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0 advogado

Br, GRACIANO A. DE AZAMBUJA
tem seu escriptorio na cidade de

PORTO ALEGRE
N.° 173 RUA DOS ANDRADAS N.° 173

Endereço telegrãpliicé: ARGOACIN

sr?~-*./y\/'s-\\>m.

• Encarrega-se de todos os serviços da
sua profissão nos auditórios de Porto
Alegre em primeira e segunda instância.

:

Incumbe-se de negocios administrativos
dependentes das repartições publicas da
mesma cidade, como prestações de fiança,
habilitações para recepção de meio soldo,
liquidação de dividas, expedição de titu-
los, patentes, matrículas, dispensas, etc.

As procurações que lie forem envia-
das devem incluir o nome do

advogado Dr. Ernesto Alves de Oliveira.
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Gratos ao favor publico e aos lisongeiros conceitos
com que foi recebido o Annuario âa Provincia do Rio
Grande do Sul para o anno de 1885 apresentamos aqui
o volume da mesma publicação para o anno de 1886.

Fomos os primeiros a notar as faltas que natural-
mente deviam occorrer em um livro escripto apressada-
mente, para a perfeição do qual não lia infelizmente
entre nós nem elementos abundantes de trabalho nem
fácil obtenção das informações necessárias.

No anno passado o Annuario era uma publicação
nova e completamente desconhecida d'aquelles a quem
foi dedicada. Appareceu, além disso, bastante tarde
(porque tarde começou a sua impressão), achando já
abastecidas todas as livrarias da provincia com uma
grande quantidade de folhinhas e almanachs.

Sem embargo destas circumstancias desfavoráveis
folgamos poder consignar aqui — que a superioridade
do Annuario sobre todas as publicações similares, em
relação a esta provincia, foi desde logo reconhecida e
proclamada incontestadamente, tendo o livro obtido fácil
collocação e leitores numerosos especialmente entre os
habitantes do interior e do sul da provincia, que deste
modo provaram assaz a attenção c favor que lhes merece
tudo o que na realidade os interessa.
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A; Para o Annuario de 1886, sensivelmente augmen-
A tado e melhorado sobre o de 1885, pedimos e esperamos,
A cada vez em maior gráo, a benevolência e a protecção

dos rio-grandenses e de todos os habitantes do Rio
Grande do Sul.

Os melhoramentos e a perfeição com que desejamos
dotar a publicação annual que fundamos dependem do
augmento da sua circulação e consumo: garantimos ao
publico que na razão directa da aceitação deste livro
crescerão os nossos esforços para collocal-o na altura
das excellentes obras deste gênero que annualmente appa-
recém na Europa.

Poeto Alegee, 23 de abril de 1885.

<£r* Os editores Gundlach $ Comp,
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6599
5647
1931
1853
1304
484
446
395
394
386
369
113
97
64
46

O anno vulgar de 1886
/ depois ão Nascimento de Christo

é um anno commum de 365 dias ou 52 semanas.
Elle corresponde ao anno

do periodo juliano em 1.° de janeiro,da era dos judeus em 30 de setembro,
desde o estabelecimento do calendário juliano,desde a morte de Jesus Christo,
da hegira, calendário turco, em 30 de setembro,
do estabelecimento da igreja grega em 1.° setembro,
da descoberta da imprensa em 1440,
da era byzantina em 29 agosto,
depois da descoberta da America em 1492,
depois cia descoberta do Brazil em 1500,
depois da reforma religiosa em 31 de out. 1517,
depois da fundação de Porto Alegre, 1773,
depois cia revolução franceza em 1789,
depois cia independência do Brazil em 1822,
cio remado do Imperador D. Pedro II em. 23 julho 1840.
O mez de Ramadan (de abstinência para os Turcos) começa a

3 junho 1886.

Computo ecciesiastico para o anno de 1885

Áureo numero.
Epacta. . . . .

(Segundo o calendário gregoriano)
....... 6

XXV
Lettra Dominical . . . .

Cyclo solar ......
Indicção romana . . .

. 19
14

• .......

Septuagesima
Cinzas . 
Paschoa
Ascenção. . . .....

c.

estas moveis
21 fever. Espirito Santo
10 mar. Trindade
25 abril Corpus Christi . . . .

3 junho | 1°. dom. cio advento .

«

.*•*..

13 junho
20 junho
24 junho
28 novem,

Âs quatro iemporas
As las (Reminiscere) 17,19,20 mar.
As 2as (Trinitatis) 16,18,19 jun.

As 3™ (Lúcia) .
As 4as (Orneis) .

15,17,18 set.
15,17,18 dez.

Tabeliã da Paschoa
1887 10 abr.
1888 (anno bissexto). 1 abr.
1889 21 abr.
1890 6 abr.
1891 29 mar.
1892 (anno bissexto). 17 abr.

1893
1894
1895
1896 (anno bissexto). .
1897
1898

2 abr.
25 mar.
14 abr.

5 abr.
18 abr.
10 abr.

-
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} No anno de 1886 haverá apenas dous eclipses, ^ 

d<> sof-

fePrSeiroTan*r) terá lugar no dia 5 ^ março; o segundo^to al
iin. aisto- ambos são invisíveis na província; o segundo e

parlltntf SiVell no* do Brazil na manhã de 29 de agosto.
¦

As auatro estações do anno começam:
"i (calculo 

para a latitude e o tempo de Porto Alegre)

O outomno a 20 de março á 1 hora 1 minuto o3 seg cia totó

O inverno a 21 de junho ás 9 horaj 16mm 22 e|0^X 
noite,

A primavera a 22 de setembro as 11 horas 39 min. 20 
^-" 

.

O verão a 21 de dezembro ás 5 horas 55 min. 5 seg. da tarde.

Tabeüa do nascimento e
(calculados para a latitude de

occaso da lua
Porto Alegre)

3inri Ilido "dia& 
H^mnTi' L L^ljL l L^ÀtL=^=À
6 45 ,, 8 10 ,, 17 6 49 ,, 8 53 ,,
7 34 9 36 18 7 48 f oj „
q oq 10 25 19 8 50 10 44 ,,

\ illfl 11 íl 
20 9 53 11 33 „

fi 10 8 
11 54 21 10 58 ., 013 tarde

I 1 ÍO 38mành. 22 0 3manh. 0 56 „
1 M 18 „ 23 1 S 1 f? .
0 47 tarde 1 41 „ 24 1 61 ,, » |7 

„
ia i qq 9 15 25 2 52 ó *° »
11 2 27 

2 53 26 3 11 * » .
12 3 2 SUS 27 3l52 5 30 ,,

1 3 38 | 4 58 , 28 4 38 | • 58 „
1^ 4 18 5 48 „ 29 6 U 7 26 „
15 5 5,, 6 47 \J^ÍJULjL=JL^=^

Tabeliã para o calculo dos «mosjajdade^dajua

0,-, do dia astronômico e
fe
0.
O

'?3

j4

\. **
'í_:;ív_ •-•

0,5
0,6

0,8
O j9

•jO

JJ

JJ

5?

JJ

?J

JJ

JJ

55

JJ

JJ

JJ

>?

?!

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

igual
jj

jj

jj

jj

»

j?

jj

jj

;j

a 2 horas
4
7
9

12
14
16
19
21
24

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

J?

JJ

e 24 minutos
48
12
36

O
24
48
12
36

O
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Tabeliã da hora media do Nascimento e Occaso apparentes do Sol em 30° Lat. Sul
]Sf = Nascimento (latit. media da provincia do Rio Grande do Sul) O = Occaso

oi

PI

Janeiro
N O

Fevereiro
N O

Marco
N O

Abril
N O

Maio
N O

Junho
N O

Julho
N O

gosto
N O

Setemhro
N O

Outubro
N Q

3
6
9

12
15
18
21
24
27
«30

oi
0.6
O
O
K5

9

12

14
°1G

°1S

— »J

5*>7

75
7c
75
75
75
74
7.,
7.2
7i
659

31
5.,,
°36

3SO,

Q4I
844
°4Ô
^48
°50

f>57
656
65,
60O

63S
635

555
&Õ7

°59
6x
63
6,
66
6S
6l0

632
62S

6ai
617
614

67
63
°59

612
614
6l6
61 s
620
622
6->3
625
62/
^29

'54

5.
5
5
O
5.

51

48

44

41

°35

O 31
O 28
D25

6.31
633
634
636

«86
64I
643
644
645
647

«K

5

Oo.)' —

20
IS

°10
514
°12
C»9

o (5

65O
652

653
654

65s
70
70
659
65S

53
5*2

0.>
5
5
5-

4
6

Os
59

657
657
657

656
654
6r.o«_)o

652
651

65O
6«

°10
^11
D13
°15
O

O

17
'IS

_19
0.>i

5o,SSO

6i5
642
64O
63s
635
631
62S
625
621
6iS

D27

29
^30
°32
°34
^30
^3S
°40
°42
O < o

6u
61.0

67
64
D59

°50

°52

^4S

^44

^40

°4ó
547
^4S
°49
^51

^53
°55
^50
°5S
°59

°37
»<»
D33

V29
D26

^23

P.2Ò
°10
°14

?;

6a
64
6c
67
60
611
613
6^
6
6

15

17

19

^nm. = minutos
Tabeliã da equação do tempo em 1886

para a província do Rio Grande do Sul

Janeiro
mm. seg.

Fevereiro
111111. ; seg.

Marco
mm. seg:.

Abril
mm. seg.

Maio
mm. seg.

Junho
mm. seg:.

Julho
mm. seg.

Acosto
mm. seg1.

Setembro
mm. seg

Outubro
mm. seg.

3

ií
12
15|
181
i2i;
pé

m

-4
-6
-7
-8
-9
10
11
•12
-13
13

53
14
30
41
47
46
39
24
3

35

14; 5
14 20
14 27
14: 27
-14 20
¦14? 7
-13
-13
-12

47
22
52

+12
+11
+10
•4-9
— 9
4-8-4-7
!--6
O

-f-4

3
22
38
50
0
7

13
18
22
27

3
2
1
0
0
0
1
1
2
2

15
23
32
44
2

45
24
59
30
56

3
3
3
3
3
3
3
3
3
2

17
33
44
50
51
47
38
25
6

43

2
1
1
0
0
0
1
2
2
3

6
35
1

25
12
50
29
8

46
22

3
4
4
5
5
yO
6
6
6
6

57
29
57
21
41
57
8

14
15
10

5
5
4
4
3
2
2
1
0

56
39
16
48
15
37
55
9

19
26

-0
_ 1
-2
-3
-4
-5
-7
-8
— 9
-10

49
48
49
52
55
59
3
5
6
5

11
•11
12
13
14
14
15
15
16
16

Novembro
N O

Dezembro
N O

r>4
5*2
¦__/
»0
45o
4-
4-56
455
454
453
4-o«_»—

623
625
62S
63O
633
635
6.
6
6
6

3S

41

43

45

452
4Õ2
453
453
454
4-
45e
"*57

^59

5-2

64S
650
652
654
6Õ6
658
659
70
%
73

seg. = segundos

Novembro
mm. SP o*

Dezembro
mm. seg.

55
45
31
13
49
20
44

3
14

16
16
16
15
15
14
13
13
12
11

18
13
1

41
13
37
55
4
7
3

9
8
7
5
4
3
1

— 0

¦2

54
40
21
58
32
4"
34
4

25
53
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y 1. Correcção á tabella de pag. 7

para ter-se o
dade, Cruz

nascimento e occaso do sol em São Borja, Ita<p Sole-
Alta, S. Francisco de Paula. - Latitude media 29.

Jan. todo
Fev. todo
Mar. até 9

10 a 31

mm.

v
Abr. todo
Mai. todo

95 À
Ul

| i

S'l
et-

|0

" 
JüT^üil min, min.

1
mm.

m

tel Q
Há i
_D 1

O

HI
B

Jun. até 4

„ 5 a 30
Jul. todo
Ago. todo
Set. até 17

18 a 27

3
Ula
CD

3

2

2
9P
02

•1

1
°' 0

O
CP

H
&3

2

02 1
9?

0CD

Set. 28 a 30
Out. todo
Nov. todo
Dez. até 6

„ 7 a 31

m
P
ui

CD

P

02 »

^ OP O
P^
CD

teJ
§¦1
Há

02
• 9

o 3

O

O U 
ç±,-\.» •¦¦¦¦•¦ .. >-

para ter-se
cruzilhada,

II. Correcção á tabeliã de pag. 7

o nascimento e occaso do sol em Bagé', Caçapava, En-

Piratiny, Sant'Anna e üruguayana. - Latitude media dl .

rr '=L '¦•'•_.»l , •,,

Jan. todo
Fev. todo
Mar. todo
Abr. todo
Mai. todo

min. min.
^ o Ho
Ul H

21 *1

go 2 9

mm.

Jun. todo
Jul. todo
Ago. todo
Set. até 7

„ 8 a 30

min.

^2 H2
o2 g2
?¦¦? t—^£ 9 ^ 2
i—i. |-i.

Ul Ul
c+ 1 Oi

Io °0i
__ 1.1

Out. até 13

„ 14 a 31
Nov. ate 9

., 10 a 30
Dez. todo

min. min.

íz! 0 fej 0
p 3-5-1 * 1

3 1 S 1
to «l
o2 -2
CD £
°2 £21; , . J

•¦¦-yy¦_,-

para ter-se o
1.11. Correcção á tabeila de pag. 7

nascimento e occaso do sol em Bio Grande, Pelotas e

Sta. Isabel. — Latitude media 32 .

Jan. todo
Fev. até 15

?? 16 a 28
Mar. até 12

| 13 a 31
Abr. até 15

16 a 30
55

min. jnm^

5zJ 4= _

o 6 95 u
H

1-2 % 2\
H« CG |

oi 95 1
CD rt

o 0 » 0

*2 
o 2

L__J__i

@4 Mai. todo
Jun. todo
Jul. todo
Ago. até 21

„ 22 a 31
Set. atê 14

„ 15 a 27

min.

4

mm.

34
95
Ul
2 4CD ~

3 Q
M"
Ulm
95

CD J-

4

tá
Í4
95 

^

ro O
CO
o2
CD

0 1
o o

Set. 28 a 30
Out. até 15

„ 16 a 31
Nov. até 12

„ 13 a 30
Dez. todo

min. min.

i i|
«1 I1!
93 rt-

§2^2

13 |3

14 ^4
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SV. Correcção á tabeliã de pag. 7
para ter-se o nascimento e occaso do sol em Jaguarão e Santa Victoria

Latitude media 33.°

min. min.

Jan. até 15 7 7

,, 16a31 | 1 6
Fev. até 15 -g .2 4

„ 16 a 28 * ? 3
Mar. até 7 | I 2 I

CD

„ 8 a 18 1 1 1 1

„ 19 a 20 % _°_0
„ 21 a 31 Í l\~|T

Abr. até 10 .2 2 .2 2

,, 11 a 18 1 3 ^3
„ 19 a 30 |. .4 | 4 jj

Mai. até 10

„ 11 a 20
., 21 a 31

Jim. todo
Jul. até 21

„ 22 a 31
Ago. até 9

., 10 a 16
17 a 31>J

Set. ató 7

.. 8 a 20

min. min.
E_ ^o

6
7

^7 o 7
Ü7.S7
'3 5 6
fl «

,-5 f__o 5 o

O

2
lll
 |l

Set, 21 a 24
„ 25 a 30

Out. até 8

„ 9 a 16
„ 17 a 27

„ 28 a 31
Noy. até 6

„ 7 a 12

„ 13 a 23

„ 24 a 30
Dez. todo

mm.
o

1
1
2

Ia
2 4
*4
CD
O *

£ 6

mm.
o
i
1
2

CD

133
CO

á 4
•r-i

CO

S4
CO

6

Feriastorenses
Além dos domingos e dias santificaclos são feriados no foro os

dias: 1 a 31 de janeiro; 25 de março, (anniversario do juramento
da Constituição); 21 de abrü a 5 de maio (semana santa — desde quarta-
feira de trevas até se completarem 15 dias); 13 a 20 de junho (de
domingo do Espirito Santo até o da Trindade); 7 de setembro (anni-
versario da independência do Império); 2 de novembro (dia de fina-
dos); 2 de dezembro (anniversario natalicio de D. Pedro II); e 21 a
31 de dezembro (ferias do Natal).

