia, recebera a dhetinecão de ser acceito
no seio de varias sociedade scientificas, como o Instituto Bis-
torico e Geographico Brazileiro, Instituto Archeologico £ Geo-
graphico de Pernambuco, Sociedade de Geographia do llio de
Janeiro, Instituto Geographico e Histórico da Bahia, Sociedade
de Geographia de Lisboa, teve com este seu livro entrada na
Academia Cearense.

Sobre este notável estudo escreveu pessoa competente o
seguinte :

¦'Começa o volume com uma importante monographia a
propósito do rio Ibicuhy, onde o escriptor, aproveitando toda aimmensa somma de elementos existentes nos archivos do es-
criptorio technico da ferro-via do Porto Alegre a Uruguayana,
conseguiu formular o que por emquanto ha de mais completo
sobre aquella notável e bella artéria commercial."O Sr. Montenegro felizmente é um homem necessário,
que está divulgando o que de mais immediato interesse encer-rana taes archives. S. S. é um esforçado propugnador da nave-
gacacjjluvial a trará dojiosso opulento e sem rival systema
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hydrògraphico interior, como eloqüentemente se manifesta, taü-
to no corpo do livro como nas iastructivas notas que enrique*
cem o texto do estimavel trabalho."O capitulo 2o é concernente aos tributários do Ibicuhy,

3o é outra monographia, sendo esta referente ao arroio Tahim.
Finalmente fecha o volume uma tabeliã de coordenadas geogra-
phicas e altitudes das principaes localidades do Rio Grande
do Sul."O Sr. J. Arthur Monténe^ro é pessoa vantajosamente
conhecida no pequeno centro de estudiosos das cousas pátrias.S. S. tem publicado diversos trabalhos sobre a nossa historia
militar.

1 volume em magnífico papel, edição cuidada IjjjjOOO
Novas idéas (As) — ou a luz do século espancando a3

trevas do passado, por J, A. Coelho Leal (Bibliotheca Espirita)
volume 500

Novenario de Marianna — ou collecçao das novenas mais
usadas. Nova edição cuidadosamente revista e augmentada, 1
volume encadernado 2^500

Noventa c três — por Victor Hugo, seguido da obra do
mesmo autor Claudiio Gueitx, 1 grosso vol. encad. 4$000

Novíssima Guia eleitoral'—-por X. Carvalho de Mendonça
1 vol. encadernado 5$000Novíssimo guia dos tabelliães ou, o Notariaâo no Brazil
e a necessidade de sua reforma. 2* edição melhorada e de ac~
cordo com as leis vigentes, por Joaquim de Oliveira Machado,
1 grosso vol. in-4.° en". 10$QOO

Este importante trabalho é indispensável ao notariado do
Rio de Janeiro e aproveitável também nos dos Estados da
União ; está nitidamente impresso em bom papel, formando um
elegante volume, com as leis em vigor. R1 um livro recommen-
dado aos juizes e a todas ás pessoas que o necessitem.

Nyassa do Pomba—{V>ü) Os territórios da Companhia do
Nyassa, o futuro porto da Região dos Lagos por João Coutinho
-~1 grosso volume 7|000

O que anda, no ar — por Alberto Pimentel, l vol. com o
retrato do autor 2$000

O que é o espiritismo — Introducção ao conhecimento do
mundo invisível pela manifestação dos espirites, contendo o re-
sumo dos principios da doutrina espirita e respestas ás princi-
pães objecçõf:S que podem ser apresentadas, 1 vcl. in 8o l$00O

Obras de misericórdia— Romance de costumes por Henri-
que Perez Escricb. 3 vol. com gravura 9$000

Obras poéticas e oratórias — de P. A. Corrêa Garção,
com uma introdução de J. A. de Azevedo Castro, 1 grosso
volume 9|;000

Obras posthumas ('traducção do Dr. Bezerra de Menezes)
—Publicação feita em Janeiro de 181)1, eomprehendendo a bio*
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munia de Allan Kardec, sua profissão de fc espirita raciocina-
Sae como st tornou elle 

'espirita;; bem assim, este livro narra
diversos Dhenomenos a que Kardec assistiu e traz o discurso de
Camillo Flammarion ao ser enterrado o corpo do fundador^
espiritismo, 1 vol, encad. n.^r-~-Ôcclusions aÍQuês-(Les) de Vmtestin j.ar le D>.¦ f^D^1
Medecin-Major de première classe, ancien repeúteur d a^atome
á VEcole de Lyon Frofesseur a grege ou Vaide — toaçe^u^
bliotheque Charcot-Debore.)-! vol. onc. oftJ^

Odio antigo-G. Otanet-Interassate romance de costumes
parseienses, 2 volumes r|n00- Odio de awor-Daniel Lesueur, 1 volume y*»

0//£cios de justiça-(Empregos e) ou /e^Pien^°Q71Vq^
se refere o Decreto n. 9420 de !í8 de Abril de 188o contendo os
regimentos dos tabelliães, escrivães, contadores, partidores, d s-
tribuidores e officiaes de justiça com a integra cie toda a legis-
lacáo referente aos mesmos assumptos, tudo oreanuado e anno-
tado pelo juiz de direito Cassiano O. Tavares bastos 1 volume
encadernado , n ™ vnindAOpldalmies-(hes) du nouvean-ne-par le Dr. E. V a udo
-Medecin de Ia clinique nationale ophtalmologique des Quen-
ze-Vintrts-CBibliotbéque Charcot-Debore) 1 vol. ene >|000

Oração d ta-Poema por Guerra Junqueiro, 1 vol. 1$TO
Oração do pão-?oewz por Guerra Junqueiro, 1 vol. 8UU
Oração qratulatoria pelo termo da guerra do ¦ I araguay e

triumpho das armas brazileiras, pronunciada na cidade de Braga
em 21 de Maio de 1870. pelo conego Joaquim Alves Matneus

%°rador popular - por José Alves de Castilho, 1 volume
in-8°. encadernado , . fln^:Tu:,rtEste livro contem modelos de discursos, uma infinidade de
modelos, desde o de "duas palavras,, que se dizem a sobremesa,
em dia de annos, atè á oração fúnebre, que se pronuncia a beira
de um túmulo aberto. E de grande utilidade pratica.

Orador (O) do Povo-oxl collecção de modernissimós dis-
curses para baptisados, casamentos, áuniversanos natalicios, tes-
tas collegiaes, felicitações, recepções, manifestações, ^auguraçoesde companhias industriaes, enterros e fundações de dubs, lyceus
e bibliothecas, companhias commerciaes, aP^senteo3S^^to-
rios de bancos e companhias etc. pelo Dr. Anmbal Demosthenes,
1 volume «í$?uu

Origens republicanas - por Felicio Buargue. Estudo de
gênese política de grande valor, em refutaçao ao livro do JJr.
Affonso Celso - O Imperador no exílio, 1 vol. com uma capa
representando a execução de Tiradentes o-^w

Orientação dos nossos Congressos anti-tuberculosos e sua
ineficácia pelo Dr. J, de Souza Guimarães, 1 vol. £*uu

Ortivos — Poesias de Demonsthenes de Olinda, 1 vol. A&uu
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Outra vida ?... - por M. Sage (traducção da obra Ma-
dame Piper) - Màdame Pi per é o celebre médium americano
que trabalhou nas experiências dos eminentes professores Hod-
gson e Híslòp da Society for FsycMcal Research. Contem um
prefacio de Gamillo Flammarion, 1 vol. in-8° J*'*?

Paço dos Vieiros—Peça em 3 actos, por Juho üantas
2 h. 3 m., 1 vol. ^t ¦; 2-u0°Ptóão rte Maria do Céo - Novellã romântica por Car-
los Málheifos Dias, 1 grosso vol. encad. 4.0UU

Paiz (No) das sombras ou Luz de alem4umulo — U nica
tradacção autorisada pela autora e approvada pela Federação
Espirita, l vol. encad. 5.00Ü, broch. 4-U.-U" 

Píwm cte niéu pae (Os) - por Eduardo Montufar Bar-
reiros, Io vol. O jornal - 2» yoL a Correspondência, 2 vo-
lumes o.uou

Para ler... c reler - CUtos por Catulle Mendes, trad
de Luiz de Castro, 1 vol. i-^u

Para ser amada — Conselhos de uma coquette — be-
gredos femininos - pela Daqueza Lauriana, ^1 vol. elegante-
mente encad. de percaline, próprio para presente o.uuu

Paraizo das damas (0) - Ao bonheur des dames, por
Emílio Zola, 2 vols. _7 ^ü

Paris s>(tmüsè - L<?s ca/ás co,/<v.t/.<? r T/watoa - tar-
rytós - PaMs <te GZat.* - La ^rtò de Ia Pansienm - Le
loueher de Ia Mariée - Le Bal de VOpera - Maravilhoso.a -
bum com centenas de retratos d'aprés naíure a cores, papel coa*
che, o que se pode imaginar de mais seductor te ^^^.
35 mParitienne 

par Vimage (La) - Traia siéoles de grãees
féminines, l.ere partié - Le lit - La toilette - Le bain -

Trois Ccquetteries - L'EterneLroman - La-marmge~ aajM
«ortié - L& mères --- Les Pôtlt favoris - Les regais mdis-
Crets - I es leTx lamour - Les baisers - Les bllleta droux
- La tabole. - 3em partia - Le Toaier - Les divertisse-
ments - Les Plaisirs Champetres - Les hasards de Ia rua.-
Ouvriéres et Trottins - Le marche aux ainour- Lindíssimo
álbum em papel couché, em cores, uma maravilha de arte e
helleza, 35 por 23 cm. _

Parisienses - nmance contemporâneo - Olímpio Monj
taIr°' 

Pala da Gazella - romance braailelrç. -¦ Jaè.de_Alen-
car, 1 vol. nitidamente impresso, vol. 14 da Bibliotheca Econoj
mlCa 

Patholoaia dentaria (Noções de) - e therapeutica denta-
ria por AtS Peixoto. - Obra didactica, comportando o es-
tudo de Ma* que demais moderno concerne as a fecçoes da
bocca e dos dentes e aproveitando não só aos acadêmicos que se
destUiamá cirurgia dentaria, como aos próprios proftssionaes.
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Trabalho vasado nos moldes de um plano inteiramente novo, a
pathologia da bocca e dos dentei não sé affasta, comtudo, dos
programraas seguidos nos cursos odoutologicos do Brazil.