Repartições Publicas
As repartições publicas trabalham ordinariamente em todos os

dias úteis das 9 lioras da manhã ás 3 horas da tarde. Além dos
domingos e dias santificaclos são feriados para ellas: 25 de março,
7 de setembro e 2 de dezembro; para as repartições provinciaes é
tambem feriado o dia 21 de novembro (anniversario da chegada do
Imperador á provincia em 1845).

¦7-7h
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Primeiro mez JANEIRO Tem 31 dias

O
Tá

•cô

P

«d
•H cp
P K

CÔ«d

cô
p

r—I

CÔ

CO
cô

1
2

Sex.
Sab.

3
4
5
6
7
8

Dom.
Seg.
Ter.
Qua.
Qui.
Sex.

| Sab.
10 Dom.
11 Seg.
12 Ter.
13 Qua.
14 Qui.
15 Sex.
16
17
18

20
21
22
23

Sab.

CALENDAEIO CATHOLICO

cô

cô
Tá

cD

cô
Tá

ICircumcizão do S. Anno bom. S.Fulgencio B.;
S.IzidoroB.M.;S.ArgeoM, [S.Eufrosma.

J9

S. Antero B. M.; S. Genoveva V.
S. Gregorio B.; S. Tito B. .
S. Simeão Estellita; S. Appollmana \.
* Epiphania. Os santos reis. S. André B.
S. Theodoro, monge.
S.Lourenço Justiniano, patnarc.de Veneza.
S. Julião M.

25
Êè
27,9
28,9

Q,2
1

' mi

4?o

Òmq
* mm%

61o após a epiph. S. Paulo, Eremita; S. Gonçalo
S HyginoP.M.;S.HonorataV. [do Amarante.
S. Satyro M.; S. Zotico e seus comp. Mm.
S. Hilário B. Dr. da igreja. .. .. .
0 S. Nome de Jezus; S. Felix de Nole M.
S. Amaro Ab.; S. Bonito B. ^ .. W>f •
Os Ss. martvres de Marrocos; _¦ Marcellol n,8

• 
%

io»

Dom.
Seg.
Ter.
Qua.
Qui.
Sex.
Sab.

24ÍDom.
25 Seg.
26 Ter.
27 Qua.
28 Qui.
29 Sex.
30 Sab.

2o após a epiph. S. Antão, abbade.
S. Prisca V. M.; a cadeira de S. Pedro em
S* Canuto, rei da Dinamarca. [Roma
S. Sebastião M.; S. Fabiano P. M.
S. Ignez V. m S. Patroclo ^.
S Vicente e S. Anastácio Mm. [de Toledo
Os aospozorios deN. S».; S. Ildefonso, arceb. 18,a

Lmmi»0

15,2
16
17

3o ap. a epiph. N. Sa. da Paz; S. Thimoteo B. M. 19,
Conversão de S. Paulo. \^
S. Polycarpo B. M.; S. Paula, viuva.
S João Chrysostomo, arceb. de Constatinopla.
S Cyrillo B.; transi, de S. Thomaz de Aqumo. 23,2
S Francisco de Salles B.; S. Sulpicio B.
S Martinha e S. Jacintha de Manscott Yv.

4%)%
À&1V

24,2
25,2

m gil I4Q ao. a epiph. | Pedro Masco; S. Cyro M.l26,2 I
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MEMORANDÜM - JANEIRO 1886

Phases da lua:

Nova: 5 janeiro ás 4 lioras 18 min. 58 seg. da manhã.
Crescente: 13 „ 8 „ 59 „ 40 „ da manhã.
Cheia: 20 ,, 4 „ 20 „ 4 „ da manhã.
Mingoante: 27 - 10 .. 6 .. 34 ., da manhã.

jj JJ JJ V

20
jj ;j jj ^u jj

jj jj *V .>

No dia 19 de janeiro ás 10 hor. 41 min. 53 seg. da noite
entra o sol no signo de Aquário (M). No dia 7 janeiro ás 6 hor.
da manhã está a lua em apogêo, no dia 20 janeiro ás 10 hor. da
manhã em p erige o.

São feriados no fôro todos os dias do mez de janeiro.

No mez de janeiro e no seguinte paga-se a taxa de escravos quer
geral, quer provincial; termina o praso do pagamento da décima urbana.

,yV wm

'. mm
:'¦ " "'¦'-'.'íWÍ

m

. y .. ..>¦.

¦ X,
' 

" 

¦*''<$

-,-..--*-*JW.»íp
(?,«f'W.> 'fí_>|f*

¦5 ¦''¦'¦ «-Isj
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Sesundo mez
(5 FEVEREIRO Tem 28 dias

O

W
ce

ce

m ce
ce g

ce

ce

ce

te

te
ce

P-<

1
2
3
4
5
6

Seg.
Ter.
Qua.
Qui.
Sex.
Sab.

i
7
8
9

10
11
12
13

Dom.
Seg.
Ter.
Qua.
Qui.
Sex.
Sab.

141 Dom.

m
f: 
YYL-y

15
16
17
18
19
20

Seg.
Ter.
Qua.
Qui.
Sex.
Sab.

21
22
23
24
25
26

Dom.
Seg.
Ter.
Qua.
Qui.
Sex.

271 Sab.
28 Dom.

ca

CALENDÁRIO CATHOLICO
ce

CD

ce

27S. Ignacio B. M.; S. Brigida V.
t Purificação de N. Sa. S. Fortunato e S. Feli- 28,2
S. Braz B.; o B. Odorico F. [ciano Mm. °°

S. André Corsino B. C.; S. Theophilo, conf.
S. Agueda V. M.; S.PedroBapt. e s. comp.Mm.
S. DorotheaV. M.; o B. Antônio de Amandula.

52

54o
1,4
AlA

5o ap. a epiph. S.Romualdo ab.; S. Ricardo R.
S. Toão da Matta; S. Corintha. [da Inglat.
S. Appollonia, virgem martyr.
S. Escholastica V.; S. Guilherme.
S. Lázaro B.; a B. Joanna Valesia F.
S. Eulalia V. M. [v-.D:
S. Gregorio II papa; S. Catharma deRicci

'w
4,
5
6

54

54

54'
8.
9 54

6o ap. a epiph. S. Valentim M.
S. Faustino e S. Jovita Mm.
S. Porphirio M.; S.Samuel e S. Jeremias Mm.
S. Faustino B.; S. Silvino M.
S. Theotonio; S. Simeão B. M.
S. Cornado F.; S. Gabino M.
S. Eleuterio B. M.; S. Nilo B.

10,á
11,4
12?4
lo,4
14
10,4
16,á

54

Septuagesima. S. Maximiano B.; S. Angela de
S. Margarida de Cortona F. [Mericia V.
S. Lázaro, monge; S. Pedro Damião B.
S. Pretextato B. M.; S. Primitiva M.
S. Mathias Apóstolo.
S. Cezario; o B. Sebastião de Appancio F.
S. Torquato M.; S. Lamberto; S. Leandro.

17,4
18,4
19,4
20,4
21,4
22,4
23.

Sexagesima. S. Romão ab.; o B. Thomaz de[Cora F.
2454
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MEMORANDUM — FEVEREIRO 1886
a?

3sS

.V'.!Í

$^tt:

Crescente: 11
CAeia: 18
Mingoante: 25

Phases da lua:

3 fevereiro ás 11 horas 50 min. 16 seg. cia noite.
ii

ii

ii

ii

ii

ii

ii
2
1

11

11

11

21
50
46

11

11

11

28
16
34

11

11

11

da noite,
cia tarde,
da tarde.

No clia 18 de fevereiro á 1 bora 16 minutos e 49 segundos
da tarde entra o sol em Piseis (gg). No dia 3 de fevereiro ás
8 horas da manha está a lua em apogeo; no dia 17 de fevereiro
ás 11 horas da noite em perigeo.

Termina neste mez o pagamento da taxa de escravos quer geral
quer provincial.
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Terceiro mez MARÇO Tem 31 dias

K: -• ¦•

SJ
«D

O'd

fi

ce

ce S
fi «2

ce

ce

ce

GO
ce

CALENDÁRIO CATHOLICO

ce

ce

CD

ce

Seg.
Ter.
Qua.
Qui.
Sex.
Sab.

7|Dom.!
8 Seg.
9

10
11
12
13

Ter.
Qua.
Qui.
Sex.
Sab.

14
15
16
17
18
19

Dom.
Seg.
Ter.
Qua.
Qui.
Sex.

201 Sab.
211 Dom.
22
23
24
25
26
27

Seg.
Ter.
Qua.
Qui.
Sex.
feclU.

28
29
30
31

Dom.
Seg.
Ter.
Qua.

S. Adriano M. ; S. Eudoxia M.
S. Simplieio P.; S. Euzebio ab.
S. Hemeterio M.; S. Cunegundes Imperai
S. Casimiro da Polônia; S. Lúcio P. M.
S. Theophilo B.; S. Rogério F.
S. Olegario B.

25
26
27
28
29

O

'4

%

>4

>4

J6

Quinquagesima. S. Thomaz de Aquino Dr. ; S.
S. João de Deus. [Perpetua e Felic. Mm.
S.FranciscaEom., viuv.; S. Cathar. daBohem.
Terçaf ra.de Carn. S.Militão e os seus comp.Mm.
Cinzas. S. Cândido M.; S. Cathar. de Bolonha.
S. Gregorio P. Dr.
S. Rodrigo li; S. Eufrazia Y. C. 7,6

1o da Quaresma (Ihyoc). Trsl. de S. Boaventura.
S.Henrique È; S. Longuinhos.
S. Cyriaeo M.; S. Abrahão Eremita.
S. Patricio Ap. da Irlanda (Têmpora).
S. Gabriel, Arch.; S. Narc, are. de Braga.
S.José,esp.deN.Sa.;SS.QuartmaeQuintillaMm.
S. Martinho Dumiense, arceb.

8
9

10
11

36

1 9
13
14

>6

'6

2°daQuar. $eminiscere). S.Bento ab.; S.BerilloB.
S. BeneYenut0 B. F.; S. Amb. de Senna D.
S. Felix e s./c. Mm.; S. Victorino.
S. Marcos M.; S. Agapito B.; S. Latino M.
f Annunciação de N. S.a; S. Quirino e s./c. Mm.
O S. lençol de N. S. S. Ludgero B.; S.Braulio B.
S. Roberto; S.FiletoF.

9615
16,6
17
18m
19

ÍQ\20
21,61

3°daQuar.(0coli). S.Alexandre,S.Castorina,M.
S. Bertoldo C; S. Jonas e seus comp. Mm.
S. João Climaco A.; S. Clineo.
S. Balbina V.; S. Benjamin M.; S. Anselmo M.

22
23
24
25

?6

56

w
?6
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MEMORANDUM — MARÇO 1886

Nova:
Crescente: 13
Cheia: 20
Mingoente: 27

•y'"\r. 'y-

Phases da íua:
5 março ás 6 lioras 39 min. 34 ses*. da tarde.

11

11

11

11

11

9
1
7

7?

ti

42
11
19

11

11

11

11

11

da manhã,
da manhã,
da manha.

No dia 20 de março á 1 hora 1 minuto 53 segundos datarde entra o sol em Aries (ff), e começa o outomno; no dia2 de março á 1 hora da tarde está a lua em apogêo; no dia18 de março ás 8 horas da manhã em perigêo; no dia 30 de marçoas 6 horas da manhã em apogêo.

Neste mez e no de abril paga-se a segunda prestação do impostode industrias e profissões.

mm

f-m

r.r

m

'(Yüi

Êm
¦xm
XrX
''¦'¦';

..¦ 51
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Quarto mez

ISJ

a
o
CO
c8•r-t

fi

te

fi oa
ce

h3

ce

ce

ce

1| Qui.
Sex.
Sab
Dom.1
Seg.

: 6 Ter.
Qua.
Qui.
Sex.

10 Sab.
11
12
13
14
15
16
17

Dom.
Seg.
Ter.
Qua.
Qui.
Sex.
Sab.

18
19
20
21
22

Dom.
Seg.
Ter.
Qua.
Qui.

23] Sex.
24 Sab.

ABRIL Tem 30 dias

CALENDÁRIO CATHOLICO

ce
pá

r—<

ce•d
o

rõ
ce

26

25
26
27
28
29
30

I

Dom.
Seg.
Ter.
Qua.
Qui.
Sex.

29
0

2
3

S. lacaio; S. Valenco. _ _ _ ......
As 5 S. chagas de N. S.; S. Francisco de Paula. 27,
S. Ricardo B.; S. Benedicto F.  '

4o da Quaresma ptàré). S. Izidoro de Sev.; S.
S Vicente Fer. D.; S. Irene V M. [Zozimo C.
S. Marcellino M.; S. Diogenes M.
S.EpipbanioBM.; S.Waltrude.
S. A maneio B.; S. Condessa M. \P f*
Oprec.sang.deN.S.;S.ProcoroM,S.Demetno
S. Ezequiel, propheta; S. Pompeu M.

Paixão (Jadica). & Leão I papa; S. Isaac, monge.
S. Victor M.; S. Ângelo de Clavasio *.
S.HermenegildoM.; a B. Margarida de Cas-
S Tiburcio e S.Valeriano Mm. [tello VI).
S Lúcio F.; S. Basilissa e S. Anastácia Mm.

56

56

59!

"59!

'9

59

459

6
7
8
9

10

59

59

59

59

59

As7dÔr.deN.S.a; S.EngraciaVM.;S. Fruet, 11,
k ^JlftMá: íarc de Braga. a«

Ramos |Nra). ã tíaidmo B oB. André 13*
S Hermogeneo M. [Hilbernon F. 14,9
S.Ignez deMonte policiano VD.; S, bevenano
Trevas. S. Anselmo, areb. de Cantuària [M,
End.(f1/od.emdian.)S.SotereS.CaioPP.MM.
Paixãl (1* até Vo d.) S- Jorge M., def. do Imp.
Alleluia. S. Fidelis Sigm.; S. Honorio.

15
16
17
18
19

59

79

59

59

59

7-Tpaschoa. S. Marcos evangel.; I Hormino f g||
S. Pedro de Rates M.
S TertulianoB.; S. Turibio arceb. de Lima.
S. Paulo da Cruz C; S. Vidal M.
S. Pedro M D.; S. Hugo Ab.
S Catüarina de Senna V D.; S. Soplna V M.

21
22
23,
24
25

59

59

9

59

m

i 
¦ j

Kft
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MEMORANDUM ABRIL 1886

mwmm

i

...,.

Nova:
Crescente:

m Cheia:
Mingo ante:

Phases da lua:
4 abril ás 11 lioras 5 min. 52 se,"1, da manhã.

11 „ „ 5 „ 24 „ 16 „ da tarde.
18 ,. .. 11 ., 34 .. 28 „ da manhã.

ii ii

1
J? )1

7?

50 )) 46 )) da manhã.

No dia 20 de abril ás 0 horas 57 minutos da manhã entra
o sol em Tauro (pg); no dia 15 de abril ás 2 horas da manhã
está a lua em perigêo; no dia 27 de abril a 1 hora da manhã
em apogêo.

São feriados no toro os dias 21 a 30 de abril. .

Termina nesie mez o pagamento da segunda prestação do im-
posío sobre industrias e profissões. Paga-se tambem o imposto pro-
vincial sobre cazas de modas e outras (2.° semestre).

2

.(¦%.-

'Yfifikfififi'

.. • ,
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MATO001 BB*™ ^^

'*<;:

Quinto mez
Tem 1 dias

I i 1
O

m
ce
m

c3
I

s a
r-H ©
P CQ

T3

COm
H

CALENDÁRIO CATHOLICO

r-H
ce

ce
>3S*

i\M%\ jO^eliJp^sTl^^
2lDom.
3
4
5
6
7
8

Seg.
Ter.
Qua.
Qui.
Sex.
Sab.