Divide-se em duas partes — Odontolatria e Estomatoh'
gia — sendo na primeira encarado o estudo das moléstias todas
do systema dentário e na segunda o das iezões pâthologicas da
mucosa bucal.

W o primeiro livro propriamente sciéhtificò que se publi-ca no Brazil sobre cirurgia dentara, 1 vol. brochado 4.000,
ene. 5.000

Pátria — Discurso do eminente orador portuguez conego
Alves Mendes

Pátria! Quantas idèas pode despertar este granücso no-
me; quantas commoções, quantas recordações pode trazer á mente
este extensissimo vocábulo: quantas mil cores pode apresentar
este fulgentissimo prisma aquecido pelo eafchusiasmo de um co-
ração verdadeiramente patriota e iiíumiüado pelas brilhantes
seintillações de uma phantasia poderosa ; todas essas cores e
imag.ms, todo esse conjunetó de beüezas, dizeníòs, tudo isso scin-
tilla vivamente, tudo transltiz e se conaretisa no esplendido dis-
curso do sapieatíssimo orador portuguez — Pátria, cuja appa-
rioão foi. saudada pelo unanime elogio da imprensa pcrtiigueza,1 volume nitidamente impresso em papel chamois*, com o retrá-
to do autor 500

Pátria — por Guerra Junqueiro. — Este extraordinário
livro .do grande poeta portuçez, aiHiimciado com o titulo Agonia
e anciosajiente esperado, fez um enorme suecesso, como talvez
nestes últimos anuos não tenha obtido nenhum outro livro em
língua portugueza, 1 vol. 6.000

Pátria portugueza (A) — Notável poema por Guilherme
Moreira, 1 vol. 2.000

Pátria-portugueza (À) — O território e a raça porTheophilo Braga, 1 vol. '5.000
Paulo de Kock — Gustavo o estroina, 1 vol. 1.000 —

Amor de duas irmãs, 1 vol. 1.000 — Vereda das Ameixas,
1 voL 1.000

Paulo de Koclr, com o seu inalterável bom humor, a sua
gargalhada bonacheirona, de excellente hurguez que não julgaa propósito levar os ridiculos sociaes a golpes de indignações
solemnes, foi o historiador moral de todas as cousas risíveis,
cômicas ou grotescas que puilulam no meio de urna sociedade.
Ler os seus livros, de uma tão alegre e tão franca bondade,
nunca foi um acto imprudente, como o dos que lêem certos 11-
vros, insalubres sob capa de rigida moralidade; foi simplesmen-
te oxigenar o espirito e despreoecupaí-o de .considerações me-
rencorias, para a calma contemplação dos ridiculos alheios... e
próprios.
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Peculato (Crime de) — Lei n. 1785 de Novembro de 1907,
que estabelece penas para o crime de peculato e dá outras pro-
videncias, 1 folheto 500

Pegadas — por Aluizio Azevedo, 1 vol. ene. 4.000
Pequeno manual de devoção de S. José — 1 vol. 500
Pequenote (O) — Historia tíe uma creança—Alphonse

Daudet — trad.de Jayme Filinto, 2 vols. 2.000
Physiologia do matrimônio ou Meditação de philosophia

eclectica sobre a felicidade conjugai, por H. Balzac, traducção
de A. da Silva Dias, 2 vols. 

~ 6.Q0O

Physiologia do prazer — por Paulo Mantegazza, traduc-
ção de Visconti de Goaracy, 2 vols. 6.000

Vhysiologia das paixões e affecções — pelo Dr. A. J* de
Mello Moraes, no-'a edição, 2 vols. in-l°, ene. 8.C00

Piedosas meditações—sohve a paixão de N. Sr. Jesus
Christo, extrahidas da obra de S. Mbnso Ligorio intitulada
Belogio da Paixão, acerescentadas com algumas outras medita-
ções, diversas explicações dos mandamentos, também quasi tudo
extrahido das obras do mesmo Santo Affonso, pelo padre frei
Manoel da Madre de Deus, 10a edição coai licença de S. Ex. o
Sr. Arcebispo Primaz, 1 vol. encad. 3$000

Pindorama—Romance brazileiro da época do descobrimen-
to por Xavier Marques. Obra premiada pela commissão do IV
centenário do Brazil, na Bahia. Nova edição 1 volume 2$50Q

Piratinyno d' Almeida (Dr) —Magnífico photographia 11
por 17 cm. 2$0Ü0

Pluraridade dos mundos habitados — por Camillo Fiam-
marion, 2 vols- encadernado 6$()00

Pó da estrada (O) — Poesias de Martinho Brederobe 1
vol. nitidamente impretsc em exceliente papel 2$000

Poema de ideal (O) — lntermezzo Jyrico, por Fernandes
Costa, 2 volumes 8$0Ç0

Poesia, popular portuguesa (Historia da) — As origens,,
por Theophilo Braga, l volume 5$Ü00

Portugal á Índia (De)—Drama histórico representado no
theatro D. Maria 11 no centenário da índia, por Cypriano Jar-
dim, 1 volume 1$500

Portugal e Brazil—Apontamentos para a hibtoria do con-
ílicto de Portugal com a Republica dos Estados Unidos do Bra«
zil, por Augusto Korjaz, i volume 1&50Q

Portugal e Brazil — Conflicto diplomático, breves expli-
cações pelo Conde de Paraty, 1 vclume 2$5ÜO

Portugal e Brazil - Pncesso no Corselho de Guerra do
capitão de fragata Augusto de Castilbos, d volumes 22$000

Pratica {A) da Monuwpat/iia simplificada — por H. Es-
panet, traducção brazileiia.

Esta obra está ao alcance de todas as intelligeucias, e é
um verdadeiro guia ou medico da família, precedido„de uma
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Pharmacia e um receituario especial P^^tí^CS

Cüida%Tiiv^ p—y *?pri;
meiros^eTs «'Sfflierfeí Quando houver doentes no

conciliações e da pequena demanda pelo Dr. José aberto da

CUDhaX^ 
M^L-Disourso de Latino Coelho^proferi-

do na Gamara dos Pares ms sessões de 30 e 31 de Março de
1886' "fiV um verdadeiro acontecimento político e social o discar-ao dei ziip^^*m pis wets
representante das aspira.o s do povo portugu^, yu
-ffla/lo')^PFr Henrique Peres Escrich,^
VOlUtr 

PrlZim- de Gasimiro de Abreu, colligidaS,.annota-
das e proceS^e um juuo .critico dos rtWS
pqtranffeiros e de uma not cia sobre o autor e seus escripios

S"jf Norberto de Souza e Silva, nova edição, 1 vol. m^
ene. 3$000 brochado , 0_BÍnn piPmfmtar

Prim«nw Hfõ« <fe coisas -Manual de ens no ele^tar

para uso aos pães e profe sores^ por N. A. £al*1QS' 
™ng°™

h edição e adaptada ás condições do nosso idioma pelo conse
lheiro Ruy Barbosa, 1 grosso volume *>

Primeiro livro de leitura ingleza - 
^ ^ 

»s classes
elementares contendo uma térie graduada de bistor as, «geooo
tas e bicgraphias de Jovens ceie mes, acompanhada de nota, «

plicativas e seguida de um Dicçionari'^fl~ÂteiS autor
ãas as palavras contidas nesta tbra por Bred. «^««^ 

ggg
da Graminatica pratica e theonca da língua ingleza wova
edição, 1 vol. encadernado ,p

Problema do casamento - Arte de tomar_ esposa e esco-
lher marido, por Paulo Mantegazza, medico, professor do antbro
pologia, senador do reino da Itália , , .

Maitagazza, o luminoso philosopho do. fffi^VliiSS
uma das mai! altas glorias das sçieneias e da¦ kt%fi&K
e é amplamente conhecido em todo o ^(^M|1|do seu estylo e da sua psychólogia uma tentação irresistível para
quantos chegam a conhecei-o, 1 grosso vol. *:**f^ 

Problema da felicidade (O) - por Lombroso.
Lombroso estuda dum modo geral e num largo tn.hc de

9 capitnlos do seu livro, todos os aspectos di Mradade, apre
sentando nos dois extensos capítulos de monogra phwmw»|
mas, em que tenta synthetisar os casos mais vulgares . e na
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«antes para a consubstanciado das suas theorias, o que torna
este volume uma preciosidade para todos aquelles que nao abdi-
caram dos'seus foros do sentimento e da razão, 1 vol. 3^0Ü0

Vroblème (Le) de V Au-delã - Conseils des mvisible i re-
cueillis par le General A., I volume &W

Processo e julgamento de Guerra Junqueiro - Palavras
da sentença que o condemnou por offensas ao Rei, no dia,10 de
Abril de 1907, seguido do discurso de defeza pelo Dr. Affonso
C°8ta 

IclctZe julgamento de José Cardoso Vieira de Castro
por crime de homicídio voluntário em sua mulher D. Claudina
Adelaide Guimarães Yieira de Çastro.^ ^nQ

O Vrocesso e julgamento de Vieira de Castro¦ e uma peça
importante nos aunaes forenses; acham-se ahi reunidas e expôs-
tas as peripécias domesticas e publicas que se passaram, nao so
quando o notável orados se achava cumulado de todas as feliçi-
dàdes e apreciado por seu paiz inteiro, como quando se viu
ácàbranhado pelo peso da grande desgraça que.o abateu.