S. Alexandre, [falda Jnf. dePort.; S . Athan.B.
S. Monica. S&àSi
S. Pio V papa; S. Angelo;M C. [»««
S João awfe poriam Zafiwam; b. Jodo ua-
SEStanisIáoBM.;S.FlavioeS.AugustoMm 

3,s
Éppr|j| de S. Miguel Archanjo. i a*

28,9

li

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

S Antonio are. de Florença.
S. Anastácio M.; S. Fábio M.
S. Joanna, princeza de Portugal \T D
N S. dos Martyres; S. Pedro Regalado ií.
s! Bonifácio M.; S. Gü D. #
S. Izidoro lavrador; S. Dimpina

mmm ———ms^m^ms^t-fi''''-'

5,8
Í3
7,3
8,,
9
lll
11,3

JO

.9JO

16
17
18
19
20
21

Dom.
Seg.
Ter.
Qua.
Qui.
Sex.

22 Sab.

15,3
16,3
17,8

23 Dom.
24 Seg.
25 Ter.
26 Qua.
27 Qui.
28
2_9
30
31

Sex.
Sab.

37ipXp~asch. BI mroclmõdêS. José.
S. Possidonio A.; S. Pascoal Bayl. h.
| Venci0* M.; S.Erico,B- d. Suécia M.
S*. Pedro Celestino P.; S. Ivo F
S Bernavdino de Senna F.; |. Pautila V.
S. Mancos .e S. Theopompo Mm
S Rita de Cássia, viuva A.; &. Helena V^

iipiiliiPi S.Basileu, are. de Braga.'
I Sa. Auxiliadora; S. Afra. . <"*
S.GregorioVIIpapa; S.MariatogcUeltel ai,
S Felippe Nery; S. Eleutheno P M. IV b.
S João P M.; S. Ranulpbo M.
| Germano B.; S. Emilio e seus comp. Mm.
S. Máximo e S. Maximiano Bb.

.L JíQ

Dom.
Seg.

RSJi^êiiii^ip. toando, Uu ae uai»;
S. Petronilha V. ts-*jlix £ ft

22,3

|||

26,
27,

o

%£*p*? fi
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MEMORANDUM - MAIO 1886
* - -

HmÈ

¦ ¦'-,

. :¦¦>-'¦

y-.;-'

~lf~-*\

¦•-¦• * ¦.. ;¦¦*¦-VS

st

Phases da lua:
Nova 4 maio ás O horas 17 min. 46 seg. da manhã.

§ Crescente: 10 tn 55 .. 22 ., da tarde.
ÍSi Cheia: 17

Mingoante: 25
ílèí]

,, ,,10 ,; 55 „ 22
, ,,10 „ 22 „ 22

,, „ 8 „ 11 „ 22

J.

)1

11

da tarde,
da noite.

No dia 21 de maio ás O horas 52 minutos 3 segundos da
manhã entra o sol em Geminis (||); no dia 10 de maio ás 9 horas
da noite a lua^está em perigêo; no dia 24 de maio as 9 horas da
noite em apogêo.

São feriados no foro os dias 1 a 5 de maio.
2*
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Sexto mez JUNHO ITUm 30 dias

tsj
a;

o

c3
fi 02

ce

ce

w
m
ce
A

CALENDÁRIO CATHOLICO

ce
r-H
ce

ce

1
2
3
4

Ter.
Qua.
Qui.
Sex.
Sab.

6
7
8
9

10
11
12

Dom.
Seg.
Ter.
Qua.
Qui.
Sex.
Sab.

13
14
15
16
17
18
19

Dom.
Seg.
Ter.
Qua.
Qui.
Sex.
Sab.

20
21
22
23
24
25
26

Dom.
Seg.
Ter.
Qua.
Qui.
Sex.
Sab.

W5

27
28
29
30

Dom.
Seg.
Ter.
Qua.

S. Firmo M.;S. Secundo M. ,
S. Marcellino; S. Erasmo e S. Blandma M.

fAsc.de N.S.; S.PaulaVM.;S.Ovidio,B.de
S. Fránc. Car.; S. Quirino, B M. [Braga.
S. Marciano M.; S. Bonifácio B M.

28,3m
1xtt

2

Após a ascen. (Exaudi). S. Novberto B.; S. Amam
S. Roberto ab.; S. Paulo B. [cio B M.
S. Salustiano ; S. Severino B.
S. Primo e S. Feliciano Mm.
S. Margarida R.; S. Maurício Ab.
S. Barnabé Ap.; S. Felix e S. Fortimato Mm.
S. João de S. Facimdo; S. Qnofre.

m
4m

tt)

?9

Esp. Santo. S. Anton. de Lisb.; S. Aqmllina.
S. Bazilio Magno B.
S. Vito; S. Modesto; S. Crescencia M.
S. João Franc. Jes.; S. Aureliano P. (Tempera).
S. Manoel e seus irmãos; S. Thereza, viuva,
S. Leoncio M.; S. Amando B.
S. Gervazio e S. Protazio M.

6
7
8
"tt)

m
ii
12
13,9
14
157c
16

?9

>9

tt)

9

tt)

SS. Trindade. S. Silverio P M.; S. Pruden-|17
S. Luiz Gonzaga. [ciana V M.
S. Paulino B.; S. Flavio Clemente M.
S. João sacérd.; S.Edeltrudes, R. da Bretanha.

| Corpo de Deus. Nasc.deSJoãoB. S. Fausto
S. Guilherme Ab.; S. Febronia V M. [M.
S. João e S. Paulo Mm.; S. Virgílio.

tt)

tt)
18

20,y
21tt)
22?9
23

tt)

2.° dep. do Esp. Sto. Â Pur. de N. S. S. Ladisláo,
S. Leão II, papa. [R. da Hungria.
| S. Pedro e S. Paulo Ap.; S. Marcello.
S. Marcai B.; S. Emiliana M.; S. Lúcia.

24
25
26
27

tt)!

59

19

?9
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MEMOKAMflJM - JUNHO 1886

Phases cia lua:
Nova,: 2 iunlio ãs 10 lioras 30 min. 34 seg. da manhã.

í\ í\ n TV» o vi n Q

3 Crescente: 9 ,, „ 4 „
H Cfòem: 16 ;, „ 10 jj W

Mingoante: 24 -- 1 - 1°
5? " 

" 
»

;, „ 10 ,3
„..:. .¦¦¦¦".. 1 ?>

o
10
16

JJ

JJ

JJ

da manha.
da manha,
da tarde.

No dia 21 de junho ás 9 horas 16 minutos 22 segundos da
manhã entra o sol em Câncer •$#*), e começa o inverno; no dia
5 de junho ás 8 horas da noite a lua está no perigeo; no dia
21 de junho as 2 lioras da tarde no apogêo.

São feriados no foro os dias 13 a 20 de junho.

Neste mez paga-se o imposto de décima urbana e o prazo para
este pagamento termina em julho, após 30 dias úteis a contar de
1° de junho.

' : m_ (VV

¦m
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SetinK) mez JULHO Tem 31 dias

cD

O

m

cô

cô g

CÔ•73

CÔ

p—i

cô

CD
02
CÔ

Pn

CALENDÁRIO CATHOLICO

cô
d

rH
CÔ""d
o
CÔ

1
2

Qui.
Sex.
Sab.

5
6
7
8
9

10

4 Dom.
Seg.
Ter.
Qua.
Qui.
Sex.
Sab.

11
12
13
14
15
16
17

Dom.
Seg.
Ter.
Qua.
Qui.
Sex.
Sab.

18
19
20
21
22
23
24

Dom.
Seg.
Ter.
Qua.
Qui.
Sex.
Sab.

25
26
27
28
29
30
31

Dom.
Seg.
Ter.
Qua.
Qui.
Sex.
Sab.

S. Tlieodorico Ab.; S. Julio M.
O ss. cor. de Jezus. Visitação de N. S.a; S. Pro-

28
O,

?9!

56

S. Jacintho M.; S. Heliod. B. [cesso M. 1-56

3.°dep.doEsp,Sto. Oprec.sang.deN.S. S. lzabel,
S. Athan. M.; S. Pliil. V. [R, de Portugal F.
S. Domingas V M.; S. Izaias, propli.
S. Pulcheria V.; S. Cláudio e seus comp. Mm.
S. Procopio M.; S. Lourenço de Brundisio Cap.
S. Verônica Juliana Cap.; S.Nicolau e s./c. Mm.
S. Januário e seus irmãos Mm.; S. Amélia V.

2
3

5
6

56

?6

:56

M
?6

'56

8m
4.° dep. do Esp. Santo. S. Pio P.; S. Sabino e S.
S. João Gualberto Ab. [Cypriano Mm.
S. Anacleto P M.; S. Eugênio B.
S. BoaventuraB. cardeal F.
S. Camillo de Lellis; S. Henrique Imp.
Triumpho da Santa Cruz. N. Sra. do Carmo.
S. Aleixo; S. Acylino B.

9
10

56

?6

lla6

12,
13
14
15

6

>6

56

i
5.° dep. do Esp. Sto. S. Symphoroza e s/filhos
S. Vicente de Paula. [Mm.; S. Frederico B.
S. Jeronymo Emiliano; S. Elias, propheta.
S. PraxedesV.; S. Claudino M.
S. Maria Magdalena; S. Menelêo.
S. Appollinario B M.; S. Liborio B.
S. Christina V M.; S. Francisco Solano F.

16
17
18
19

56

?6

56

56

20,6

22,6
6.°dep. do Esp. Sto. S.Thiago Ap.; S.Christov.
S. Symphronio, S. Theodulo e S. Olympio,
S. Pantaleão M.; S. Natalia. [Mm.
S. Innocencio e S. Victor Pp.
S. Martha V.; S. Simplicio, S. Faustino Mm.
S. Rufino M.; S. Donatilla V M.
S. Ignacio de Loyola Jes.; S. Fábio M.

23
24

26
27
28

56

56

56

56

56

56

0,3
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Phases da lua:
Nova:
Crescente: 8
Cheia: 16
Mingoante; 24
Nova: 31

1 iuilio ás 6 horas 41 min. 52 seg. da tarde;
•_/ __ /~_ f_ _-__-_ _-__ __ i _ l _ r_

1?

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

9
1
3
2

JJ

JJ

JJ

JJ

53
44
56
1

JJ

JJ

JJ

J?

28
10
40
4

J?

JJ

JJ

JJ

cia manhã,
da manhã,
da manhã,
da manhã.

No dia 22 de julho ás 8 horas 10 minutos 8 segundos da
noite entra o sol em Leo WM) I B dia 3 (\e Ifp ás \ 

lora" È
tarde chega a lua ao perigeo; no dia 19 de julho as 4 lioras da
manhã ao apogêo; no dia 31 de julho ás 8 hor. da noite ao perigeo.

Termina neste mez o prazo para o pagamenio da décima urbana, de
30 dias úteis a contar do Io de junho. Principia o pagamento dos
impostos municipaes annuaes,

¦ 

*
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Oitavo mez AGOSTO Tem 31 dia*8

«D

O•-d
IO
cô•r-1

fi

fi «J
CÔ

cô

cô

0_*

cô

CALENDÁRIO CATHOLICO

1
2
3
4
5
6

Dom.
Seg.
Ter.
Qua.
Qui.
Sex.
Sab.

7.°dep.doEsp.Sto. S.Anna?mãedamãedeDeus.
N. S. dos Anjos; S. Estevam P M.
Inven. de S. Estevam proto mart.; §. Lydia.
S. Domingos; S. Perpetua.
N. SMasNeves; S. Cassiano Bi; S. Oswaldo E.
Transfiguração de N. S. S. TMago Eremita.
S. Caetano; S. Alberto C.;S.DonatoBM.

8lDom.
9

10
11
12
13
14

Seg.
Ter.
Qua.
Qui.
Sex.
Sab.

8.° dep. do Esp. Santo. S. Cyriaco e seus comp. 8**.
S. Eomão M.; S. Veriano. [Mm.; S. Emilian. "

S. Lourenço M.; S. Pliilomena V M.
S. Tiburcio e S. Suzamia Mm.
S. Clara V F.; S. Graciliano M. [ciano B.
S. Hyppolyto e S. Cassiano Mm.; S. Simpli-
S. Euzebio B.; S. Juliana de Busto A.

^53

10.«
11.,

IO

X U a Om
lia

15
16
17
18
19
20

Dom.
Seg.
Ter.
Qua.
Qui.
Sex.
Sab.

9.° dep. do Esp. Santo, f Âssumpção de N. SA;15,3
S. Roque F., S. Jacintho D.
S. Mamede M.; a B. Emilia.

'S.AlipioB. 
16,3

S. Clara do MonteFalco V A.; S.. Lauro M.
S. Luiz B F.; S. Marianno confess.
S.Bernardo Ab.; S. Samuel proph.
S. Joana Francisca Romana; S. Umbelma.

t^mmmm^^y^^immamawa*mawaMtamawawammaw*wm —i ¦¦'**••¦*—¦****"—¦*"

18,3
13,3
20,3/O
21, Q*IO

22
23
24
25
26
27
28

Dom.
Seg.
Ter.
Qua.
Qui.
Sex.

10.° dep. do E. Sto. S. Joaq., pai de N.S. S. Tlú-|22,3
_-*_ —— !¦ I I _¦___..*____..'' il ¦¦*/¦ 1- L-_1 , • I

S. Felippe Ben.; S. Liberato. [motlieo M.
S. Bartliolomeu Ap.; S. Áurea V M.
S. Luiz, R. de França; S, Magino.
S. Zeferino P M.; S. Constando M.

9Q !

24,,io

26,3
S.José de Calazans; S.RufoBM.; S.Licerio. 27,s
S. Agostinho B. eDr.; S. Hermes M. 28>3

yy,-. í* 
*.-Jf* ¦ *

29
30
31

Dom.
Seg.
Ter.

11.° dep. do Esp. Sto. Degol. de S. João Bapt.
O Sagr. cor. de Maria, S. Roza de Lim. V D.

jS. Raymundo Nonato, cardeal; S. Amado.

s£J3

1 10
2, 0

ImM.
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¦>V;
 ' 'Mm

• /sm, -m
• , uyJ

¦' ;v

Crescente:
Cheia: 14
Mingoante: 22
Nova:

Phases da lua:
6 acosto ás 5 lioras 41 min. 34 seg. da tarde.

jj

jj

jj

jj

jj

2
4
9

JJ

JJ

JJ

59
17

JJ

JJ

JJ

28
4
20

JJ

JJ

JJ

da tarde.
da tarde,
da manhã,

.«fe

•,1—.

''77'

S7

No (lia 23 de agosto ás 2 horas 47 min. 47 seg. da manhã
entra o sol em Virgo (&); no dia 15 de agosto ás 11 horas da
manhã chega a lua ao apogêo; no dia 29 de agosto as 6 horas
da manha ao perigêo.

!

Continua neste mez a época
paes anhuses.

do pagamento dos impostos niunici-

¦.

i
m
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yy

-yy

mm
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Nono mez

02
S
O 83

Ia
fi «2

C3

^

ce

ce

|L Qua.
2 Qui.
31 Sex.
4 Sab.
5
6
íi
8
9

10
11

Dom.
Seg.
Ter.
Qua.
Qui.
Sex.
Sab.

12 Dom.
13 Seg.
14 Ter.
15 Qua.
16 Qui.
17 Sex.
181 Sab.
19
20
21
22
23
24

'.;•*

If

mm

m?y
.TVK-"-f:.

Dom.
Seg.
Ter.
Qua.
Qui.
Sex.
Sab.

SETEMBRO Tem 30 dias

CALENDÁRIO CATHOLICO

ce
r—i

ce

ce
rd

26 Dom.
27 Seg.
28 Ter.
29 Qua.
30 Qui.

S. Egydio Ab.; 8. Josué M.
S. Estevam, R. da Hungria; S. Elpidio B.
S. EufemiaV M.; S. Aristeu B.
S. Antonino M.; S. Eudoxio e seus comp.

3,
4.