Neste livro acham-se também collecionados os munumen-
taes discursos que se proferiram por occasiao do julgamento, o
que deu logar a que o juiz assim se expressasse, ao referir-se
a d6ÍeZ«YÓ^ 

como eu, estais debaixo da impressão da mais as-
somhrosa dêieza que acabais .de ouvir a um dos mais robustos
talentos que tenho na minha ja longa vida do foro. #

Paia a leitura deste livro, cuja catastrophe tanta indigna-
cão, dor e consternação produziu, chamamos a attençao do pu-
bUco, 2 vols. nitidamente impressos, revisão cuidada (vol. 3^e
36 da Bibliotheca Econômica) fíl

frWso das execuções civies -commerciaes e hypotheça-
rias contendo as respectivas disposições legislativas e regula-
mltãref jurisprudência dos tribunaes e opiniões de praxistas
por Cássáno Tavares Bastos, 1 vol. encadernado Jf°°°

Wofessor hombxoso et le Spinhsmc yhe) - Analyse feita
no lie/armador sobre as experiências do protessor Lc-broao^
VOlainpro«C.çm 

sagrada -Romance de costumes, por H. Perez
E3CrÍCprLVv'S^ - ImP^sões e paizagetis, por Guilhlrme
Gama, 1 voí. nitidamente Impresso em exçellente papeUjog
illnstracõ»s de M. San-Romão, brochado 5$> ene. ^^

fr;"i»C/i(Na) - Romance de costumes de Coimbra, por
J. Nunes Gonçalves, 1 volume ^uuu

Vsvãoloqia pJiysiolocjica-v^o Dr. José Montovanm, pro*
fessor íivre da'' universidade de Parta-, 1 volume com Bgra;
V°raS 

Minha dos estudantes (4-por Paulo Peval, 1 vol. M
Wm* S0a (A) D, Isabel d^ragão - Romance histq.
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rico por Armando da Silva e Caldas Cordeiro. 1 grosso volume
com chormo e gravuras por Conceição Silva e do Dr. Valle
de Souza 8)5(000' 

Ralé (Sarcasmo dialogado) por Arnaldo da Fonseca, 1
volume 3$000

Raphael (Memórias da mocidade) — por Lamartine; i vol.
nitidamente impresso, revisão cuidada (volume.21 da Bibliotheca
Econômica) 1 $000

Ratazzi e sua época — A Itália e Cavour, pela princeza
Ratazzi, traducção de Guiomar Torrezão, 1 vol. com o retrato
de Cavour 2$000

Rebeldes (Os)—Mayne-Reid—Scenas do México, 1 vol. 1$
Reforma eleitoral — Lei n. 1260 de 15 de Novembro de

1904 e Decreto n. 5391, de 12 de Dezembro de 1904, que dá
instrucções para o alistamento de eleitores, pela qual terão de
ser realisadas todas as eleições de caracter federal.

A nova lei eleitoral, que modificou por completo todas as
normas anteriores, é de conhecimento indispensável não somente '

para todos os cidadãos, como autoridades, a que incumbe a rea-
lisação de todo o processo eleitoral, posto em vigor pela nova
lei, 1 volume 1*000

i
Reforma eleitoral (Lei da)—do Império do Brazil, com o

regulamento e actos expedidos pelo Governo por M. G. de
Alencastro Antram, 1 grosso vol. encadernado 3$000

Reforma eleitoral—annotada por Augusto Uflacker 1 vol.
em 8o encadernado 3*000

Reforma Judiciaria—•Considerações sobre a lei de 20 de
Setembro de 1871, que alterou algumas disposições da legisla-
ção judiciaria, pelo Dezembargador A. de Magalhães Castro, 1
vol. in-4.° encadernado 3*000

Regimento dos Inspectores de quarteirão — Collecçao dos
actos e attribuições que competem a esta classe de funcçiona-
rios por J. M. P. de Vasconcellos, 1 vol. ene. 2JJ00O

Registro civil dos nascimentos, casamentos e óbitos—Decreto
n. 9.886 de 7 de Março de 1888, contendo as disposições pecu-
liares ao registro de casamento civil; lei n, 181 de 24 de Ja-
neiro de 1890; resoluções posteriores e modelos dos actos res-
pectivos por Augusto Uflacker, Juiz de Comarca, 1 vol. 1*000

Regras de leitura para os principiantes de francez, por
João Áffonso Correia de Almeida, fundador do Collegio Sul-
Americano e lente de francez no Lyceu Municipal.

Neste opusculo encontram-se sabiamente organisadas todas
as regras e exercícios de leitura, ao alcance de qualquer intel-
ligencia, para poder se pronunciar correctamente o francez, em
curto espaço de tempo e sem auxilio de mestre, 1 vol. 500

Regulamento das custas judiciarias e regulamento da taxa
judiciaria do Ria Grande do Sul, com annotaçoes por um advo-
gado, 1 volnmes 2*000
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Regulamento da hygiene publica do império do Brazil—Deere-
to n.° 9554 de 3 de Fevereiro de 1886, annotado com a legisla-
çáo referente por Dias da Silva Júnior, contendo todos os mo-
delos do espediente da inspectoria de hygiene—Formulário de
todas as petições para requècer-se ás Tnspectorias de hygiene e
exames de habilitação nas Escolas de Medicina Tabellas das ta-
xas dos emolumentos a pagar por analyses, quarentenas e desin-
fecções, 1 vol. encadernado 2$000

Rei fantasma (O)-Coelho Netto, 1 volume 4$000
Rei miséria (O)—P. Saunière—2 volumes 2$000
Reino dos céas — Romance de Henrique de Mendonça.
Numa das melhores prosas pbrtüguezás, um dos mais mo-

mentosos problemas não só nacionaes como universaes, o casa-
mento e as suas dramáticas conseqüências que Henrique de
Mendonça traça com a sua elegante ironia e a sua emoção.
Abel. Botelho, admirado romancista, fecha assim o artigo que
ao Reino dos Céos consagrou no jornal lisbonense O Dia : "A
arte de commover deve ser posta ao serviço duma idéa. Cultive-
se o Bello, sim, mas para triumphar o Bem,,'. No Reino dos
Céos segue-se esta divisa, o que tem garantido a Henrique de
Mendonça um exceliente suecesso de romancista, 1 volume 3$0QÒ

Reis no exilio — A. Daudet, 1 volume 1$000
Relógio d'uma elegante — Poemeto em verso, original de

Chulo Sete capítulos illustrados com repruducções de photogra-
phias ao natural. — 1 volume, impressão de luxo em papel
conché 1*200

Reminiscencias—Sobre vultos e factos do império e da Re-
publica pelo Padre João Manoel, 1 volume 4<$000

Repertório do registra especial do títulos e das leis do mes-
mo referentes na Republica — por J. Tavares Bastos, 1 volume
encadernado 7$030

Repertório do crime — Contendo o extracto de toda a le-
gislação policial e criminal, por J. P. Jehovah da Silva Caroata
1 vol. encadernado f 18$000

Repertório ou Índice alphabetico—dos avisos, alvarás e por-
tarias do ministério da justiça desde 1822 até hoje, pelo desejn-
bargador A. Militão <3e Freitas Guimarães 1 vol. ene 8$000

Reprezas de cadáveres (A) Mie d^Aghonne, 1 vol. 1$000
Restituição in iníegrum — Trabalho theorico e pratico em

tudo accommodado ás necessidades do foro, pelo Dr. A. de Al-
meida Oliveira, 1 vol. in-4° encadernado 8$000

Revolta (Historia da) 6 de Setembro de 1003 — Felisbello
Freire, 1 volume 8$000

Rio Grande do Sul para as escolas-pelo Dr. J. Pinto Gui-
marães.

Primeiro trabalho neste gênero com que são dotadas as
nossas escolas primarias, em que se ensina tudo ás crianças me-
nos o que diz respeito á sua terra, yeiu prestar a obra do Dr(
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j. Pinto Guimarães um assignalado serviço á instrucção- popu-
lar. Com precisão e clareza, na altura da comprehensao das
criaDcas, encerra este preciso livrinho uma nocao de tudo o que
interessa ao Rio Grande do Sul. . .., ,

A simples ennunciacão de seus capítulos da uma idea ao
¦t que vale o novo livro de leitura, que tem tido grande acceita-

cão e está adoptado em todas as escolas primarias do bstaclo,
assim como foi mandado adoptar pelo governo para servir como
livro de leitura nas aulas. ¦;.;.. _

Território, limites, população, indios—Solo, clima, produc-
cão, madeiras, herva-matte-Agricultura-Mammiferos -~ Alves
rapaces e trepadoras—Pássaros e pombos — Gallinaceos, pernal-
tas, palmipedes-Estancia - Na estância (poesia) — O monarcna
das cochilhas, o gaúcho - O vaqueano, o posteiro, o aggregado,

domador A marcação, a tropa, o tropeiro A carreira, a cava-
lhada, a dança - Chinoca (poesia) - Serras, ilhas - Lagoas,
pharoes, rios e peixes—Minas, industrias—Commercio, exporta-
cão, estradas de ferro - Cidades - Historia, occupacao do Rio
Grande-Revolução de 1835-Poesia popular - Cavallaria no-
grandense-Osorio Barão do Triumpho, Conde de Porto Alegre,

vol. encadernado 1*ÒUU
Roma—por Emilio Zola, traducção portugueza.
Penúltimo livro do genial romancista, uma das mais esta-

pendas creacões de seu extraordinário engenho, que veio encher
de assombro aos mesmos que o não suppunham capaz de produ-
zir obra de tamanho merecimento como Lourdes, 2 grandes
volumes .. ,. . 6*°°°

Roma e o Evangelho—Estudos philosophico-religiosos tueo-
rico-praticos, feitos pelo Circulo cristiano de Lerida, resumidos
por D. José Amigo y Pellicier. Traduzido do original hespa-
nhol, conforme os direitos concedidos á Federação Espirita Brazilei-
ra do Rio de Janeiro, por Max.