O

70

6
?0!12 ° dep. do Esp. Sto. S.RosadeVit.,S. Cândida,

S. Libania V A.; S. Zachar. proph. [Vv.
S Anast. M.; S. Regina VM. (Ann. dalndep. do Imp.)

f Nativid.deN.S.a. S. Nestor.; S. Corbmiano B.
S. Sérgio P.; a B. Seraphina.
S. Nicolau de Tolentino A.; S. Sostenes. ,
S.Theodora,penit.; S.ProtoeS.JacinthoMm.113,

7
8
9

10
11
12

50

50

50

50

50

0

13 ° dep. do Esp. Santo. 0 ss. nome de Maria.
S. Felippe, S. Elogio, S. Maurillo Bb.
Exaltação da Santa Cruz. S. Crescencio.
S.Domingos em Soriano; S.Nicom.M. (Têmpora).
Trasladação de S. Vicente M.
S Pedro de Arbues B.; S. Comba V M.
S José de Cupert.; S. Thomaz de Villa Nova.

14,
15
16
17,
18,
19
20

0

50

50

0

o
50

50

14°. depois do Espirito Santo. Âs dores de N. S.
S. Eustacliio e seus comp.; S. Agapito.
S. Matlieus Ap.; S. Epliigenia C.
S Mauricio e seus comp. da Legião Tliebana
S. Lino PM.;S. Tecla VM.
N. Sa. das Mercês; S. Geraldo.
S. Firmino B M.; S. Herculano M.

[Mm.

21,
22,
23
24,
25,
26
27,

0

o!
>0

o
o

50'

o'l5.otj.d.Èsp,Sto. 
S. Cypriano eS. JustinaMm.

S."Cosme e S. Damião Mm. _
S.Wenceslau,duq.daBoli.;S.SimaodeRoxas.
S. Miguel arçlianjo; S. Fraterno B.
S. Jeronymo Dr.; S. Leopoldo M.

28
29

O

50

50

56

50!

2,6

S***
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MEMORANDUM - SETEMBRO 1886
¦ 3M

3!

Phases da lua:
Crescente: 5 setembro ás 4 horas 30 min. 52 seg. da manhã.
Cheia; 13 „,: „ 7 „ 25 „ 40 „ da manhã.
Mingoante: 21 „ ,, 2 „ 30 ,, 58 „ da manhã.
Nova: 27 ., „ 5 „ 53 ,, 52 „ da tarde.

da
dia
dia

No dia 22 de setembro ás 11 horas 39 minutos 20 segundos
noite entra o sol em Libra (j*j) e começa a primavera; no
11 de setembro a 1 hora da tarde está a lua em apogêo; no
26 de setembro ás 4 horas da tarde em perigêo.

Neste mez e no seguinte paga-se o imposto de industrias e pro-
fissões. Si não exceder de 20$000 rs. paga-se de uma só vez; ex-
cedendo desta quantia paga-se em duas prestações; a 1a. nesta época,
a 2\ em abril e maio do anno futuro. Paga-se tambem o imposto
provincial sobre cazas de modas e outras (1.° semestre). Termina o
prazo do pagamento dos impostos municipaes annuaes.

E' feriado no foro o dia 7 deste mez.

v.

-
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mo mez OUTUBRO Tem 31 dias

O
rH

O
ti

CÔ
•iH

cô

cô S

cô

fl
rH

CÔ
rçl
72
CD
C/2'
CÔ
ifl

1
2

Sex.
Sab.

5
6
7
8

Dom.
Seg.
Ter.
Qua,
Qui.
Sex.

91 Sab.
10 Dom.
11
12
13
14
15
16

Seg.
Ter.
Qua.
Qui.
Sex.
Sab.

17
18
19
20
21

1-22
23

Dom.
Seg.
Ter.
Qua.
Qui.
Sex.
Sab.

24
25
26
27
28
29í

Dom.
Seg.
Ter.
Qua.
$ui.
Sex.
Sab.

CALENDÁRIO CATHOLICO

cô
fl

l-H

CÔ

O

CÔ
tá

S. Veríssimo, S. Máximo e S. Julia, Irm. Mm"
Os anjos da Guarda; S. Ludgero. 4
16.° depois do Espirito Santo. N. S.a do Rozario.
S. Francisco de Assis; S. Hicrolio.
S. Plácido e seus comp. Mm.; S.Flaviana VM.
S. Bruno; S. Magno.
S. Marcos P M.;' S. Matheus Carrerio D.
S. Brigida viuva; S. Pelagia penit.
| Dionysio, bispo de Pariz; S. Athanazia M.Í 1 íl

6,6
7,6
8,6

105ü

17.° dep. do E. Sto. S. Francisco de Borja Jes.;
S. Firmiano B.; S. German. [S.Luiz Beltrão D.
S. Cypriano B M.; S. Seraphino F.
S. Eduardo, R. da Ing.; S. Daniel e s. c. Mm. Ff.
S. CalistoPM.; S. GaudencioB M.; S.Presci-
S. Thereza de JezusVC.; S. Ângelo M. [lianoM.
S. Martiniano MA.; S. Gallo Ab.

1 9
13,^
14
í%6
16...'o
17m?6

18.°d.d.E.Sto. N.S.adosRemedios. S.Heduwiges,
% Lucas Evang. [viuva; S. Florencio B.
S. Pedro de Alcântara F., padroeiro do Imp.
S. João Cancio; S, Iria V M.
S. Ursula e suas comp.Vv. Mm.; S. Celinia.
S. Maria Salomé; S. AladiaV M.
S. João de Capistrano F.; S. Domicio sacerd.
maams____________________aa___a__________________________ ^^

19.°dep.doEsp.Sto. S.Rafael Archanjo; S. For-
S. Crispim, S. Crispiniano Mm. [tunato M.
S.Eváristo BM.; S.Boaventura de Potenza F.
S. Elesbão Imp.; S. Capitolina M.
S. Sinião e S. Judas Thadeo.
Traslad. de S. Isabel, R. de Portugal; S. Feli-
S. Serapião B C.; S. Luciano M. [ciano M.

19,6
20,6

22,6

25?6
24

31|Dom.l 120°dep. do Esp. Sto. S. Quintino

26,(i
27,6
28,6

0,2
' êsJ

2
3
4,

>2

2
: 

-¦
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MEMORANDUM — OUTUBRO 1886

xx*

Phases da lua:
Crescente: 4 outubro ás 7 horas 8 min. 52 seg. da "tarde.

Cheia: 12
Mingoante; 20
Mova: 27

55

11

11

,. 11

311

11

11

11

59
16
50

11

?¦?

JJ

10
4

46

55 da noite.
„ da manhã,

da manhã.5)

¦¦ . «•*«

¦vte, te
: -• 77

7 >£

No dia 23 de outubro ás 8 horas 8 minutos 23 segundos da
manhã entra o sol em Scorpio (<3fê); no dia 8 de outubro ás
10 horas da noite chega a lua ao apogêo; no dia ,24 de outubro
ás 9 horas da noite ao perigêo, • ? ;

¦1$? ¦¦ ¦ -'¦- v -íi 
'¦'¦'

Termina neste mez o prazo para o pagamento da primeira presta-
ções do imposto de industrias e profissões. Si não excedei de
20$000 rs. paga-se de uma só vez; excedendo desta quantia paga-se
em duas prestações, a primeira nesta época, a segunda em março* e
abril do anno futuro.

te te



30

m

mez NOVEMBRO Tem 30 dias

O

XII
ce

zn
ce

•iH

ce

ao

03
PS

r-H
ce

CQ

CQ
ce

CALENDÁRIO CATHOLICO

â

i
2
3t
5
6

Seg.
Ter.
Qua.
Qui.
Sex.
Sab.

ce
pi

r-H
ce

ce
hH

f Festa de todos os santos. S. Marcello B. 
"

Commemoração dos Fieis Defuntos (feriado).
S. Malaquias, B. Primaz da Irlanda.
S. Carlos Borromeu Arceb.; S. Vidal M.
S. Zacharias e S. Izabel, pais de S. João B.
S. Severo BM.; S. Leonardo Eremita.

D
6

7
8
9

10
11
12
13

Dom.
Seg.
Ter.
Qua.
Qui.
Sex.
Sab.

' ?2

9 
~

10,;
21.° dep. do Esp. Sfo. S. Florencio !.; S. Er- li,0

14
15
16
17
18
19
20

Dom.
Seg.
Ter.
Qua.
Qui.
Ses.
Sab.

S. Severiano e seus irmãos. [nesto B.
S. Theodoro e S. Theodomiro Mm.
S. André Avelino; S. Nymplia V M.
S. Martinho PM.; S. Ver ano B M.
S. Diogo F.; S. Levino P.
S. Eugênio, B. de Toledo; S. Zebina M.
22.° dep. do Espirito Santo. Patrocínio de N. S.a
S. Gertrudes Magna V.
S. Gonçalo de Lagos A. Port.; S. Valerio M.
S. Gregorio Thaumaturgo B.
S. Romão M.; S. Astrogilcla.
S. Izabel, R. da Hungria; S. Ponciano PM.
S. Felix de Valois; S. Octavio B.

lo,2
14,0
lOjo

16"
17

n
n

21
22
23
24
25
26ii

Dom.
Seg.
Ter.
Qua.
Qui.
Sex.
Sab.

£k

23.° d. do Esp. Sto. Âpresent. de N. S.a S. Demet.
S. Cicilia V M. [e S. Honorio Mm.
S. ClementePM.; S.FelicidadeeseusfilLMm.
S. João da Cruz C.; S. Estanislau Jes.
^Catharina V M.; S. Jucunda V.
ã Pedro Alexandrino B M.; S. Belmiro B M.
S. Margarida de Saboya D.

18,2
19
20,2
21,o

23,2

~*r

28
29
m

ü?

Dom.'Seg.

Ter.

l°4o Advento. S. Gregorio III papa; S. Her-
S^SIturnino M. ^ [culano B.
S.' André Ap.; S. Troyano B.

25,2
26,2
27,.2
28,2
29,2

0,7
1,7

9
3,7
4

t/yy-y ¦-'-¦'-¦¦ ~S-^r '¦ m
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MEMORANDUM — NOVEMBRO 1886
rte

^
¦

^fiéâSí

ases da
Crescente: 3 novembro a
Cheia: 11

Mingoante: 18
JVÒW&; 25

??

j?

,j

??

1 hora 40 min. 28 seg. da tarde.
da tarde,
da tarde,
da tarde.

o
O

o
O

„ 41
lÉ 15

DOjj

jj

Jv?

JJ

46
34
46

#¦

JJ

JJ^y

#¦•

¦f.

da
ás
ás

No dia 22 de novembro ás 4 horas 58 minutos 55
manhã entra o sol em Sagittario Qjj$; no dia 5 de

horas da tarde chega a lím ao apogeo; no dia 21 de
lioras da manha ao perigêo.

segundosfnovembro
novembro

% w
¦¦y&,

E' feriad® no foro o dia 2 deste mez.

'jttff|
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Duodecimo mez DEZEMBRO Tem 31 dias

si

o
'd

cô

fi «2
CÕ

CÔ

CÔ
*TJ

¦d»

X/l
cd

PM

CALENDÁRIO CATHOLICO

1
2
3
4

Qua.
Qui.
Sex.
Sab.

5
6
7
8
9

10
11

Dom.
Seg.
Ter.
Qua.
Qui.
Sex.
Sab.

12
13
14
15
16
17
18

Dom.
Seg.
Ter.
Qua.
Qui.
Sex.
Sab.

19
20
21
22
23
24
25

Dom.
Seg.
Ter.
Qua.
Qui.
Sex.
Sab.

26
27
28

30
31

Dom.
Seg.
Terí
Qua.
Qui.
Sex.

cá
PS

i—i

cô

O
•d
<3

*3
i—i

S. Eloy B; 8. Mariano diac. M.
S. Bibiana V M.; S. Aurelia M. (feriado).
S. Francisco Xavier, Jesuita.
S. Barbara V M.; S. Pedro' Chrysologo B.

5?7
6>7

7,7
8m

2.° do Advento. S. G-eraldo,. Arceb. de Braga;
S. Nicolau B.; S. Leoncio M. [S. Sabbas Ab.
S. Ambrosio B.; S. Servia M. [Romário Ab.
f Conceição de N. S.% padroeira do Imp.; S.
S. Leocadia V M.; S. Georgina V M.
Trasl. da S. Casa do Loreto; S. Melchiades.
S. Parnaso Papa; S.Ponciano eGencianoMm.
3.° do Advento. 8. Justino M.; S. Constança M.
S. Luzia V M.; S. Orestes M.
S. Agnello B.; S. Espiridião B M.
S. Euzebio B.; S. Irineu e s./c. (Têmpora).
As virg. dAfrica Mm.; S. Ananias M.
S. Lázaro B.; S. Bartholomeu de S. G-eminiano.
S. Braziliano M.; S. Glaciano B.

9,7
10,7
11
12,7
13,7
1Í7
15,-

4.° do Advento. S. Fausta, mãe de S. Anastácia;
S. Domingos de Silos Ab. [S. Dario M.
S. Thomé Ap. • S. Themistocles M.
S. Honorajx) M.; S. Flaviano M.
8. Servulo^: S. Victoria V M.
S. Gregoriano M.; S. Delphina V.
f Nascimento de N. 8. J. C. S. Eugenia V M.
Depoi&do Natal. S. Estevam proto miip;
S. João Ap. e Evangelista. [S. Marinho M.
Qs*Ss. Innocentes Mm.; S. Theophila V M.
S. Thomaz^ Arceb.€e Cantuaria M. • S. David
%. Sabkio B M.; S. Anizio B. [propheta R.
S. Silvestre, papa; S. Nominando M.

17,7
18,7

2o;7
21,7

23,7
24,7
25,7

27,7
28,;

o

:y; ."?
&S*?w*u

U

n

4

6u

..-*-.
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MEMORANDUM — DEZEMBRO 1886 : .-

Phases da lua:
Crescente; 3 dezembro ás 11 horas O min. 16 seg. da manhã.

H Cheia; 11
Minguante: 18

I Nova: 25

No dia 21 de dezembro ás 5 lioras 55 minutos 5 segundos
da tarde entra o sol em Capricórnio (||g)j e começa o verão; no
dia 3 de dezembro ás 12 horas do dia chega a lua ao apogêo; no
dia 15 de dezembro ás 9 horas da noite ao perigeo; no dia 31 de
dezembro ás 9 horas da manhã ao apogêo.

., „ 6".',';, 5 „ 28 da manhã.
„ 3 „ 11 n ú •22; da manhã.

-, „ 6 „ 29 „ 58 da manhã.
i

Paga-se neste mez o imposto de décima urbana, 1.e semestre.

feriados no fôro os dias 2 e 21 a 31 deste mez.
-¦-- i. 1.1 mi ¦ mi  ¦ ii  ¦ ~^-*——*

3



â:\ ¦ 1 m

y---y.

A"Xx, x
i '\'

Differença de horas
(Longitude de Porto Alegre: 3 horas 24 minutos 44,3 seg. O de Greenwicli)

Quando em Porto Alegre é meio dia tem-se em:
Alexandria . . . 5 li. 24 m. tarde
Amsterdam . . . 3„44„ tarde

P Antuérpia. ... 3„42„ tarde
|f Assumpção(Parag.) 11 „ 34,;'; manh.

Athenas .... 5 „ ¦ 0 „ tarde
: Bahia 12., 51 „ p. m.
f Batavia . . . . 10 „ 32 „ tarde
j Berlin 4„18„ tarde
Berne 3„54„ tarde
Bolonha . . . . 4 „ 10 „ tarde
Bomi 3 ,r 53„ tarde

Lübeck 4h. 7m. tarde
Lyon
Madeira ....
Madrás

Bordeaux .... 3,, 22 „ tarde
Bremen 4„ O „ tarde
Breslau 4„33„ tarde

„ 42 „ tarde
„ 41,; tarde

11 „ 31 „ manh.
10 „ 57 „ manh.v3„58„ tarde

4 „ 2„ tarde
„ 8 „ tarde
„ 53 „ tarde
„ 21 „ tarde
„ 15 „ tarde

Bruxellas .
Budapest .
Buenos-Ayres .
Caracas .
Carlsruhe. .
uassei . .
Christiania .
Colônia .
Constantiuopla.
Copenhague. .

. . 3 „ 44 „ tarde
, . 2 „ 18 „ tarde
. . 8 „ 46 „ noite

. 3 „ 10,? tarde
,.x. 3 „46 „ tarde

. 1 „ 5 „ manh.
. 8 „ 49 ,, manho.

, . 4 „ 1,5 tarde
.11 „40„ manh.
. 5 „ 55 „ tarde

Munich 4„11„ tarde
Nápoles . . .
Neufchâtel . .
Nova Orleans .
Nova York . .
Palermo . . .
Panamá . . .

Marselha . .
Melbourne .
México. . .
Milão . . .
Montevideo .

scow . .IV

4 ,, 22 „ tarde

Cordova (Argent.) 11 „ 8 „ manh.
Dantzig .... 4„39„ tarde

. 3 y, 52 ;¦, tarde
. 9 ,', 25 „ manh.
. 10 „ 28 „ manh.,
. 4 „ 18 „ tarde
. 10 „ 7 „ manh.

Paris 3„34„ tarde
Pekin ....
Pernambuco .
Philadelphia .
Porto ....
Portsmouth. .

n„ii,;
1 „ o 55

Dresda
Dublin . ,
Edimburgo .
Florença .
Genebra .

4„20„ tarde
2„ 59 ., tarde

„ 12 tarde
„ 10 tarde

3 „ 49 tarde

noite
tarde

10 „ 24 „ manh.
„ 50 „ tarde-
„ 20 „ tarde

Praga ..... 4„22„ tarde
Quebec 10„40„ manh.
Quito
Kio de Janeiro
Roma ....

10 „ 10 „ manh.
12 „ 32 „ p. m.
4„ 15 „ tarde

Gênova 4„ 0„ tarde
Glasgow ....
Hamburgo . . .
Hanover . • . .
Havana ....

2„ 8,, tarde
4 „ 5 „ tarde
4„ 4„ tarde
9 „ 55 „ manh.

Santa Pé (Bogotá) 10„28„ manh
Santiago (Chile). 10„42„ manh.

Havre ..... 3 „ 25 „ tarde
Xonigsberg. . . 4„47„ tarde
La Paz
Leipzig

10 „ 52 „ manh.
4,, 14 „ tarde

Lima 10„16„ manh.
Lisboa. . . . 2„48„ tarde
Liverpool ;<g 3 „ 13 „ tarde
Londres .... 3„24„ tarde

S. Francisco
S. Petersburgo
Stockolmo .
Strassburgo.
Stuttgart. .
Sydney. . .
Turin . . i
Valparalso .
Varsovia . .
Veneza . é
Vienna. , .
Washington
Zürich. . ;

7,, 15 ,, manh.
5 „ 26 tarde
4 „ 37 tarde

„ 56 tarde
„ 1 tarde

1„ 30 manh.
„ 56 ,, tarde

10 „ 38 ), manh.
„ 49 tarde

4 „ 14 (, tarde
4 „ 30 tarde

10 '„ 171 manh.,
3 „ 59 tardei

;4
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Posições geograpiricas de diversas localidades na provincia do
Rio Grande do Sul

NOMES LATITUDE S. LONGITUDE 0.
EM ARCO EM TEMPO

AlegreteJ)
Arroio-grande
Bagé
Caçapava
Cachoeira*2)
Cangus sú
Conceição do Arroio
Cruz Alta,
Encruzilhada
Itaquy
Jaguarão
Palmeira
Piratiny
Passo Fundo*)
Pelotas
Porto-Alegrej)
Kio Pardo5)
Rio Grande
S. Anna do Livramento
Santa Barbara
S. Borja
S. Francisco de Paula
S. Gabriel
S. Jeronymo
Si João de Camaquam
S. José do Norte
S. Leopoldo0)
S. Maria7)
Taquary
TriumphoH)
Uruguayana'')
Vaccaria

29° 46' 58"
18 -

31
30
30
31
29
28
30

30
2

23
55,7

32
27
31
28
31
30
29
32
.30
29

38
34
15
36
45
26
13
47
1 57

29
30
29
30
32
29
29
29

29

59 20
—

48 -
-

39 -
20 -
17 -
58
59 -
4
46
41
48
56
45
33

55°
52
54

50
53
52
56
53
53

34' 22",5
57 21

2.1
18 21
41 42
37 21
10 21
24 21
18 21
18 21
18 21
17 21

21
9.

10
6

•JO

18

o
52
51
52
52
55
51
55
50
54
51
51
51
51
53
51
51
55
50

36 21
20 21

58",5
11 16",5

21
22 21
44 21
45 21

21

~

24 21
39 21

21
21
51

50
58
10
35
44
31
51
33

3h
3

42 m
32

// o

3
3
3
3
3
3
3
3
3
o
O
o
O
3
3
o
O
3
3
3
3
3
3
3
o
O
3

, o
! O
3
3

33
30
31
21
34
29
45

33
32
30
29
24

42
27
43
22
38
27
27

21
16",5
57
21

24
34

3 27
26
43

3
3
3

17 s, 5
25 s ,4
45 s, 4
49 s ,4
46s,8
5s,4

17 s, 4
13 s,4
49 s ,4
49 s, 4
49 s, 4
45 s,4
21 s,4
25 s,4
57 s,4
7s,9

45 s, 4
53 s ,4
5s,4

33 s,4
37 s, 4
5s,4

13s,4
13 s, 4
57 s. 4
29^4
43 s, 4
20s,9
33s,4
5s,l

27s,8
49 s,4

Observação. As longitudes expressas em arco e em tempo são
referidas ao meridiano cíe Greenwich, que foi escolhido como meri-
«Mano universal em 13 out. 1884 pela conferência internacional reunida
em Washington. A differença entre o meridiano de Greenwich e o do

3j Posição determinada com excêllentes instrumentos pelo Dr. M„ P. Reis
por occasiâo da exploração e estudos para a linha férrea de Porto Alegre a
Uruguayana.

I) Idem pelo Dr. M. P. Reis, idem.3) Posição indicada nas observações meteorológicas do Sr. Maximiliano
Besclioren, Ammario de 1885 pag. 228.4) Posição determinada pela Dr. M. P. Reis. A longitude que se encontra
á pag. 34 deste Annuario foi determinada ha muitos annos pelo senador Can-dido Baptista de Oliveira e nos foi dada pelo tenente coronel Alfonso Mabilde.:>) Determinada pelo Dr. M. P. Reis.6) Encontramos esta posição em uma excellente carta topographica dazona colonial entre os rios Taquary e dos Sinos, feita em 1858 e assignada
por Guilherme Grote.">r 

J) Determinada pelo Dr. 31. Pereira Reis. — s) Idem, idem.í}) Idem, idem. Differe muito esta posição daquella em que está a cidadede Uruguayana na carta da provincia publicada p^o ministerio da agrical-tura em 1876. Fum resumo de observações meteorológicas feitas no escri-
ptorio da estrada de ferro de Quarahy a Itaquy encontramos a seguintesituação para Uruguayana: Latit. 29° 46' S. Longit. 57° 18' 0. meríd. deGreenwich, — situação que approxima-se mais da da carta referida.

3*
Míia i 4 K -• ..¦-. /,¦
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Imperial Observatório no Eio de Janeiro é de 43° 1' 21" em arco ou de
2h 52m 41s,4 em tempo, este ao oceidente daquelle. As posições que
não vão assignaladas são tiradas do Annuario publicado pelo Imp. Ob-
serv. em 1884 e pouca confiança devem inspirar porque, segundo parece,
foram calculadas pelas cartas geographieas, que contém grandes erros.

Dias de Gala e de Festa Nacional
GRANDE GALA

janeiro: Comprimentos de anno bom.
9 janeiro: Anniv. da declaração de D. Pedro I de ficar no Brazil.

14 março: Anniv. natalicio de S. M. a Imperatriz.
25 março: Anniv. do juramento da Constituição.

7 abril: Anniv. da elevação de S. M. o Imperador ao throno.
23 julho: Anniv. da maioridade de S. M. o Imperador.
29 julho: Anniv. natalicio da Princeza Imperial.

4 setembro: Anniv. do casamento de SS. MM. II.
7 setembro: Anniv. cia independência do Império.

15 outubro: Dia do nome de S. M. a Imperatriz.
19 outubro: Dia do nome de S. M. o Imperador.

dezembro: Anniv. natalicio cie S. M. o Imperador.
PEQUENA GALA

6 janeiro: Dia de Beis.
2 fevereiro: Dia da Purificação de N. Senhora.

11 março: Anniv. natalicio da princeza Sra. Condessa d'Aquila.
19 março: Anniv. natalicio do principe Sr. D. Pedro Augusto.
28 abril: Anniv. natalicio de S. A. Pt. o Sr. Conde d'Eu.
21 maio: Anniv. natalicio do principe o Sr. D. José.
19 julho: Anniv. natalicio de S. A. o Sr. Conde (VAquila.

2 agosto: Anniv. natalicio de S. A. a. Sra. princeza de Joinville.
9 agosto: Anniv. nat, de S. A. Pi. o Sr. Duque de Saxe e de S. A.

o principe D. Antonio.
16 setembro: Anniv. natalicio de S. A. o principe D. Luiz.

1 dezembro: Anniv. da creação da Ordem Imperial do Cruzeiro.
6 dezembro: Anniv. natalicio de S. A. o principe Sr. D. Augusto.

E nos dias das seguintes festas moveis:
Quinta-feira Santa, Domingo de Paschoa, Corpo cie Deus.

DIA DE GALA NESTA PROVÍNCIA
21 novembro: Anniv. da chegada de S. M. o Imperador á Provincia.

Bibiiothecas
A Bibliotheca Publica de Porto-Alegre está aberta ao publicoem todos os dias úteis: nos mezes de abril a setembro desde m

10 hor. da manhã até as 2 da tarâe e desde as 5 da tarde até
as 8 da noite; de out. a março desde as 9 hor. da manhã até 1 da
tarde e desde as 5 da tarde até 9 da noite.

; A Bibliotheca Bio Q-randense está aberta em todos os dias úteis:
no outomno e inverno desde 9 horas da manhã até 1 da tarde e
desde 5 da tarde até 9 da noite; na primavera e verão desde 9 hor.
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da manhã até 1 da tarde e desde 6 da tarde até 10 da noite. Nos
domingos e dias santificados desde 10 hor. da manhã até 3 da tarde.

A Bibliotheca Publica Pelotense abre-se em todos os dias úteis:
no outomno e inverno desde 10 hor. da manhã até 2 da tarde e
desde 5 da tarde até 9 da noite; na primavera e verão desde 9 hor.
da manhã até 1 da tarde e desde 6 da tarde até 10 hor. da noite.

Sohre estas bibliothecas vejam-se as noticias que vem a pag. 215,
216 e 218 do Annuario de 1885.

Farnilia Imperial
de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador

Bibiano Francisco Xavier de Paula Leocadio Miguel Gabriel Raphael
Gonzaga, Imperador, nascido no dia 2 de dezembro de 1825, filho
do Imperador D. Pedro I de Alcântara: reinou sob tutela em vir-
tude do acto de abdicação de seu pai desde 7 de abril de 1831
até 23 de julho de 1840, em que foi declarado maior e começou a
governar pessoalmente; coroado em 18 de julho de 1841; casado por
procuração no dia 30 cie maio e em pessoa no dia 4 de setembro
de 1843 com:
* Thereza Christina Maria9 Imperatriz, nascida no dia
14 de março de 1822, filha de Francisco I, rei das Duas Sieilias.
Filha: B. Isabel Christina Leopoldina Agostinha Miguelina Ga-

briela Rapkaela Gonzaga, Princeza Imperial, nascida no dia 29
de julho de 1846, casada no dia 15 de outubro de 1864 com
Luiz Philippe Maria Fernando Gastão, principe d.Oíleãns, Conde
d'Eu, nascido a 28 de abril de 1842, marechal do exercito

Filhos: 1.° Principe Pedro de Alcântara Luiz Philippe, nascido
em Petrópolis a 15 de outubro de 1875;

2.° Principe Luiz Maria Philippe, nascido em Petrópolis a 26
de janeiro cie 1878;

3.° Principe Antônio Gastão Francisco Luiz Philippe Miguel
Gabriel Raphael Gonzaga, nascido em Paris a 9 de Agosto
de 1881.

Filhos da Princeza D. üeopoldina TherezaFrancisca etc, nas-
cida a 13 de julho de 1847, fallecida a 7 de fevereiro de 1871 e
casada a 15 de dezembro de 1864 com o principe Luiz
Augusto Maria Eudes, Duque ãe Saxe, nascido a 9 de agosto
de 1845:

1.° Principe Pedro Augusto Luiz Maria Miguel Gabriel Raphael
Gonzaga, Duque de Saxe, nascido uo Rio de Janeiro a 19 de
março de 1866; .

2.° Principe Augusto Leopoldo Philippe Maria Miguel Gabriel
Eaphael Gonzaga, Duque de Saxe, nascido no Rio cie Janeiro a
6 de Dezembro de 1867;

3.° Principe José Fernando Francisco Maria Miguel Gabriel Ra-
phael Gonzaga, Duque de Saxe, nascido a 21 de maio de 1869;

4.° Pincipe Luiz Gastão Clemente Maria Miguel Gabriel Raphael
Gonzaga, Duque de Saxe, nascido a 15 de setembro de 1870.

Yi'.^
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^ de outukí de1"lP#ll f 
Il?erfd0r D- Pedro J |2^ a 12ae outupro de 1798, f a 24 de setembro de 1834") e da Tm-nprat-ritWS ."Sr »pf .,»«iw a-êiftii?!ae janeiro ae 1797, f a 11 de dezembro de 1826)*

S^Si de (Srt ^rÍa 17T ?rIota etc-> na^a a 11ae maiço de 1822, casada a 28 de abril 1844 com Luiz Pari™
^ana 

José de Bourbon, príncipe das Duas WÊÉMÉÊÊÊ
fi; «ho cio finado Francisco I, rei das Duas Sicilias. 

meãA(imla>
filhos: 1.» Príncipe D. Luiz Maria Fernando Pedro d'AIcan araj ?ascido a 18 de juf anão £edro.d^-

ÍT? ¦?' fmmsca Carolina etc. nascida a 2 de acosto de 1894casada a 1 de maio de 1843 com Franriwn PW™i 2? •!• '
Luiz Mní. ri'0riPQTiO t> • 7 %a!bCfh^0 íeniando Philippe

t 
' 

agJsto de 1818 ^ * ^1* nascido a 14 de
Filhos: 1.° Princeza D. ^rmcisca, Maria Amélia d'Orleansnascida a 14 de agssto de 1844, casada a 11 de unho de 1863com Roberto, príncipe d'Orleans, Duque de Clartres '

Me-1 £ &#&¦ ***¦ a 13 d7 aneiro de
Mf b Prmcipe 

g. gpn^e, nascido a 16 de outubro de

2• mkÊ^s vT if0a°' ?SSd0a4cIesetembr°^ 1874.4 -Príncipe I). ^ra, Duque de Penthièvre, nascido a 4 denovembro de 1845. uu d * (ie

do iliilPii ^fi^f^e Portugal, filha mais velha
noveX rle ÍMy? 

I/nascida a 4 de abril 1819, f a 15 denovemoio de 1853), casada em segundas nupcias com D Fern a-n ri n
m£c tlÉ' PPTÍPe * teC«l«'g»-Ò»«.a,TaSdao a 29 íêoutubro de 1816, existem os seguintes filhos:

P$rP 7 ?ei íe Portu§-al. Primeiro Duque do Porto nascido

3, ^T^S HP/e fe^i__ft_*_.
4.° Príncipe D Augusto, nascido a 4 de novembro de 1847(D Luiz I tem dois filhos: D. Carlos e D. Affonso Henriques
João e Maximiliano. - D. Antoma tem um filho: D. Guilherme.)

Pagamento de Impostos
do ÊÊÊÊÊÊÊÊ 

m6Z t6TUa ° prazo Para ° Pagamento
dk Sy!P Í d?íe,C1If urbana ^ semestre) que é de 30
lectadríf mi W^ * /• de dSzembro do anno anterior. Os col-lectados que deixarem de pagar o imposto dentro do dito prazo ficam
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sujeitos a multa de 12%- — Começa tfeste mez o pagamento da
taxa de escravos, quer geral quer provincial.