Traz este livro valiosos testemunhos sobre o espiritismo,
do notável abbade Almignana, do sábio materialista Alfred
Russel Wallace, membro da Academia Real. de Londres, e do
notável litterato Yictorien Sardou, membro da Academia I rari-
ceza, e como fecho de ouro o importante discurso pronunciado
no Concilio Ecumênico, sobre a infallibüidade papel, pelo bispo
Strossmayer, 1 vol com o retrato de Jesus-Cristo, repruduccao
de um desenho mediumnico, broch. 3#, encadernado 4&0U0

Romance de um moço pobre — Octavio Feuillet, traducção
de Pinheiro Chagas.

Nascer pobre e pobre ser toda vida, apezar do labor
quotidiano com que procuramos melhorar de situação—é o des-
tino dos nove décimos da humanidade. Nascer rico e ficar pobre,
devido ao descuido dos nossos maiores, que, dando-nos educação
adequada á vida de ócio em que pretendem lancar-nos, esque-
cem de conservar é augmentar os réditos necessários a susten-

i
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çâo honrosa do nome tradicional da família, mormente quando
se é portador de um titulo nobiliarchico, eis o que já não é
muito commum.

E quando o titular, assim maltratado pela sorte, conse-
gue solver com honra os compromissos de sua famüia e galgar,
á força de trabalho honesto e mèritorio, a posição que a no-
breza de sua linguagem e fidalguia de sentimentos lhe assigna-
laram na sociedade, eis o que é rarissimo e digno de ser regis-
trado.

O Romance de um moço pobre, de Octavio Peuillet, com
que a Livraria Americana enriqueceu a sua Bibliotheca Eco-
nomica, é um dos poucos que, desenvolvendo um thema raro na
vida hodierna, o faz sem a ensenação habitual de bacamartes,
emboscadas e alçapões, processo em uso por muitos romancistas,
que, falhos de espirito de observação dos factos da vida real
para adequal-os ao enredo des s>us contos, o substituem por en-
genhosas, mas já sediças invenções dt scenas terrificantes, com
que pretendem despertar o interesse dos leitores.

O Romance de um moco pobre prende a attenção desde
as primeiras paginas, e a curiosidade pelo seguiment.o da acção
cresce de capitulo em capitulo até o desenlace do entrecho, na-
da commum.

Recommendamos pois a leitura deste romance, á\g;no de
figurar em qualquer bibliotheca, 1 vol. nitidamente impresso,
revisão cuidada (vol. 28 da Bibliotheca Econômica) 1.000

Romance de um príncipe — por Pierre de Lnno 1 v. 1.000
Romanceiro — Oollection de contes et ehansons popnlai-

res portugaises traduites et annotées par le comte de Puymai-
gre, 1 vol. encadernado 5.000

Romanzi sioricí e popolari — Volumi m-?& di pagine
128, copertine in chromo, grande variedade 1.000

Romm e Julieta —. Narração histórica de seus amores
— Reinai do "Warir-, 1 vol. nitidamente impresso, revisão cuida-
da (vol. 8 da Bibliotheca Econômica) 1.000

Roteiro dos escrivães e tabeUiães, por Antônio Augusto
Botelho, 1 grosso vol. in4.°; nitidamente impresso, ene. 5.000

Esta obra, de incontestável utilidade pratica indispensável
a todas as pessoas empregadas no foro ou que mella tenham de
tratar de negócios próprios ou alheios, além de ura copioso for»
mulario dos'actos forenses, que facilitará sobremodo a tarefa
dos menos experientes, na parte que o autor denominou eure-
matica, contem, os princípios geraes de direito, sobre escriptu-
ras e outros instrumentos públicos, taes como compra e venda,
ajuste de obra, dotes, testamentos, etc, etc, em ordem o. habi-
litar a qualquer para bem conhecer as regras indispensáveis á
validade de taes actos.

Rupture ãu coeur (Dela) — par Albert Robin et M. Ni-
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colle — (Bibüothè _ue médicale Charcot-Debore), 1 vol. com 11
pag. no texto e 2 planchas coloridas, encadernado 5.000

Rythmes des bruits du ccBÜr, par le Dr. EL Gillet An-
cien interne des Hopiteux (Bibliothéque médicale Charcot De-
bore), 1 vol. ene. 5.000

Sá de Miranda e a escola italiana —- Historia da litté-
ratura portugueza por Theophilo Braga, 1 vol. 5.000

Saisons (Des) — Maravilhoso álbum com 160 quadrosd}apres nature, a cores, em papel coüchè, o que a fantasia podecrear de mais^seduçtor e encantador, 35 por 28 cm. 12.000
Salambô — por Flaubert. Traducção de João barreira, 1

vol. 3.000
San Felice (A) — Romance histórico por A. Dumas O

vols. com gravuras 15.000
Sarçaes — Poesias por Pinto Botelho. 1 vol. 2.000
Savoir-vivre et usages mondaines cn famille. — Rapports

avec les membros de Ia famille, avec les proíessêürS, entre mai-
três et serviteurs — Fetes de famille -- Naissancés — Maria-
ges •— Décès — Deiul. — En société : Rencontres — Visites—
Repas — Bals — Soiiées — Hospitalité — Parties de plaisir— ConversatioDs — Correspondance et cadeaux — Çomtesse de
Gencé — 1 grosso volume encadernado 4.000

Scenas da vida bokemia — H. Murger, 2. vols. 2.000
Scenas do reino dos espíritos — por Johann Heinrich

Jung, appellidado Stilling, 1 vol. 2.000
Sciencia do bom homem Ricardo — obra do sábio Frank-

lin, interessa e agrada geralmente, porque, escripta com amável
singelleza, sabe convencer com seus bellos exemplos, deleitando
o espirito e despertando o nobre amor da virtude. Em França,
consumiram-se, em menos de quatro annos, quarenta mil. exem-
plares, bom argumento do mérito da obra e do gosto dessa na-
cão espirituosa, que tanto se desvela em acolher e propagartudo o que é útil e agradável. O bom homem Ricardo encanta
e persuade, quando nos pinta o homeín laborioso, econômico e
bom, prestando úteis serviços aos seus semelhantes, e recebendo
em troca o contentamento de si mesmo, a estima dos outros ho-
mens, saúde e dinheiro, 300

Sciencia no lar doméstico (A) — Novo guia da doceira
brazileira, contendo uma variadissima collecção' de receitas de
doces por uma dona de casa, seguido do Manual pratico da arte
da cosinha onde se encontram as melhores receitas para todos
os gostos e todos os naladares das bcas donas de casa, por
Eduardo T. da Silva, í vol. 2.000

Seara de Ruth—Coelho Netto — Ne3te volume vem o tão
celebrado conto Magdala, excummungado pelo arcebispo do Chi-
le, 1 volume ]$000

Secretario Brazileiro—l vol. in-8° 3í§000
O Secretario é um livro que contem nada menos de 306
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modelos de cartas; ha neile cartas para o que a gente precisar,desde pedir desculpa de não ir a uma festa, até rogar ao se-nhorto mais alguns dias de prazo para o pagamento da casa. OSecretario nao é um liyro—é um thesouro.
Segredo do Eremüa—\>ov Sá d'Albergaria.Primoroso romance de costumes portügüezes, em que oautor descreve, com tanta verdade como maestria, scenas da vidada bohemia, em que tomaram parte Camillo Castello Branco,Alfredo üarvalhaes, Agostinho, Albano, Rosalino e outros per-eonagens muito conhecidos ainda da actual geração,
Sá d' Albergaria é hoje em Portugal o escríptor mais

popular, o único que ha 15 annos mantém uma séccão diáriaDe raspão no Jornal de Noticias, do Porto, em dialogo sabcro-samente popular.
Herdeiro da graça portngneza, da observação profunda edos dotes de romancista de Camillo, de que é hoje verdadeirorepresentante e digno discípulo, Sá d'Albergaria teceu o Segredodo Lremita na pujança de todas essas qualidades, e o fêz emromance de um retumbante e formidável êxito, 5 vols. 8$00O
Segundo livro de leitura - Gr. Pinto Guimarães 1 vol. 1$
O nome já conhecido do autor do "Rio Grande do Sul,,

para as escolas é uma garantia do mérito desta nova obra dedactica, ja hoje bastante dessiminada nas aulas publicas e parti-culares do estado, onde tem dados os melhores resultados.
Sello — (Imposto do) — Novo regulamento para a co-branca do imposto do sello, mandado executar pelo decreto n.3554, de 22 de Janeiro de 1900.
Edição completa e que, podemos garantir, é a única ab«solutamente isenta de erros de revisão, Alem disso, contem emapêndice muitas notas elucidativas sobre alguns artigos do re-

gulamento que offerecem duvida sobre a sua execução, modelosae recibos commerciaes ou particulares que ora pagam sello fixoou sello proporcional, conforme forem redigidos; explicações so-bre sellagem de livros commerciaes; avisos do ministro da fa-zenda alterando o medo do pagamento do sello nas lettras sac-cadas em mais de uma via, 1 vol. encad. i|500, broch. 1$000
Selvagens do oceidente (Os) — por A. Gallis, 1 vol. 3$. benhor Jucundino (O) — Conto dedicado aos corpos aca-üemicos.de sua terra por Mario de Lavizzari, 1 folheto 200Sentenças c decisões — matéria criminal pelo Dr. Viveirode Castro, 1 vol. (3,000