Fevereiro. — Neste mez termina o prazo do pagamento das
taxas, geral e provincial, sobre escravos. Os collectados que não
effectuarem o pagamento até o fim de fevereiro ficam sujeitos á multa
de 12% quanto á taxa provincial, e á de 6% quanto á geral. Si
o pagamento da taxa geral não se realisar até o dia 20 de dezembro
a multa respectiva se elevará a 10%-

Março. — Principia n'este mez o pagamento da 2.a prestação
do imposto de industrias e profissões (2.° semestre). Este imposto
paga-se em uma só prestação, nos mezes de setembro e outubro,
quando sua importância não excede de 20$00Q rs., e em duas pres-
tações, uma em setembro e outubro e outra em março e abril, quando
excede á dita quantia.

Abril. — Termina n'este mez o prazo para o pagamento da 2.a
prestação cio imposto de industrias e profissões. Os collectados que
não effectuarem o pagamento até 30 de abril ficam sujeitos á multa
de 6 %; °s qne deixarem de pagar até 20 de dezembro são multados
em 10%. — Paga-se também n'este mez o imposto provincial (me-
tade da patente) sobre cazas de modas, e as que vendem perfuma-
rias, roupa feita e trabalhos de cabello, ficando sujeitos á multa de
12% os collectados que não fizerem o pagamento até 30 de abril.

Junho. — Começa n'este mez o pagamento do imposto pro-
vincial de décima urbana (2.° semestre).

Julho. — Termina nos primeiros dias d'este mez o prazo de
30 dias úteis (a contar de 1.° de junho) dentro do qual deve ser
pago o imposto de décima urbana (2.° semestre). Os collectados que
não pagarem dentro do referido prazo ficam sujeitos á multa de 12%-

— Começa o pagamento dos impostos municipaes annuaes.
Agosto. — Continua o pagamento dos impostos municipaes

annuaes.
Seteuihro. — Começa n'este mez o pagamento do imposto

de industrias e profissões, que é pago em uma só prestação, n'esta
época, quando nâo excede a 20$000 rs. e em duas prestações, uma
em setembro e outubro e outra em março e abril, quando excede a
dita quantia. — Paga-se também e até o dia 30 d'este mez a pri-
meira prestação (l.a metade da patente) do imposto provincial sobre
cazas de modas, de perfumarias, de roupa feita, e de trabalhos de
cabello, sujeitos a multa de 12% os collectados que não satisfizerem
a obrigação. — Termina o prazo do pagamento dos impostos muni-
cipaes annuaes; os collectados remissos ficam sujeitos a multa de 50%»

Outubro. — Termina n'este mez o prazo para o pagamento
do imposto ou da primeira prestação do imposto sobre industrias e
profissões, sob pena de multa de 6% âté 20 de dezembro de 1886
(semestre addicional do exercicio) e de 10% depois d'esse dia.

Dezembro. — Principia o pagamento do imposto de décima*
urbana que deve ser feito até 30 dias úteis a começar de 1.° d'este
mez sob pena de multa de 12 %. §
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Correio
,; Serviço urbano

é cojfecSAAS^SA0"6 16 C"3S «** ™»-l—ia

™ _¦ HiÉ^i? r «SS iat1 (le ?u™'*Tiw.a á cr. u^1^ uo, uu güiieiai Auto, na rua do xwiprai

rador — trez vezes Dor dia- «q a-*¦¦<_« 111 impe-
3 horas da tardef 8 e &S U ll0ras da manlia e ^

'•V • s ...

_ — Nas caixas collocadas na rua do Menino Deus no (m™ <u«-&_. r ____*pefnci8 e m «^«* SpA
da maníã m 

~ ^ Vezes ao dia: ás 8 T & H horas

ou de fracção de 15 grammos que accrescei' Cartas-bühetcs EUPagam somente a taxa de 20 réis por 15 grammos:Participações de cazamentos ou nascimentos;
Convites para enterro;
Cartões de visita (não excedendo a dous em cada envoiucroUrculares, prospectos e avisos diversos.
Estes objectos devem ser impressos, lithographados ou àutoeraphados, e expedidos abertos, com o porte pago. Os aue nã^AS"

S:,* 
™*-*s «*> macios ecA lorrespoSJia*para o

Serviço do interior da província e do paiz
Os dias e horas de expedição de malas do serviço interior fl,província constam da tabeliã infra. da
Para a capital do Império e províncias depende a expelir*™

O recebimento de malas do interior e do exterior nãn *aL Acertos, dependendo a chegada destas dà nirada doA ZeAdo S
Llf L6lIaS } 

° 6Stad0 daS estradas e cami»hos na campanha A
tadiaLSÍ Pm 0S.q"aeS ha *^fe-diária »à*A#^
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Tabella dos dias e horas em que a administração
DOS CORREIOS EM PORTO ALEGRE EXPEDE MALASAbreviaturas: p.pag.doS^pelos paquetes do Sul, m^manhS, t. =tarde

Expede
AGENCIAS

Horas
===== IH. t.

• • t

mez

Alegrete nos dias 3, 11, 19, 27 de cada mez .Alto Uruguay nos dias 4, 12, 19, 26 de cada mez .* 
' '

Arroio Grande (p. paq. do S.) .Bagé (idem idem). ' 
' '

Bom Jardim nos dias 6, 14, 22, 28 de cada'mez* 
' ' '

Caçapava nos dias 3, 11, 19, 27 de cada mez . . 
' * '

Cachoeira diariamente ' ' '
Cacimbinhas (p. paq. do S.) 

'. " '
Campo Novo nos dias 4, 12, 19, 26* dé cada méz! 

' ' '
Cangussu (p. paq. do Sul)
Caxias nas Qua., Sal), e Dom
Conceição do Arroio nos dias 6,13,"20, 27*de" cadaConde d'Eu nas Seg, Ter., Qui. e Sex. . .Cruz Alta nos dias 4, 12, 19, 26 de cada mez 

'.
D. Izabel nas Seg., Ter, Qui. e Sex. ...D. Pedrito (p. paq. do S.) . 
Dores de Camaquam nos dias í, 9, 17,'26 de'cada mezEncruzilhada nos dias 8, 16, 24 e 30
Estrella nas Ter. e Sex. ... " "
Gravatahy nos dias 6, 13, 20, 27' dé cadaméz.'Herval (p. paq. do S.) . ' 

' *
Itaquy nos dias 4, 12, 19, 26 de'cada mezJaguarão (p. paq. do S.) . .
Lagoa Vermelha nos dias 6, 13, 20,'27 de'cada mez .'Lavras (p. paq, do S.)
Monte Alverne nos dias 8, 16, 24, 30'dé cadamèz" .' 

*
Mostardas (p. paq. do 8.) .
Nonohay nos dias 4, 12, 19, 26 de'cada mez.Novo Hamburgo diariamente .....
Palmeira nos dias 4, 12, 19, 26 de'cada mez1 asso Fundo nos dias 4, 12, 19, 26 de cada mez .' 

'. '.
l asso do Jacuhy diariamente ....Passo do Eozario nos dias 3, 11, 19, 27'de cada mez .' .'Pedras Brancas nos dias 1, 9, 17, 26 de cada mez. . .Pelotas (p. paq. do S.)
Piratiny (idem idem)
Povinho nos dias 4, 12, 19, 26* dè cada mez' .'
Quarahy nos dias 3, 11,19, 27 de cada mez. yy'.';.':Kjo Grande (p. paq. do S.)
Bio Pardo diariamente ] [ [SanfAnna do Livramento nos dias 3,11,' 19,27'de cada mez
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AGENCIAS
Expede

Horas
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Santa Christina do Pinhal nos dias 6,14, 22,28 de cada mez
Santa Cruz nos dias 8, 16, 24, 30 .
Santa Izabel (p. paq. do S.). . . .
Santa Maria nos dias 4, 12, 19, 26.
Santa Victoria (p. paq. do S.) . . .
Santo Amaro nas Ter. e Sext. . . .
Santo Ângelo nos dias 4, 12, 19, 26
Santo Antonio nos dias 6, 13, 20, 27
Sao Borja nos dias 4, 12, 19, 26. .
São Francisco de Assis nos dias 4, 12, 19, 26
São Gabriel nos dias 3, 11, 19, 27 .
São João de Camaquam nos dias 1, 9, 17, 26
São João do Monte Negro nas Seg., Ter., Qui., Sex
São José do Norte (p. paq. do S.)
São José do Patrocinio nos dias 8, 16, 24, 30
São Jeronymo nas Ter. e Sex. . . .
São Leopoldo diariamente
São Lourenço (p. paq. do S.) . . .
São Luiz nos dias 4, 12, 19, 26 . .
São Martinho nos dias 4, 12, 19, 26
São Miguel nos dias 4, Í2, 19, 26 .
São Miguel dos Dous Irmãos nos dias 6, 14,
São Sebastião do Cahy nas Qua., Sab. e Dom
São Sepé nos dias 3, 11, 19, 27 .
São Vicente nos dias 3, 11, 19, 27
Serra nos dias 6, 13, 20, 27.,;;.
Soledade nos dias 4, 12, 19, 26 .
Tahim (p. paq. do S.) .....
Taquara nos dias 6, 14, 22, 28 .
Taquary nas Ter. e Sex
Torres nos dias 6, 13, 20, 27 . .
Tres-Forquilhas nos dias 6, 13, 20, 27
Triumpho nas Ter. e Sex. . . .
Teutonia nas Ter. e Sex
üruguayana nos dias 3, 11, 19, 27
Vaccaria nos dias 6, 13, 20, 27 .
Viamão nos dias 5, 12, 19, 26. .

ii

ii

ii
ii

ii
ii

t.

i
4

4

4
4

4
4
4
4
1

4
4
2

4
4
4
2
1
4
4

2
4

4
4
4

Indicações. — As cartas que circulam dentro do Império pagam a taxa
uniforme de 100 réis por porte simples de 15 grammos ou fracção de
15 grammos, qualquer que seja a distancia que tenham de percorrer.Bilhetes postaes — 50 réis cada um — ou 100 réis com res-
posta paga. Cartas-bilhetes — 100 réis cada uma.

Participações de casamentos, de nascimentos, convites para
enterro, cartões de visita, circulares, prospectos e avisos — 20 réis

\ \m
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por 15 grammos ou fracção de 15 grammos (guardadas as condiçõesacima expostas em relação ao serviço urbano).Papeis de negocio, autos, musicas, manuscriptos de obrasexpedidos isoladamente - 100 réis por 50 grammos on fracção de50 grammos. vAs brochuras, livros encadernados, catálogos etc. — 20 réispor 40 grammos ou fracção de 40 grammos.Jornaes, periódicos, circulares e quaesquer impressos avulsos10 reis cada exemplar. Si forem expedidos em maço - 10 réis nor40 grammos ou fracção de 40 grammos.
iaa 

~ ÁS í^uenas encommendas e amostras de mercadorias —100 reis por 50 grammos ou fracção de 50 grammos, mas devem serregistradas, e ter ate 40 centímetros de comprimento, 22 de largurae lb de grossura, salvo quando as malas comportarem maiores di-mensoes.
Para que esses objectos possam gozar da moclicidade dastaxas acima fixadas devem ser cintados de modo a conhecer-se fácil-mente o seu conteúdo, e não conter outra declaração manuscripta

ISte I 
6Ç0 d° destinatario e' 1uando muit0> da assignatura do

_ Registros. — Toda esta correspondência e objectos poderão serregistrados (recommendados) mediante o pagamento addicional de200 reis em seilos, ou de 300 réis tambem em seilos quando o re-mettente exija devolução do certificado de entrega. ,:
Valores declarados. — Para que se possa remetter pelo correionotas do thezouro ou de banco, bilhetes de loteria e em geral quaes-quer valores ao portador é indispensável que o remettente o declareescrevendo na sobrecarta: Vale (a quantia por extenso) mil reis,rubricando esta declaração e mostrando uo correio o objecto antesde íechar a carta. Dinheiro e notas do thezouro ou de banco sóserão aceitas em registro quando o correio não puder saccar sobre o

ponto destinatário. Tambem podem ser registrados documentos comvalor declarado cumprindo em tal cazo dizer-se: Vale (tanto) emdocumentos. De uma administração para uma agencia e vice-versa ovalor declarado não pode exceder de 50$000 rs. em cada carta, deuma administração para outra de 100$000 rs.
Pagar-se-ha em seilos pela remessa do valor declarado (além do

porte da carta e da taxa fixa de 200 rs. pelo registro) 2% sobre ovalor declarado na seguinte proporção: 200 rs. até 10$000 rs., 300 rs
M™a 15$000.rs-> 400 r«. de 15 a 20$000 rs., 500 rs. de 20 a25f000 rs. e assim por diante mais 100 rs. por cada 5$000 rs oufracção de 5$000 rs.

A administração responde pela indemnisação dos valores registra-dos em caso de extravio.
Saques postaes. — As administrações expedem saques entre siA quantia de cada saque não poderá exceder a 300$000 rs A com-missão ou premio de cada saque é de 2% pagos adiantadamentee em dinheiro, na seguinte proporção: 200 rs. até 10$000 rs., 300 rs

«aa? y 15^00 rs* e assim P°r diante semPre 10° rs. Por cada6?000 rs. ou fracção de 5$000 rs. Os vales postaes devem ser re-

_.';:\i

"'"
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X' mettidos sob registro simples e serão pagos dentro de 24 horas da
y; apresentação. O portador do saque deve ser o próprio destinatário.
pr Não serão pagos os saques qne tiverem mais de quatro mezes da

data senão á vista de outro que será sujeito á nova commissao.
Mediante autorisação especial da Directoria Geral dos Correios
as agencias dos lugares cujas estações fiscaes tenham rendimento

|y; annual superior a 5:000$000 rs. poderão tambem expedir saques
!;;;. postaes entre si.
,'i ¦. '
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'¦¦¦¦*.¦,.

\:r' 
'''¦¦'

tr Serviço do extbeior do paiz
O correio expede regularmente malas para todos os paizes queY / fazem parte da União Postal Universal estabelecida pela convenção de

py. Berne em 9 out. 1874 e ampliada pelo tratado de Paris em 1 junho!: 1878, comprehendendo actualmente uma superfície de 80 milhões de
. kilometros quadrados com 830 milhões de habitantes. Fazem parte¦'¦: da União: todos os Estados da Europa; na Ásia: a Russia da Ásia,

§y o Turquia da Ásia, a Pérsia, a índia ingleza (Indostão, Burma
m britann,), o Japão, Afghanistan, Belouchistan, Birma, Mascat, as colo-

nias da Grã-Bretanha, da França, da Hollanda, de Portugal e da
|y Hespanha, e as agencias do correio inglez na China; na África:
x o Egypto com a Nubia e o Soudan, a Algeria, Tripoli, Tunis, Libéria,
X Zanzibar, os Açores, Madeira, Marrocos, as possessões .espanholas
gf; da África septentrional, as colônias da França, de Portugal, da¦' Hespanha e uma parte das colônias inglezas; na America: a Repub-

lica Argentina, o Brazil, Canadá, Terra Nova, Estados Unidos,
| Groenlândia, a Republica de Honduras, o México, Peru, Salvador!

Venezuela, Equador, Uruguay, a Republica Dominicana, Columbia,
g Haiti, Paraguay, Guatemala, Nicarágua, Mosquitos, Costarica, as

colônias da Grã-Bretanha, da França, da Hollanda, da Dinamarca e
da Hespanha; na Oceania: Hawai, as colônias da França, da Hol-

x landa e da Hespanha.
As expedições de malas para os paizes estrangeiros são pre-

y; viamente annunciadas por dependerem das partidas dos paquetes em
dias indeterminados.