< Servidões Reaes (Estudo de Direito civil), por Didimo
Agapitp da Veiga Júnior, 1 vol. in-4.° ene. 8.000

Signos — contos por Nestor Victor, i vol; 2.000
Silva Jardim — Homenagem da União Civica de Per-nambuco á memória gloriosa do immaculado patriota e virtuosocidadão Silva Jardim, 1 vol, 5QQ
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¦Société de Berlin (La) — par le Comte Paul Valisi, édi-
tion augmentée de lettres inédites, 1 vol. broch. 4.000

Société de Londres (La) - par le Comte Paul Yasili,
édition a ugmentée de lettres inédites, 1 vol. brochado 4.000,
encadernado 6.000

Société de Madrid (La) - par le Comte Paul Yasili,
édition augmentée de lettres inédites, 1 vol. broch. 4.000, enca-
dernado 

6.000

Société de Saint Petersbourg — (La) par le Comte Paul
Vasili, édition aagmentée de lettres inédites, 1 vol. brochado 4$,
encadernado 6$00O

Société de Yienne (La) — par le Comte Paul Vasili,
édition augmentée de lettres inédites, 1 volume brochado 4$ en-
cadernado 6$0°0

Sonhos e visões (Livro dos) segundo os cabalistas mais
notáveis da antigüidade, no qual se encontra a sua explicação
ao alcance de qualquer pessoa, precedido de considerações scien-
tificas e populares sobre cs Sonhos, Visões, Pésadellos e Appari-
ções e seguido de uma tabeliã dos dias felizes e infelizes em to-
dos os mezes do anno 1 volume 500

Sorteio militar - Lei n. 18G0 de 4 de Janeiro de 1908
que regula o alistamento do sorteio militar e reorganisa o exer-
cito acompanhada das iDstrucções para o voluntário e do res-
pectivo regulamento annotada por um distincto advogado 1
vol. %.W

Sua Magestade o Amor — por A. Belot, 1 vol. 1.000
Suggestão mental (A) — pelo Dr. Ochorowicz. excellente

substituto'de psychologia e philosophia physica na Universidade
de Lemberer. Com um" prefacio de Charles Richet, lente substi-
tuto da faculdade de medicina de Paris. Traducção autorisada e
approvada nela Federação Espirita Brazi) eira, 1 grosso vol.
broch. 4.000, ene. . 5-000

Suicida (0) — por Figueiredo Pimentel. Romance natu-
ralista e estudo profundo de uma singular situação physiologica,
que alcançou ruidoso suecesso quando publicado em folhetins
na Cidade do Rio, cujas edições durante a sua publicação se
exgotavam todos os dias, 1 vol. com uma esplendida capa devi-
da ao lápis de «Talião Machado 1-500

Synonymia das substancias chimicas e Farmacopéa Ho-
meopathica — Regras da nomenclatura chimica ingleza, acondi-
cionamento de drogas. — Obra indispensável às Farmácias alo-
pSffiiòas e homeopathicas, ás drogarias e aos laboratórios, chi-
micos. Compilação dos melhores àuetores por João Lourenço de
Souza, 1 vol. ene. 7.000

Systema Torrens — (Vide Lei Torrens).
Taberna (A) (L'Ás«omoir) por Emílio Zola, 3 vols.
Tachygraphia — Yeja: Noções praticas de tachygraphia.
Tentação (A) de Santo Antão-yor, Flanbert, 1 vol, 2JJ.5QQ
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Terras inãivisas - Ensaio theorico e pratico sobre o es»
tado da indivisão de terras, pelo Dr. Francisco de Paula Lacer-
da de Almeida. , ,

A obra trata da indivisão de terras, assumpto sobre que
versam quasi todas as questões que se suscitam no foro sobre
propriedade e posse de terras, porque, como é sabido, grande
parte de nossas terras, principalmente neste estado, se acham
por dividir. A necessidade de uma obra sobre este objecto so
desconhecerá quem não estiver a par do que se passa em nosso
íoro, ao qual ella é, dedicada.

Dos escriptores mais compulsados (praxistas), uns sao de-
Mentes em relação á matéria, outros ensinam falsos princípios,
outros finalmente estão muito aquém do progresso que tem tido
ultimamente a scienoia.

Isto quanto á parte theorica : quanto a parte pratica,
alem da utilidade que olTerece a obra, de ser um guia seguro
pelas explicações da doutrina exposta, accresc^ que, quanto ao
processo da accão de divisão e de demarcação, a obra apresenta
o único verdadeiro, ao abrigo de nullidades e de despezas mu-
tei s.

Sobre este ponto cumpre dizer algumas palavras.
A obra de Macedo Soares, actualmente em voga^ posto

que de incontestável merecimento pelo estudo e conhecimentos
que revela, tem feito grande mal ao foro pelo processo e lor-
mulario que indica para a accão da demarcação.

Partindo de uma concepção menos exacta da natureza da
accão de demarcação, o illustre jurisconsulto fal-a começar por
onde deve acabar, isto é, pela nomeação dos peritos e informan-
tes e trabalho technico da medição. Esta inversão da logar a
eme as questões que affectam o merecimento da causa sejam
tratadas e decididas depois de feitas as despezas, as enormes
despezas de medição, ficando estas inteiramente perdidas, no caso
de uma decisão que affecte e prejudique o direito de propne-
dade e posse de algum dos interessados.

Só este faoto recommenda a utilidade da obra. Yem ella
llíUl(A XStamimportante 

obra vem precedida de um lisongeiro
juizo critico do Dr. J. Pereira Monteiro ente cathedratico de
thèoria e pratica do processo na Faculdade de Direito de S
Paulo, 1 vol. nitidamente impresso em papel chamois ene. 4fJ0O

Terras de Eram - Precioso livro do viagens-Thoraaz
L°m 

Terr^Tarticulares - Decreto n. 720 de _ Setembro de
1890 com que baixou o regulamento sobre divisão e demarca-
cão de terras particulares e do dommio particular uOU

Terras particulares (Demarcação e divisão das) -- por
Autrusto Uflacker, juiz de comarca vantajosamente conhecido
neste estado e autor" de varias obras de jurisprudência de reco-
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Terras indivÍMS - Ensaio theorico e pratico sobre o es»
tado da indiyisão de terras, pelo Dr. Francisco de Paula Lacer-
da de Almeida. , ,

A obra trata da indivisão de terras, assumpto sobre que
versam quasi todas as questões que se suscitam no foro sobre
propriedade e posse de terras, porque, como é sabido, grande
parte de nossas terras, principalmente neste estado, se acham
por dividir. A necessidade de uma obra sobre este ohjecto so
desconhecerá quem não estiver a par do que se passa em nosso
foro, ao qual ella é, dedicada. , ... „

Dos escriptores mais compulsados (praxistas), uns sao de-
ficientes em relação á matéria, outros ensinam falsos princípios,
outros finalmente estão multo aquém do progresso que tem tido
ultimamente a sciencia.

Isto quanto á parte theorica : quanto a parte pratica,
alem da utilidade que ofTerece a obra, de ser um guia seguro
pelas explicações da doutrina exposta, accresc^ que, quanto ao
processo da accão de divisão e de demarcação, a obra apresenta
o único verdadeiro, ao abrigo de nullidades e de despezas mu-
tei s.

Sobre este ponto cumpre dizer algumas palavras.
A obra de Macedo Soares, actualmente em voga, posto

que de incontestável merecimento pelo estudo e conhecimentos
que revela, tem feito grande mal ao foro pejo processo e tor-
mulario que indica para a accão da demarcação.

Partindo de uma concepção menos exacta da natureza da
accão de demarcação, o illustre jurisconsulto faha começar por
onde deve acabar, isto é, pela nomeação dos peritos e informan-
tes e trabalho technico da medição. Esta inversão da logar a
eme as questões que affectam o merecimento da causa sejam
tratadas e decididas depois de feitas as despezas, as enormes
despezas de medição, ficando estas inteiramente perdidas, no caso
de uma decisão que affecte e prejudique o direito de propne-
dade e posse de algum dos interessados.

Só este facto recommenda a utilidade da obra. Vem ella
reme 1g^m:^rtaütô 

obra vem precedida de um lisongeiro
juízo critico do Dr. J. Pereira Monteiro lente cathedratieo de
theoria e pratica do processo na Faculdade de Direito de S
Paulo, 1 vol. nitidamente impresso em papel chamois ene. 4fJ0O

' Terras d, Franca - Precioso livro de viagens-Th.om.az
1,eS' 'Liai 'particuUres - Decreto n. 720.de .Setembro de

1890 com que baixou o regulamento sobre divisão e demarca,
cão de terras particulares e do domínio particular oOU

Terras particulares (Demarcação e divisão das) ~- por
Aueusto Uflacker, juiz de comarca vantajosamente conhecido
neste estado e autor' de varias obras de jurisprudência de reco-
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nhecido mérito e muito consultadas no foro-2a edição cuidado-
sameate corrigida e consideravelmente angmentada.

A superioridade desta obra sobre as que têm apparecido
torna-se saliente, por conter um minucioso formulário sobre to-
das as hypòthèses neste processo.

Por ser a única que contem todos os decretes e avisos
até hoje publicados, que instruem a matéria;

Por conter um longo e minucioso memorial descriptivo da
medição judicial e outro da divisão de quinhões, segundo a nova
lei e que tem servido de modelo ;

Por ser a única que contem uma tabeliã fácil para deter-
minar as altitudes por meio do nivelamento barometrico e todos
os mais trabalhos technicos do agrimensor.