A correspondência para os paizes que fazem parte da União
Postal está sujeita no Brazil ás seguintes taxas:

-; Cartas — 200 rs. por 15 grammos ou fracção de 15 grammos.
^ 

- Bilhetes postaes — 80 rs. por cada um; com resp. paga — 160 rs.
Papeis de negocio, amostras e impressos — 50 rs. por 50 grammos

||^;' ou fracção de 50 grammos, sendo o porte minimo — 80 rs.
Toda a correspondência e objectos podem ser registrados nas

:í mesmas condições estabelecidas para o serviço interior no Império.
i; As cartas ordinárias não franqueadas nos paizes da União Postal
jg pagam no Brazil 300 rs. por 15 grammos ou fracção de 15 grammos.
f 

' 
^ E' permittido reunir em uma só remessa amostras de merca-

; ~ dorias, impressos e papeis de negocio, mas mediante as seguintes
^condições:
| ¦ l.a Cada objecto tomado de per si não excederá os limites que lhesão applicaveis quanto ao peso e quanto á dimensão;
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2.& O peso total não poderá exceder de 2 kilogr. em cada remessa-3.a A taxa será no minimo de 120 réis si a remessa contiver papeis• de negocio, e de 80 réis si se compuzer de impressos e de amos-trás de mercadorias.
Não serão expedidos:

1.° Os objectos gue, não sendo cartas, não forem franqueados aomenos parcialmente, ou que não preencherem as condições acima. exigidas para que gozem da reducção de taxa;
2.° As remessas de natureza a sujar ou deteriorar a correspondência;3.° Os pacotes de amostras de mercadorias que tiverem valor mer-cantil, ou que pesarem mais de 250 granamos, ou que apresentaremdimensões superiores a 20 centimetros de comprimento, 10 de- largura e 6 de grossura;4.° Emfim, os maços de papeis de negocio ou de impressos de qual-quer espécie cujo peso exceda a 2 küogrammos.

Não é admissível o transporte, pelo correio, de nenhuma carta,
pacote ou qualquer remessa que contenha artigos de ouro ou prata,moeda, jóias, objectos preciosos, ou outros quaesquer sujeitos a direi-tos de alfândega.

Penas. — Ficam sujeitos á multa de 20% os que remetterem
pelo correio ouro, prata, jóias, e em cartas ordinárias (sem declaraçãode valor) dinheiro e bilhetes de loteria.

O uso de sellos servidos sujeita a correspondência a porte duploe o autor da fraude.será punido na fôrma das leis. *
Os que conduzirem cartas para onde houver correio pagarão amulta de 50$000 rs. de cada uma; esta multa será de 100$000 rs.

para os commanclantes de navios e chefes de trens.
O abuzo da franquia official sujeita o delinqüente á multa de 500$000rs.

_ A correspondência que não estiver sellada conforme a tarifasujeita o destinatário ao porte duplo.

Telegrapho
Tabblla dos peeços da expedição de telegeammas de

poeto alegee paea os seguintes lugaees do beazil
(Preços por palavra)

Abbadia (Cachoeira d') 900
Alagoinhas 900
Alcobaça 700
Alegrete 200
Angicos 1|200
Angra dos Reis .... 400
Antonina 300
Aracaju 900
Aracaty. . ... .' . 1|200
Araruama A A A . . . 500
Assú 1,1100

Arroyo Grande..... 100
Bagé 200
Bahia 900
Barbacena 600
Barra de S. João. . . 500
Barra de S. Matheus . 600
Barra do Bio Grande. 100
Barreiros A A . A A . 1$000
Belmonte . . A A ." A 700
Benevente 600
Cabo Frio . ....". 500
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Gaçapava 
Cachoeira (R. G. do Sul)
Cachoeira (Bahia)
Cacimbinhas. .
Cahy .....
Camamú ...
Camaquam. . .
Camaragibe ,. .
Campo Largo .
Campo Maior . ,
Campos . . . .
Cangussú . . . ,
Camiavieiras. . -
Caravellas....
Castro . . . .,-,
Caxias
Cidade da Serra . . .
Codó
Commandatuba....
Conceição (Minas) . .
Conceição do Arrojo .
Coruripe
Cruz Alta ......
Curityba ......
Desterro
Dom Pedrito ....
Estância ......
Estreito (S. Catharina)
Fazenda de Santa Cruz
Fortaleza (Ceará) . .
Fortaleza de Santa Cruz
Goyana 
Guarapuava .....
Iguape 
Iguarassú
Ilhéos .......
Itabapoana 
Itabira de Matto Dentro
Itacuruçá
Itaguahy ... . . .
Itajahy
Itambé (Pedras de Fogo
Itapecurumyrim
Itapemerim .
ItapitangTiy ,
Itaquy . . .
Itaúnas . . .
Jaguarão ? .¦
Joinville . .
Juiz de Fora

100
100
800

¦ 200
700
800
100

1$000
900

líf.100
500
100
700
700

1$400
1$400
1S400

1$400
700
100

1$000
200
300 J
200
200
900
200

1$400
1|200

500
1$100

300
300

lfOOO
800
500
700

1|400
400
200

1$100
1$400

600
300
200
600
200
200
600

Laguna . .
Lapa . . .
Larangeiras
Linhares .
Livramento (S. Anna
Macahé . .
Macahyba .
Maceió . .
Mamanguape
Mambucaba
Mangaratiba
Maragogipe
Margem do Taquary
Mariana. . .
Mariano Pinto
Maricá . .
Maroim . .
Mòrrètes .
Mossoró. .
Mucury . .
Natal. . .
Ouro Preto
Nazareth (Bahia). .
Nictheroy .
Palmas . .
Palmeira (Paraná) .
Parahyba do Norte .
Paranaguá . .
Paraty ....
Pelotas ....
Penedo ....
Peruhype . . .
Petrópolis . . .
Pharol (Cabo-Frio) .
Pilar
Piratiny. . . .
Piripiri ....
Pojuca ....
Ponta Grossa (Paraná
Ponta-Negra. .
Porto Calvo . .
Porto das Caixas
Porto de Cima.
Porto Seguro .
Prado
Queluz . . . .
Quissamã . „ .
Eecife . . , ,
Rio Bonito . .
Rio de Contas .

do)

3

600
200
500
poo
1|000
1$100
ipoò

700
200

900
200

1$200

700
800
500

300
poo
o
O

700

500
$000
100

$400
900
300
500

LfOOO
500
300
700
700
700
500

lfOOO
500
800
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Eio de Janeiro (Urbanas). 500
Eio Formoso. ..... 1|000
Eio Grande 100
Eio Pardo 100
Eosario (Sul) ..... 200
Bozario (Norte) .... 1$400
Santa Barbara 700
Santa Cruz(Espirito-Santo) 600
Santa Maria (R. G. Sul). 100
Santarém 800
Santo Amaro (Norte) . 800
Santos 300
S. Borja . .' 200
S. Francisco (S. Catharina) 200
S. Francisco de Paula, 500
S. Gabriel . 100
S. João da Barra. . . 500
S. José do Norte (R. G.

do Sul) 100
S. Lourenço ...... 100
S. Luiz (Maranhão). . 1$400
S. Matheus 600

S. Miguel dos Campos
S. Paulo .....
S. Pedro de Ibiapina
S. Sebastião . . ,
S. Vicente. . .
Serra (Cidade da)
Serra (Minas) .
Sobral. . .
Taquary .
Theresina .
Timbó . i
Torres . .
Triumpho .
Tubarão. .
Ubatuba .
Uruburetama . .
Uruguayana . . ,
Valença (Bahia) .
Vencia das Pedras
Victoria
Villa de Santa Cruz
Villa Viçoza....

l$00O
400

1$400
400
500

1$400
700

1$300
100

1$400
1$400

100
100
100
400

1$300
200
800
500
600

1$400
700

Tabella dos preços da expedição de teleoeammas
de Pernambuco para diversos paizes da Europa

(Preços por palavra)

DESTINOS Pelo cabo directo da
E as teni

Telegraph-Comp.
Por via de Lisboa e

linhas terrestres
de Portugal

Allemanha ........
Austria-Hungria.:. . . . .
Bélgica
Dinamarca
França
Gibraltar. 
Grã-Bretanha j ff+ldrf • •

((Mtr. lugar,.
Hespanha j S»/^ •• ' /(ViaLond. eBarcel.
Hollanda
Italia
Portugal. ....'.'_."
Bussia.
São Vicente
Suissa

4$950 réis
5$050 »
41850

fer:

4$900
4|600
4|750
4$700
5$100
4$900
4J950

5$100
2$850
4$950

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

4|750 réis
4$800 »
4$7(50 »
4$750 »
4$700 »
4$600 »
4$750 »
4$800 »
4$200 »

4$750 »
4$750 »
4$550 »
4^900 »
2|850 »
4$700 » i
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"NOTA — A estes preços é preciso addicionar 800 réis (pela
transmissão d'esta cidade ao Recife) quando se quer expedir o tele-/

gramma de Porto Alegre. ,

Tabella dos preços da expedição de telegrammas

de Pernambuco para o Norte da America por meio da
ANGLO-AMERICAIN TELEGRAPH COMPANY

(Preços por palavra)
Baltimore 6$330 réis i Havana  7|290 réis
Boston 6$2o0 »
Canadá 6$250 »
Chicago 6$390 »
Cinciiinati 6$390 »

Nova York 6$250 »
Philadelphia .... 6|330 »
S. Francisco .... 6$590 »
S. Luiz 6|590 »

NOTA' — Â estes preços é preciso addicionar 800 réis por pa-
lavra (pela transmissão d'esta cidade ao Eecife) quando se quer
expedir o telegramma de Porto Alegre.

—
¦':$,' -:-'.¦

Tabella dos preços da expedição de telegrammas
de Jagüarão para o Rio da Prata

(Preços por palavra) .
' 

Montevidéo 400 reis
Paysandú 400 »

ga^0 x. 400 »
De Montevidéo'pára Buenos Ayres o preço é de 3|000 rs. pelas

| primeiras dez palavras e de 1$500 rs. por cada 
^^gumg. .

• NOTA — Para que o telegramma seja expedido de Porto Alegie
(via Jagüarão) para os lugares acima é preciso addicionar aos preços
indicados a taxa de 400 rs. por palavra (pela transmissão de Porto
Alegre a Jagüarão).

Tabella dos preços da expedição de telegrammas
de Uruguayana para Buenos Ayres

400 rs. por palavra qualquer que seja o numero de palavras.
NOTA — A estes preços é necessário addicionar 400 reis por

palavra (pela transmissão de Porto Alegre a uruguayana) quando se

quer expedir o telegramma d'esta capital para Buenos Ayres e outros
lueares da Confederação Argentina. 3-x:.'31* t • T„ilugares _ 

^ teleg\,ammas dirigidos ao Estado Oriental e preferível
a transmissão via Jagüarão; para os destinados á Republica Argen-
tina a transmissão via Uruguayana.

%

xx 
"-¦'. • Indicações geraes

Pelo recibo dado ao expedidor se cobrará a taxa addicional de
100 rpis

As palavras que tiverem mais de dez lettras pagam taxa dupla.

iX~X:
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No numero de palavras a pagar são incluidas as cio nome e
endereço cio destinatário, as do nome cio signatário e as do nome
cia estação para onde se transmitte o recado. Só são isentas do
pagamento as palavras da data do telegramma.

Quando as palavras cio nome da estação destinatária podem
juntar-se sem exceder em somma de dez lettras — é permittida a
juneção e taxada por uma só palavra.

Abreviaturas autorisadas e taxadas por uma palavra:
PS. == Faça seguir.
TC. = Telegramma cotejado.
CE. Aviso de recebimento.

¦f Abreviaturas para as indicações de serviço:
% Em lugar de — Linhas terrestres do governo brazileiro diga-se:
viíí terrestre ou via interior;

Em lugar de — Americain Telegraph and Cable Comp. diga-se:
via Americain ou via Fortaleza», *

Em lugar cie — Brazilian submarine Telegraph Comp. diga-se:
via Brazilian ou via Recife;

Em lugar de — Western and Brazilian Telegraph Comp. diga-se':
via Western ou via Costeira;

Em lugar cie — Telegrapho Nacional da Confederação Argen-
tina diga-se: via Argentina ou via Uruguayana;

Em lugar de — Telegrapho do Estado Oriental do Umgiiay
diga-se: via Oriental ou via Jaguarão.

As estações telegraphicas recebem tambem telegrammas para
qualquer estação cias estradas de ferro do Estado. Para as estações
da Estrada de ferro de Porto Alegre a Uruguayana cada telegramma
expedido do Porto Alegre custa 200 rs. por palavra e mais 600 rs.
de taxa fixa por cada telegramma. Em geral o custo dos telegrammas
é de 100 rs. por cada palavra e de 600 rs. da taxa fixa referida
além das taxas a pagar á linha telegraphica commum.

Estradas e carris de ferro
Esteada de eeeeo de Poeto íVlegee a Ueuguayana

Está aberto o trafego entre a estações da Margem do Taquary
e do Jacuhy (passo), esperanclo-se que breve seja inaugurada a linha
até Santa Maria da Bocca do Monte, assim que seja lançada a grande
ponte do Jacuhy.

As distancias entre as estações cVesta secção*-*la estrada são. as
seguintes: yyy ¦'¦•¦ oil-;

Da Margem a Santo Amaro ... . y- 19.280 metros
»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

» Monte Alegre •.
» João Rodrigues .
» Couto . . . . .
» Eio Pardo . , .
» Pederneiras. , ,
» Bexiga

. -A* O.JUO Ili. O {J.

. 38.490 »
. 56.081 ».
. 77.684 »
. 81.185 »

100.575 »
v. .'¦:¦¦_ 123.78.7 »
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Da Margem a Cachoeira .
» » » Ferreira . .
» » » Jacuhy . .
» » » Estiva . . .
» » » Arroio Só .
» » » Santa Maria

•í .

147.375 metros
161.316 »
182.265 »
196.000 »
232.497 »
261.847 »

HOEAKIO DOS TEENS DIÁRIOS

, Estações
Taquary
Santo Amaro

0

Monte Alegre
João Eodrigues
Couto
Rio Pardo
Pederneiras
Bexiga
Cachoeira
Ferreira
Jacuhy

Estações
Jacuhy
Ferreira
Cachoeira
Bexiga
Pederneiras
Bio Pardo
Couto
João Eodrigues
Monte Alegre
Santo Amaro
Taquary

T. 1 — para o interior
Chegadas

h. 44 min. da m.
» 32 » »
» 17 » »

10 » 18 » »
10 » 31 » »
11 » 30 » »
12 » 28 » »

» 28 » t.
» 10 » »
» 3 » »

T. 2 — do interior

7 h.
»
»
»

10 »
10 »
11 »
12 »

»
»

Partidas
— min. da
48 »
36 »
27 »
22 »
46 »
35 »
33 »
38 »
15 »

»

»

»

»

»

»

t..
»

7 h.
»
»
»

10 »
11 »
11 »
12 »

»
»

Chegadas

8 min. da m.

Partidas
6 h. 20 min. da m.

45
50
48
37
1

57
48
37
26

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

t.
»

7
7
8
9

10
11
12
12
1

»

»

»

»

»

»

»

»

»

13
*•** K
00
55
53

6
7

53
42

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

t.

¦

te.' :'i •

Damos as tarifas de passageiros a pags. 51 e 52.

; Aos passageiros 
'é 

permittido o transporte de 15 klgr. de baga-
gem comtanto que o volume d'ella possa ser accommodado no carro de^
passageiros respectivo e em baixo do assento occupado por seu dono.
Além de 15 klgr. toda a bagagem paga frete como mercadoria. As
passagens de ida e volta valem por 5 dias.

A transmissão de telegrammas pela linha telegraphica da listrada,
de Ferro custa 100 rs. por palavra e mais 100 rs. pelo recibo, ob-
servadas as regras estabelecidas para as outras linhas telegraphicas
do Estado. Este preço é commum a todas as estações da linha férrea.

A Companhia Fluvial faz partir todos os dias um dos seus va-
pores de Porto Alegre para a estação na Margem do Taquary e outro
da Margem para esta cidade. As horas de partida são: de Porto
Alegre; 7 horas da noite no outomno e inverno, 8 horas da noite na
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Estrada de ferro de Porto Alegre a Übugfüatajta
passagens simples. — Ia classe — ida e wZfá.
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Esteada de feeeo de Poeto Alegee a Uetjgttayana
ida e volta - 2." classe — passagens simples. 
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primavera e verão; da Margem: 3 horas cia tarde em todas as esta-
ções do anno. O preço das passagens nos vapores da Companhia
Fluvial entre a estação da Margem e Porto Alegre (distancia de
cerca de 80 kilometros) é de 4$500 rs. á ré e de 2|500 rs. á proa,
sem alimentação.