Todos os que desejarem a melhor publicação que existe
sobre o novo processo de medição, devem pedir a edição da
Livraria Americana, 1 grosso volume 3$000

Terras e Colonisação conteado todas as leis e regulamen-
tos e mais disposições atè o presente annotados e additados, por
A. Teixeira de Freitas Júnior, 1 vol. in-8° ene. 4$000

Theatro em verso — por D. João da Câmara — Auto do
menino Jesus —• 03 dois barcos — O p0 3ta e1 a saudade, 1 vo*
lume 1$200

TJieatro das crianças — Lindíssima e escolhida colleccão
de pecas infantis,

Comédias, monólogos, cançonetas, diálogos, poesias, entre
actos, recitativos, etc. etc.

Para crianças de 6 a 12 annos, dos mais festejados auto-
res, cuidadosamente organisada por J. Vieira Pontes.

Para as pequenas recitas, encontrara:» as gentis criancl-
nhas, as mais delicadas e chisto3as comédias, monólogos, etc, de
fácil desempenho, escriptas em estylo próprio para collegiaes, e
ainda 4 lindíssimas cançonetas acompanhadas da respectiva mu-
sica para piano e canto promptas a executar.

De sorte que um livro como o que ora recommendamos,
torna-se indispensável, se não obrigatório, em todas as casas de
familia, collegios, lyceus, etc, 1 grosso volume 3$000

Theophilo Braga — por J. A. Reis Dannso, 1 vol. com
um autographo e uma linda photographia do biographado 600

Tlieophilo Braga e a lenda do Crisfal — Delfim Gui-
marães I volume 2$500

Theophilo Braga e sua obra — Litteratura portugueza
contemporânea, por Teixeira Bastos, 1 grosso vol. 5$000

Thereza V^aquin —- por Emílio Zola 1 volume com gra-
vuras 2$500

Thesouro das Familias ou emlyclopedia dos conhecimen-
tos da vida pratica. Colle3cão de 1952 receitas utilissimas e ne-
cessarias a todas as classes da sociedade, sobre economia domes-
tica, scienciaSj artes, industrias, officios, manufacturas, agricul-



türa, induzia agrícola, horticultura, arboricultura, mediciQâ •
domestica, propriedades das plantas indígenas e exóticas, alvei-
taria, etc, etc. Obra extrauída e compilada dos autores os mais
afamados e os mais modernos-de todos os paizes e augmeutada
de muitas e variadas receitas privadas e inéditas; por Victor
Renault. 1 grosso vol. nitidamente impresso e encad. 6$000

Thesouro do Christão — por um padre da Congregação.
da Missão, 8;i edição correcta e augmeutada, 1 volume com gra-
vuras encadernado 2$500

Títulos ao portador no direito brazileiro—])Or H. Inglês
de Souza, 1 vol. broch. 14, encad. ; 15$000

Traços cor de rosa — Versos de Zeferino Brazil 1 vo-
lume . 

3$00O
• Trahida — oor M. Paz, 1 volume 1$000

Traição (A) — Cartas a el-rei D. Luiz I, sobre a yen-da de Lourenço Marques, poemento de Gomes Leal, 300
Tratado do galvanoplaslias — Fontes correntes Preparo

das pecas — Banho de cobre —- Nicktlagem — Prateacão> -—
Douracão, Reproducção do obejectos — Moldagens — R.eceitaci
praticai Por Alfredo Soulier engenheiro — electricista Traduc-
cão de Costa Ferreira 1 vol. encad. com gravuras 4$000

Tratado pratico das obrigações pessoaes e reciprocas —
por Pothier, 2 vol. encad. lü$00O

Tratado pratico da fabricação do queijo e da manteiga.
Contendo todos os esclarecimentos e regras precisas para o a pro-
veitamento do leite e sua applicacão, modo pratico de preparar
todas as qualidades de queijos; acompanhado de um tratado
sobre as vaccas, cabras e carneiros, meios práticos sobre a cria-
cão, reproducção e aproveitamento, por Paulo Salles, 1 volume
com gravuras encadernado 3$00()

Travail — por Emílio Zola, 1 volume 4$000
Trezcnas de S. Francisco de Paula, o glorioso padroeiro

da cidade de Pelotas, 1 volume nitidamente impresso em excel-
lente papel, formato e encadernação muito elegante; 3$00O

Tristezas á beira-mar — por Pinheiro Chagas.
Este romance é uma das mais apreciáveis pecas littera-

rias do notável escriotor Pinheiro Chagas.
A accão desenvolve-se fácil e cheia de situações com-

moventes.
O autor traça, com toda a maestria, dois perus de ma-

lheres diversamente beílas, duas organisações com tendências
diametralmente oppostas, com gostos e predileccões em completa
discordância entre si.

Estes dois typos femininos, ambos gentis, encantadores;
são o pródüCto de meios differentes; um representa a donzella
das salas, a filha da sociedade actual, adornada de todas as
bellezas com que a moderna civilisacão reveste os dotes naturaes
de uma mulher, desde os estofos da toilette aos garganteios, da
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Voz; outra estereotypa a virgem que para conquistar o cora-
cão de um homem, dispõe somente dos encantos com que a na-
tureza a dotou, tanto physicos como moraes, quer se trate de
prender uma rosa no toucado, quer de traduzir as impressões
que sua alma recebe.

Pois estas duas adoráveis creaturas, que eram irmãs e
que tão diversa educação receberam, apaixonam-se por um mes-
mo homem, que a seu turno, se namora de ambas.

Destes sentimentos desencontrados tira o autor do roman-
ce diversos episódios, ora brando3, ora arrebatados ; ora doces,
ora pungentes como as vibrações de um ai.

O estylo é, como o de todas as obras de Pinheiro Chagas,
brilhante e ameno, o que torna este romance assaz recommen-
davel, 1 vol nitidamente impresso, revisão cuidada (vol. 12 da
Bibliotheca Econômica) l$m

Triumpho da morte — Gabriel d^nnunzio,
Os idylios de Theocrito ficaram sem rival na litteratura

grega, contrapondo-se vantajosamente pela naturalidade, graça
e sinceridade de expressão, ás Bucólicas de Virgilio.

Parece, ao lei-os, que o poeta esqueceu um instante a
seduccão das mulher da cidade para melhor conceber e produ-
zir a paixão dos pastores da sua época. Elle se comprazia pai-
ticularmente em descrever as penas do amor, para as quaes
não conhecia outro remédio alem do trabalho, o culto das musas
e sobretudo uma nova paixão.

Gabriel d'Annunzio, o conhecido poeta e romancista ita-
liano, escrevendo sobre o mesmo thema no seu romance Trium*
pho da morte, apresenta-nos as penas do amor sob outro aspecto,
com a mesma graça e naturalidade do poeta grego.

Elle nós descreve o amor á moderna, egoista e hypocrita
por parte do sexo que a si próprio se cognomina de forte, em
relação á mulher, sempre crédula e confiante, sempre sincera e
desapercebida das ciladas dos homens, parecendo que o seu cora-
ção, assim como sahiu das mãos de Deus, amante e puro, assim
se conservará eternamente.

Triumpho da morte é um livro que deve ^ser lido; elle
fala aos corações inexperientes da vida, como aos [que já decli-
nam para o nada falta, mostrando a estes o caminho mais digno
de uma vida estéril, áquelles os escolhos de um amor que a so-
ciedade repudia, 2 volumes r 28BOOO

Tronco do ipê — Romance brazileiro — José de Alen-
car, 1 volume 1$000

Trovador popular moderno — Extraordinária e completa
collecção de modinhas brazileiras do repertório dos applaudidos
e populares trovadores brazileiros Eduardo das Neves e Bahia-
no e outros conhecidos artistas. Contem ainda esta preciosa col-
lecção, grande numero de cançonetas, monólogos, copias d opere-

v-*r ¦
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tas, mágicas e revistas, que por si só constituirão o grande sue-
cefcso que está destinado a este livro, 1 vol. com 130 pag. 1$

Ubirajara — Lenda tupy — José de Alencar, 1 volume
nitidamente impresso, revisão cuidada (volume 13 da Bibliothe-
ca Econômica) 1$000

Vitima (A) noite — por Paulo Osório, 1 volume 2$500
Ultimo (0) beijo — por Henrique Perez Escrich, 4 vols.

com gravuras 10$000
Últimos crentes — Romance por Manuel da Silva Gayo,

1 volume 2$500
Últimos liarpejos—Fragmentos poéticos do laureado poeta

e primeiro critico brazileiro Dr. Sylvio Romero.
A obra divide-se em três partes; Ia parte—O poema das

Américas — Assumptos; Atlantida. Chimborazo. Palenque. Co-
lombo. O ElDorado. José de Anchieta. Fonte da mocidade. A
mancha negra. O desembarque. Nos engenhos. Em face do céo.
O êxodo dos livres. Nas mattas. Como é bom sonhar. O beijo
da liberdade. Os ais da historia.

2a parte — Lyra Sergipana — Assumptos : Ao luar, O
casamento tabaréo. jLusus naturaes. A viola. A casa dos cam-
buia. No ribeiro. A villa. O tempo será ? / A escola. Amores
infantis. As ferias do Natal. O brinquedo do annel. Como tudo
se acaba.

3ft parte — Paginas avulsas — Assumptos ; Protestos A'
mulher. A. Camões, 1 vol. nitidamente impresso, 2$000

Últimos (Os) escândalos de Paris — Dubut de Lafórest—
Cada volume com gravuras li.OQO

Uma pagina de amor — por Emilio Zola 3.000
União ibérica (A) — e a candidatura de El-rei D. Fer-

nando, por A. R. Sampaio, E, Coelho,. Luciano Cordeiro e Pi-
nheiro Chagas, 1 volume 2$000

União ibérica (A) — E a candidatura d1 El-Rei D. Fer-
nando. Resposta do livro do Sr. Fernandez de los Rios — Mi
Mission en Portugal, por A. R. Sampaio — Eduardo Coelho—
Luciano Cordeiro'e Pinheiro Chagas, 1 volume 2#000

Unidade nacional — conferência realisada em Porto Ale-
gre, capital do estado do Rio Grande do Sul, pelo Dr. Assis
Brazil, 1 vol. brochado 5°°

Varenca Olessova — por Máximo GorkL
Este romance de Gorki, tratado a largos e seguros tra-

ços, de uma grande naturalidade, pondo en foco um origínalis-
simo temperamento de mulher, é indubitavelmente uma das me-
lhores obras do apreciado escriptor, 1 vol. nitidamente impresso,
com o retrato de Gorki l$O0O

Velhice do Padre Eterno (A) — por Guerra Junqueiro,
1 vol. nitidamente impresso 2|000

Velho do Bestello (O) — Rhapsodias da Epopéa Portu-
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gaeza — poemeto por Theophilo Braga, 1 vol. nitidamente iin*
presso em excellente papel, 500

Verdade sobre a revolução (A) — por Dr. Germano Has-
slocher.

Livro de constante acfcuaMade, o violento pamphleto do
Dr. Germano^ Hasslocher, provocou, um vivo movimento de curió-
sidade, pois é a narração dos horrores que ensangüentaram aterra do Rio Grande do Sul, durante a ultima revolução. O seuautor, que por muito tempo acompanhou os revolucionários, des-
gostou se com o qua via todos os dias e abandonou-os, regres-
sando á pátria. Ainda com as impressões recebidas bem ao vivo,resolveu escrever este livro, em que analysa os homens e ossuccesscs da revolução, dizendo por que motivo se viu forçado
a deixal-os. E' incalculável o suecesso que obteve o pamphleto,de urna rara energia e de um grande vigor de esty'o, 1 vol. 1$

Veredas das Ameixas (A) — Paulo de Kock. 1 volume
nitidamente impresso, revisão cuidada (volume 20 da Bibliotheca
Econômica) 1^000

Vergastas — Poesias de Lúcio Mendonça, 1 vol. 2
^ Versos de João Ribeiro — (Da Academia Brazileira) 3a

edição com um grande numero de poesias inéditas, 1 vol. 3$00Ó
Vtagem é roda do código administrativo — por AlbertoPimentel, 1 volume 2$00Õ
Viagem ao Japão — Circumnavesrando o Globo. Monse-

nhor Vicente Lustosa (Do Instituto Histórico e Geographico
Brazileiro, 1 vol. encad. com gravuras ~ 4$000

Viaggio ai Brasile (ü) — dal professora G. P. Ivlalan,
1 vol, 500

Victor — Primoroso drama de Felix da Cunha, publica-
çao posthuma, 1 vol. 1.C00

Vida (A) — Monólogo de G-renet Daacourt, traducção de
Libanio da Silva, dito pelo acfcor Carlos Santos, do TheãtroGymnasio de Lisboa, 1 folheto 500

Vida de Jesus (Origem do christianismo) — por Ernesto
Renan, 1 vol. ene. 5.000

Vida em Lisboa (A) — Romance contemporâneo porJúlio César Machado, 2 vols. ene. 4.000
Vida e obras do Veneravel Roque Gonzalez de Santa

Cruz, primeiro apóstolo do Rio Grande do Sul. (Contribuição
para a historia da civilisaçãa do Brazil)—por Carlos Teschauer
S. J., 1 vol. 2.000

Vida e o trabalho (A) — per Samuel Smiles, traducção
brazileira, 1 vol. ene. 4.000, broch. 3.000

Vingança corsa — por A. Dumas, 1 vol. 1.000
Viriatho — Alma portugueza — Narrativa histórica porTheophilo Braga, 1 vol. 4.000
Viriatho — Estudos históricos — Um capitulo da histo-

ria da luzitania — por Antônio de Vasconcellos, 1 vol. 2.000
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Volapük — Lingua commercial internacional — Gramma-
tica resumida de Volapük — Precedida dd uma exposição por
A. Kerckhoffs, traduzida de francez e adaptada á lingua por tu-
gueza por J. P. de Souza Pinto.

Não é mais uma utopia a lingua universal. Ella já se
fala e já se escreve em muitos paizes e em algumas cidades e
colônias do Brazil. Graças a um sábio polyglotta suisso, M.
Schleier, estaremos aptos* em breve, a nos corresponder-mos com
todos os povos civilisados do universo sem necessidade de in-
terpretes nem de traductores, que umas vezes nos compromettem
e outras nos intrigam.

Com este Resumo da Grammática, fica-se habilitado a jul
gar da superioridade e simplicidade desta lingua, fácil de apren-
der em um mez correcta è completamente, com a ajuda de um
diecionario e de um curso de tbemas, e sem auxilio de mestre
nem mesmo para a pronuncia.

Em oito dias, ou ainda menos, anrende-se o necessário
para a correspondência commercial ou familiar, 1 vol. broçh.
com 32 pgs. 500'Voluntários do martyrio — Factos da guerra civil no
Rio Graude do Sul pelo Dr. Ângelo Dourado.

Livro de palpitante interesse, escripto dia a dia, acom-
panhando todas as operações do exercito federalista no Rio
Grande do Sul e depois em sua marcha pelos estados de Santa
Catharina e Paraná, os Voluntários do Martyrio tem todas
as qualidades de uma obra histórica verdadeiramente emocio-
nante, reproduzindo bem ao vivo todas as impressões do autor,
que também foi actor na sanguinolenta tragédia da revolução.

No prólogo escreve o Dr. Dourado as seguintes palavras
que dão uma idéa exacta do que é o livro:

" O que escrevo é a impressão da oceasião, narrada a
quem, como eu, soffreu, a quem teve tanto amor á causa que
defendo, que se votou á miséria, ás privações para não exigir
de mim uma acção que me deshonrava, qual seria quíetar-me,
emquanto os companheiros que eu incitara á lucra morriam e
soffriam. Nada modifiquei das impressões que sentia então e
escrevia.

Seria tirar desta narrativa o único merecimento ; a narra-
ção dos factos sob a impressão de momento. Não é portanto um
livro meditado, è um jornal, de impressões. O que ahi está será
comprehendido pelos que commigo luctavam e pelos que luetá-
vam contra nós nos campos de batalha.

Escrevendo este martyriologio, não quero dizer que se
deve recuar no caminho; nao. Este sacrifi ío é menor do que
o arrastar da vida ra escravidão, do que dizer que se vive
f-.em respirar, sem ter vontade, sem poder querer, sem ser pela
vontade de um senhor11, j grande vol. de mais de 400 pags. 10$

Voz dei silencio (La) — Fragmentos escogidos dei "Libro
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de los preceptos de oro,, — para uso diário de los lanus (disci-pulos) traducidos y anotado por H. P. Blatatsky, traduzido dei
inglês por P. Montolis, 1 vol. ene. 4.000

Vultos e factos — por Áffonso Celso Júnior.
Este encantador livro, como muito bem o denominou ottlustre redactor do Paiz, é uma galeria proeminente de traços

biographicos dos principaes vultos da Europa e estadistas ame-ricanos.
O maior elogio deste livro é o facto de que em 30 diasterem-se vendido, unicamente no Rio de Janeiro, cerca de 3.000

exemplares. Rarissimos livro, nacionaes têm tido tamanha ae«ceitação e, na realidade, bem a mereceu o magistral trabalho doDr. Aftonso Celso, que soube alliar á forma bellissima e attra-hente a fidelidade com que apanhou os traços salientes de mui-tos homens notáveis da Ameri :a e da Europa, assim como o en-canto das suas impressões de viagem. Principalmente o capitu-Io sobre D. Pedro de Alcântara, ex-imperador do Brazil, des-
pertou extraordinário interesse, chegando a câmara municipal deOuro Preto a mandar tirar un.a edição especial delle para serdistribuída pelas escolas de Minas Geraes.- Esse artigo valeutambeoa ao autor o titulo de sócio do Instituto Histórico e Geo*
graphico do Rio de Janeiro, 4a edição corrigida e augmentada
de alguns capítulos novos, 1 vol 4.000

Zoilos e Esthetas — Figuras litterarias — Almachio Di-
niz, 1 vol. 2.000



Porque
vae Ymcê. ao barbeiro ?

Porque seu pae e seu avô iam ?
Isto não é razão l

Quem vae barbear-se num barbeiro, sobre tudo quan-do anda em viagem, alem de gastar dinheiro :
Arrisca a cortar-se

A ficar doente
A morrer 1

Arrisca a cortar-se :
Por descuido do barbeiro
Por distracção deste
Porque elle tropeça <*
Porque leva um encontrSo
Porque não sabe o officio

E os talhos nó rosto desfiguram a physionomia !
Arrisca a ficar doente :

Porque as navalhas não se desinfectam
Porque as moléstias de pelle se transraittera por ellas
Porque a sypkilis se inocula na pelle

Arrisca a morrer :
Porque a navalha pode cortar uma artéria
Porque a infecção pode ser mortal

E apezar de tudo isto,
ainda Vmcê. vae ao barbeiro,

porque é um habito antigo
¦o

E' um habito antigo, que deve acabar.
E* um habito que tende a desapparecer, depois quese inventaram as navalhas de segurança.



Este útil e indispensável apparelho tem uma guar-
nição que torna impossível que se corte mesmo uma pes-
soa descuidada. Com estas navalhas se faz a barba, até
sem olhar para o espelho.

São melhores que o melhor barbeiro. Não tem o me-
nór risco. São todas de metal fino, mckelado.

E cora ellas não se perde tempo
á espera que se barbeiem

os que chegaram primeiro

Cada um faz a sua barba de manhã, sem trabalho,
sem despeza, sem demora e sem o menor risco !

E o fiue ha de melhor e mais pratico neste gênero é

DE SEGURANÇA Ci
E' cie fabricação americana, e a mais simples e a

mais commoda que ha. Cada navalha,- em elegante estojo,
traz 24 lâminas de sobresalente, servindo cada lamina
para fazer a barba muitas vezes.

Com este systema de lâminas moveis de sobresaleníe,
não ha necessidade de afiar a navalha/sirpprÍmindo-se as-
sim a maior difficuldade de que se queixam, todos que se
barbeiam em casa.

Ha também lâminas era separado, que se vendem
tm estojos de uma dnzia.

Cada navalha, com 24 lâminas, era estojo, custa 20$000.
Romette-se pelo correio com brevidade, para ^qualquer ponto do!

,.',!.¦.;!, em pacote registrado, pelo mesmo preço.
Uma dúzia de lâminas de sobresalente, em estojo 3$500. Pelo cor»j (§

i eio, em registro, 3$800.
Um pincel, artigo superior, muito macio, com cabo de metal nickd",! I

:-'do2$500; pelo correio, em registro 3$000. '; i
Umá pedra anti-septica, para passar no rosto depoia de fazer a<

barba, evitando assim que se formem borbulhas, i$800 ; pelo correio, emi |registro 2$500. j •?
Navalha completa em estojo, pincel e pedra anti-eeptica, 24$00Q \ t

pelo correio, em registro, 25$000. J
Não confundir as NAVALHAS CLAUSS com imitações inferiorei,,] 1

annunciadas a baixo preço, e que só funccionsm poucos mezes e que
preciso afiar constantemente !
Dirigir os pedidos aos representantes no Estado do Rio Grande do 8ut(

PINTOS & c. ;
===== Livraria Americana -=

RIO C*BANDE
ESTADO DO RIO URANDE DO SUL ^ :

5
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Fabrica AHiança
DE

Fumos, Cigarros e Charutos Havanezes e Nacionaes
MOVIDA A VAPOR

Caixa n. 32-Rua Riaehuelo n. 3-Telephone Ganzo d, 60

Telegrarnmas — ALLIANÇA
IMPORTAÇÃO DIRECTA

Deposito tle fumos em corda e em folha
Secção de lataria a vapor. Grande manufactura de

fumos crespos e caporaes. Cigarros de papel e de palha.
Rio Grande Estado do Rio Grande do Sul

Loja do Pegas
LUZO BRAZILEIRA

de Antônio Pereira Pegas
-

Alem de um grande sortimento de fazendas de lei,
de modas de Paris, tem espadas para offciaes de linha,
de guarda nacional, botões dourados para todas as armas,
galão dourado, de 8e 10min, soutachese canutilhos doura-
dos e prateados, sedas e linhas para bordar, preparos para
espartilhos e ornamentações de casas, bengalas, piteiras,
chapéos, etc. etc.

PREÇOS FIXOS

263-RTTA MARECHAL FLORIANO-263
Emfrente a Praça General Telles

g _—CIDADE DO RIO GRANDE



BROMBERG & C
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Secçao de jVIachinas
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Hamburgo, Rio de Janeiro,
S. Paulo, Porto Alegre,

Rio Grande e Pelotas

ENGENHEIROS, CONTKACTANTES

Empreiteiros e Constructores

i__^_-__-^_2!



Muito importanteü
Apôs o apparecimento das PiJuía*

Aníi-dyspepíicas do Dr. 0. Keinzeimann, fa-
bricadas sob sua ímmediata Escalisação,
tem appareeido muitas outras pílulasanti-dyspepticas, que na maioria dos ca-
sos são vendidas ao comprador de boa
fé como

Pílulas anti-dyspepticas
do Dr. 0, Heinzelmann

Ftevenimos, pois que As verdadeiras pílulas, âníí-dyspèp-
Ucas dò Dr. O. Heinzelmann, aquellas cuja fama é 

'notória
em todo o Brazil e no extrangeiro, e de que temos publicadomilhares de attestados de DOENTES QUE SE CURARAM,
tem bem visíveis os seguintes DISTINCTIVOS : "'

Rotulo ncarn do
Com o monogramma O H, feito de 3 cobras entrelaçadas comoacima se vê.

Igual monogramma existe não somente na bocea do vi-dro, sobre o sello da fabrica, como também em uma das facesdo mesmo.
A firma "O. Heinzelmann99 impressa em tinta azulve-se sobre o rotulo encarnado.
Todos os vidros de pílulas do Dr. O. Heinzelmann.

que nao ^apresentem estes signaes, devem ser recusados comoIMITAÇÃO e como não tendo feito ainda oura alguma.
Exigi as verdadeiras, pois que pagais como o vsso dinheiro.Não vos deixeis enganar por pessoas pouco escrupulosas,

que ate com vossa saúde exploram.
Em caso de duvida — pedi directamente aos agentes ucRio Grande do Sul :

PINTOS & C.
Livraria Americana

PELOTAS — PORTO ALEGRE ¦— F(10 GRANDE

^gentes ha 14 annos
Cada yiàrommmmmmmmmmmmmm mmm 2$soo
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Livraria Americana
BO EIG GBANDE

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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Envia-se a quem mandar o sen endereço em cartão
postal.

Catalogo illustrado cie apparelhos.
Catalogo cios apparelhos Korona e Wizard, da

Gundlach-Manhattan Optical 0,°, de Rochester, Estados
Unidos.

Catalogo de accessorios e productos ehimicos.
RIO GRANDE



SR frRJLNDBS FABRICA!

A VAPOR DE

BOLACHAS,
BISOOUTOS

E CONSERVAS

Sortimento completo de bolachas e bis-
coutos, iguaes aos inglezes, em latas de 1/4, 1/2
kilo, 1 kilo, 5 kilos e 10 oilos.

Conservas de todas as qualidades

Enviam-se catálogos e mostruarios a quem
os requisitar.

As maiores fabricas do Brasil
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Leal. Santos & C.
End. teleg. : MIRALUZ — Caixa do Correio 44
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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E CONSERVAS

Sortimento completo de bolachas e bis-
coutos, iguaes aos inglezes, em latas de 1/4, 1/2
kilo, 1 kilo, 5 kilos e 10 oilos.

Conservas de todas as qualidades

Enviam-se catálogos e mostruarios a quem
os requisitar.

As maiores fabricas do Brasil
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SECÇAO DE ANNUNI
ALMANAK

DO

MàQ> G-ararida jjé Sul
TIRAGEM 30.000 EXEMPLARES

Acceitam-se para o seguinte volume do Alma-
nak, annuncios nas seguintes condições :

Pagina inteira . 
'". 2o$ooo

Meia pagina ¦'¦;• n$ooo
Quarto de pagina 6$ooo
Pagina intercalada no texto . . 40$ooo
Grande e incontestáveis vantagens offerecem

os annuncios em um livro nas condições do Almanak,
que ja alcançou a tiragem de 20.000 exemplares, que
são profusamente espalhados, não só neste como em
todos os estados do Brazil, como também pelas Re-
publicas do Prata, em Portugal, etc, etc.

O annuncio em livro tem sobre o annuncio em
avulso a vantagem de ser duradouro, estar á vista
sempre que se manuseia o livro, pode ser de con-
sulta constante, quasi de todos os dias.

Os preços estipulados são muito razoáveis,
attendendo á enorme tiragem e ao modo por que è
feita a distribuição.

Os annuncios devem ser enviados a Lasa fídi-
tora até 30 de Abril o mais tardar.

LIVRARIA AMERICANA
PINTOS & COMP.

SUCCESSORES DE CARLOS PINTO & C. STJCC&

Pelotas—Rio Grande—Porto Alegre
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j Grande empório de sementes |
| HORTALIÇAS, LEGUMES, FLORES, 1

 ARVORES, PASTOS, i^mam-^
PLANTAS INDUSTRIAES, ETC. 11

ri

Sáo garantidas as sementes que vendemos
Todas as sementes que não nasçam ou cuja germinação

for duvidosa, não vendemos, pois não as expomos á venda
sem fazermos experiências em nossas vitrinas, ás quaes o pu-
blico assiste continuamente.

A venda de sementes é uma questão de confiança e nós
correspondemos a essa confiança, porque as que vendemos
são importadas dos grandes centros europeus, onde esta in-
dustria tem tocado á perfeição.

Chamamos a attenção para a nossa

SEDENTE DE ALFAFA
importada por nós do extrangeiro.

Esta semente, completamente isenta de grãos inferiores
de outros pastos com que a costumam juntar e sendo uma se-
mente importada do extrangeiro e não do mesmo solo, pro-
duz uma planta muito mais vigorosa, nutritiva e abundante.

Enviamos grátis a quem nos mandar o seu endereço, o
nosso CATALOGO ILUSTRADO DE vSEMENTES, nova
edição, com indicações sobre a cultura e conselhos aos agri-
cultores, horticultores e jardineiros, bem como o nosso
CATAIyOGO ESPECIAIy DE SEMENTES DE FLORES.

Pedidos e informações á

LIVRARIA AMERICANA
PINTOS & COMP.

Succeasorea de Carlos Pinto <fe O. Su«cessorea

Pelotas - Porto Alegre - Rio BrandeÈÈÊÊl
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