Esteada de eeeeo do Eio Geande a Bagé
Foi inaugurado o trafego em toda a linha na extensão de 280.273

metros no dia 2 de dezembro de 1884. Conta a estrada 15 estações
que ficam entre si nas seguintes distancias:

Do kilometro 0: á estação do Eio Grande
Quinta

Povo Novo . . .
Pelotas

>, Capão do Leão ,
Passo das Pedras
Piratiny . . . .
Bazilio .... ,
Cerro Chato . .

Nascente . . .
Pedras Altas .
Candiota . . .
Santa Eoza . .
Eio Negro . .

», Bagé

839 metros
17.180
33.080
52.538
67.276
87.056

101.653
124.057
153.501
179.420
193.934
222.507
240.441
256.022
280.273

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Entre Rio Grande e Bagé e vice-versa lia um trem diário (ex-
cepto aos domingos), entre Èio Grande e Pelotas dous trens diários
(domingos exceptuados), que se regulam pelo horário de pag. 54.

Nos domingos a estrada fornece trens especiaes de excursão até
Pelotas e até outros pontos, que são previamente annunciados, com
horário e preços especiaes (ida e volta).

Actualmeute ha trens d'esta ordem em todos os domingos entre
Rio Grande e Pelotas aos seguintes preços:

Do Rio Grande á Quinta (ida e volta) 1$500 rs.
» » ao Povo Novo (ida e volta) 2$860 rs.
» » a Pelotas (ida e volta) 3$000 rs.

e pelo seguinte horário:
Partida do Rio Grande 8 hor. — min. da manhã

da Quinta 8
do Povo Novo 9

Chegada a Pelotas 10
Kegresso de Pelotas 4

do Povo Novo 4
da Quinta 5

Checada ao Eio Grande 5

»

»

»

»

»

»

»

40
10

40
10
50

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

da tarde
» »

» »

» »
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HORÁRIO DOS TRENS DIÁRIOS
(exceptuados os domingos)

TRENS PARA O INTERIOR

KIO GRANDE • • (partida)
»

h. min.
manhã

7 —

h. mm.
tarde

Povo Novo.. . .
PELOTAS . . .
Capão do Leão .
Passo das Pedras
Piratiny ....
Bazilio. ". . . .

36

Cerro Chato
Nascente
Pedras Altas
Candiota
Santa Eoza
Eio Negro
BAGE' (chegada)

»

»

»

»

»

((chegada)'((partida)
»

»

»

»

7
9

—
29

10 8
10 37
11 27
12 28

2
3
3 57

50
25

18
1

31
22
4

10

TRENS DO INTEBIOR

h. min.Ih. min.

BAGE' (partida)
Eio Negro  )}
Santa Eoza.
Candiota
Pedras Altas  . • •
Nascente

manhã
20
26

»

»

»

»

6
7
8
8

10 32

tarde

8

Cerro Chato
Bazilio

. Piratiny ....
Passo das Pedras
Capão do Leão .
PELOTAS . . .
Povo Novo . . .
Quinta

((chegada)
l (partida)

»

»

»

»

»

»

»

ii
12

15
w.

BIO GRANDE (chegada)

9
9

10
11

10
50
24

5
6

56
25
4

48
29
3

6 40

As tarifas de passageiros - para as duas classes de wagons

que estabeleceu a companhia, e para as passagens simples ou de
ida e volta — constam das tabellas seguintes. ;

y.
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V Esteada de éeEeo do Rio Oe ande a Bagé
passagens de ida e volta. — i.a classe — passagens simples
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ida e volta 2? classe — passagens simples
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Os meninos menores de 8 annos pagam meia passagem: os me-nores _ de trez annos, conduzidos ao collo, tem passagem gratuita.Os bilhetes dé ida e volta valem por 72 lioras; quando na expi-ração deste prazo não houver trem, a volta só poderá ter lugar no
primeiro trem ordinário que seguir. A estrada emitte bilhetes deassignatura dando direito a uma viagem de ida e volta diariamentenos trens ordinários, mediante o abatimento de 50 % sobre a tarifacommum. Os _ passageiros podem levar comsigo livre de frete e sobsua responsabilidade o que poderem accommodar sob o banco porelles oecupado no trem, sem incommodo para os demais viajantes.Nos preços das passagens, dados nas tabellas precedentes, nãoesta incluído o imposto a que ellas estão sugeitas e que se paga noacto de comprar os bilhetes.

A linha tèlegraphica da estrada póde ser utilizada pelos particu-lares sob as seguintes condições: a taxa é de 1$000 rs. pelas pri-meiras 20 palavras (inclusive assignatura e endereço) e de mais 50rs. por palavra excedente por qualquer distancia até 150 kilometros;de 2|000 e 100 rs. por qualquer distancia superior a 150 kilometros!

., .

U:

Esteada de eebeo de Poeto Alegee a Novo-Hambuego
Distancia entre as estações

I)e Porto Alegre a Canoas 14 kilom.
» » » Sapucaia .... 26 » ;
» » » Sâo Leopoldo . . 33 »
» » » Neustadt .... 35 »
» » » Novo-Hamburgo . 43 »

. Percorrem a linha diariamente dous trens em cada dirècção,variando o horário de partida e chegada conforme a estação.

HOEAEIO A
Vigora desde 1 novembro até 14 fevereiro

Trens para o interior
Estações Chegada Partida

Porto Alegre 7 hor. 00 min. manhã
J-'auoa« 7 hor. 33 min. manhã 7 » 37 » »Sapucaia  7 » 58 » » 8- » 2 » »S. Leopoldo 8 » 16 » » 8 » 26 » »Neustadt 8 » 33 » » 8 » 34 » »Novo Hamburgo. ... 8 » 51 » » 
Porto Alegre .  4 hor. 30 min. larde
pnoas 5 hor> 3 min> (arile 5 y> 7 i y>SaPucaia 28 » 5 » 32 »S. Leopoldo 46 » 5 » 56 »Neustadt. ....... » 6 » 5 »Novo Hamburgo. ...... 22 »-,,,.... . ,

\
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i/SEstaçoe
STovo-Hamliurgo
Neustadt . .
S. Leopoldo.
Sapucaia . .
Canoas. . .
Porto Alegre

Trens do interior K
Chegada Partida

7 hor. 5 min. manhã
7 hor. 22 min. manhã 7 » 24 » »
7 » 31 » 7 » 43 » . »

» 57 » 8 » 2 » » 7Y
» 23 » 8 » 26 » »

8 » 59 » 
STovo-Hamburso  .... 4 hor. 33 min. tarde

»
Neustadt ...
S. Leopoldo ..... .5
Sapucaia 5
Canoas........ 5
Porto Alegre . . .i . . 6

. 4 hor. 51 min. (arde 4 » 54 »
» 1 » 5 » 13 »
» 27 » 5 » 32 »
» 53 » 5 » 56 »
» 29 » » 

»

»

»

»

!f. i

v y

fj"

HOKABIO B
Vigora desde 15 fever. até 15 april e desde 16 setemb. até 31 outubr.

Estações
Trens para o interior

Chegada Partida
... 7 hor. 45 min. manhã

Canoas 8 hor. 18 min. manhã 8 » 22 » »
Porto Alegre

Sapucaia 8
S. Leopoldo 9
Neustadt 9
Novo Hamburgo .
Porto Alegre

9

»

»

»

»

43
1

18

»

»

»

»

»

»

»

»

8
9
9

»

»

»

47
11
19

»

»

»

»

»

»

Canoas . .
Sapucaia ....... » 48
S. Leopoldo ...... » 6
Neustadt »

 3 hor. 50 min. tarde
4 hor. 23 min. tarde 4 » 27 » »

Novo Hamburgo .... 5 » 42

»

»

»

»

»

»

»

»

4
5
5

»

»

»

16
25

»

»

»

»

»

»

Estações
Trens do interior

Checada Partida
JSTovo-Haiiilmrgo 7 hor. 50 min. manhã
Neustadt 8 hor. 7 min. manhã 8 » 9 ¦ » »

»

»

»

»

8 » 28 »
» 47 »
» 11 »

»

»

»

h :¦ i .

S. Leopoldo 8 16 »
Sapucaia ....... 8 42 »
Canoas 9 » 8 »
Porto Alegre 9 44 »
UTovo-Mainfeurgo 3 hor. 53 min. tarde
Neustadt .4 hor. 11 min. tarde 4 »
S. Leopoldo ...... 4 21 » »
Sapucaia . . . . . . 4 47 » -»
Canoas  5 13 » »
Porto Alegre . . ... 5 49 » »

14 »
4 » 33 »

» 52 »
» 16 »

»

»

»

»
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Caeeis de febro Poeto-Alegeense
Extensão das linhas

Da Praça da Alfândega ao Menino Deus (pela rua da Margem)
6,154 metros.

Da Praça da Alfândega ao Menino Dens (pelo Campo do Bom-
fim) 6,537 metros.

Da Praça da Alfândega ao fim do Caminho Novo (Navegantes)
4,620 metros.

Da Praça de D. Pedro II ao Parthenon 4,333 metros.

yy<:

vm&

HOKAEIO '
Vigora desde 16 abril até 15 setembro

Trens para o interior
Estações Chegada " Partida

Porto Alegre 8 hor. 30 min. manhã
Canoas 9 hor. 3 min. manhã 9 » 7 » »
Sapucaia 9 » 28 » » 9 » 32 » »
S. Leopoldo 9 » 46 » » 9 .» 56 » »
Neustadt 10 » 3 » » 10 » 4 » >>: ;.'.
Novo-Hamburgo ... 10 » 21 » 

Porto Alegre 3 hor. 00 min. tarde
Canoas 3 hor. 33 min. larde 3. » 37 » »
Sapucaia 3 » 58 » » 4 » 2 » »
S. Leopoldo 4 » 16 » » 4 » 26 » »
Neustadt 4 » 33 » » 4 » 35 » »
Novo-Hamburgo .... 4 » 52 »  . .

Trens do interior ,.;".^
Estações Chegada Partida ...•;_!

STovo-Haiuburso 8 hor. 35 min. manhã
Neustadt 8 hor. 52 min. manhã 8 » 55 » »
S. Leopoldo 9 » 1 » » 9 » 13 » »
Sapucaia. ...... 9 » 27 » » 9 » 32 » »
Canoas . 9 » 53 » » 9 » 56 » » ' .
Porto Alegre 10 » 29 » » ¦ •.'

STovo-Haisiburgo  3 hor. 3 min. tarde
Neustadt 3 hor. 21 min. larde 3 » 24 » » /,
S. Leopoldo 3» 31» » 3» 43» »
Sapucaia  . 3 » 57 » » 4 » 2 » ».
Canoas 4 » 23 » » 4 » 26 » »
Porto Alegre 4 » 59 » 

A tarifa de passageiros nos trens desta estrada damos a pag. 60.

¦ym
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Estações

i

Porto Alegre
Canoas . . .
Sapucaia . .
S. Leopoldo .
Neustadt . .

NOTA.

Esteada de ferro de Porto Aeegre a Novo-Bamburgo
Tarifa de passageiros — 1* e £.a classe
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1$400 $.600 1$600 2$4001$100
.V.' ; . . . • • $800|1$20.0| $500

2$000 3$000 1$400
1$20Õ 1$800 $800
$400 $700] $300

2$200J3$300
1$400I2$100
$600
$200 $300

1$500

100

2,1700
2$600
1$800
i$ooo;i$5oo
$600

3_900 11800

500
«_

$700

1$200
$700
$400
$300

40 kilogr. de bagagem para a
Pelo serviço

03 Am 11 ff lsft m p» « rja,a_- m ^. «g,™ --* ; |^g|
PlP^líá^^vpStSS^e^ queiram se utilizar, a Companhia cobra 800 réxs

pela, primeiras ao^TiWpat diLte 160 réis por cada 5 ou fracção de 5 palavras. Sao concebas 6

palavras grátis para o endereço do recado.
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Linha do Menino Deus i
Primavera e verão ,

Ba Praça da Alfândega partem os bonds para o Menino
Deus cle meia em meia hora desde as 6 horas da manhã até as 10
horas da noite. Os bonds das horas passam pelo Campo do Bomfim,
os das meias horas pela rua da Margem.

Bo Menino Bens partem os bonds para a Praça da Alfândega
15 e 40 minutos depois de cada hora desde as 5 horas e 40 minutos
da manha até as 9 horas e 15 minutos da noite. Os bonds que
partem aos 15 minutos passam pela rua da Margem, os que partem
aos 40 minutos passam pelo Campo do Bomfim. Os bonds que partem
do Menino Deus á noite depois das 9 horas e 15 minutos (até as
10 lioras e 40 minutos) recolhem á estação no Campo do Bomfim,

Outomno e inverno
O horario é o mesmo quanto aos intervallos. O primeiro bond

cia Praça da Alfândega para o Menino Deus parte ás 7 horas da
manhã, o ultimo ás 9^4 horas da noite. O primeiro do Menino
Deus para a Praça da Alfândega ás 6 horas e 40 minutos da manhã,
o ultimo ás 8 horas e 40 minutos da noite. Os bonds que, depois
d'este, partem do Menino Deus até as 10 lioras e 15 minutos da
noite recolhem á estação no Campo do Bomfim.

Linha do Caminho Novo
Primavera e verão

Ba Fraca da Alfândega para o Caminho Novo os bonds
partem de meia em meia hora desde as 6 até as 8 horas da manhã
e depois de 40 em 40 minutos até as 10 lioras da noite, de sorte
que ha partida de bond liessa direcção: ás 8 horas e 40 minutos —
9,20 •— 1-0,0 — KW — Hj2o — 12,o — 12,40 — 1,20 cia tarde — 2,0

4m ' °r2o 4,0 4,40 5,20 6,0 6,.i0 — 7,20 — 8,0 —
8,40 — 9j20 — 10,0 da noite.

Bo Caminho Movo partem os bonds de meia em meia
hora desde as 6 horas e 30 minutos até as 8 lioras da manhã e depois
de 40 em 40 minutos até as 10 lioras da noite da mesma forma que
os bonds que sahem da Praça da Alfândega, O bond que parte do
Caminho Novo ás 10 horas da noite recolhe á estação no Campo do
Bomfim, o que parte ás 10 horas e 40 minutos recolhe á estação no
Caminho Novo,

Outomno e inverno
Ba Praça da Alfândega de meia em meia hora desde

as 7 até as 8 lioras da manhã e depois de 40 em 40 minutos até
as 9 horas e 20 minutos da noite.

Bo Caminho Movo ás mesmas lioras e com os mesmos
intervallos. O bond que parte ás 9 lioras e 20 minutos da noite
recolhe á estação no Campo do Bomfim; .o que parte ás 10 horas
recolhe á estação no Caminho Novo, ,,, *
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Linha do Parthenon ,
Primavera e verão

Da Praça de I*. Pedro II partem os bonds 15 minutos
depois de cada hora desde as 6 horas e 15 minutos da manhã até
as 8 horas e 15 minutos da noite.

lio Parthenon partem os bonds aos 45 minutos depois de
cada hora desde as 6 horas e 45 minutos da manhã até as 8 horas
e 45 minutos da noite.

!§:; Ontomno e inverno
Os bonds percorrem a linha ás mesmas horas e com os mesmos

intervallos, partindo o primeiro bond para o Parthenon ás 7 horas e
15 minutos da manhã e o ultimo ás 8 horas e 15 minutos da noite.

primeiro do Parthenon ás 6 horas e 45 minutos da manhã; o
ultimo ás 8 horas e 45 minutos da noite.

O preço das passagens é de 240 rs. em todas as linhas, excepto para
as da Praça da Alfândega até a ponte do Menino Deus e até a estação
no Caminho Novo que custam 200 rs. Ha cartões de assignatura com.
25 passagens por 5$000 rs. para qualquer das linhas. Os bonds que
partem da Praça de D. Pedro II dão passe para os da linha do
Menino Deus que. encontram junto á estação no Campo do Bomfim,
sem pagamento de outra passagem. Os que partem do Menino Deus
aos 40 minutos dão igual passe para os da Praça D. Pedro II.

Os assignantes da linha do Parthenon tem direito a passar dos
bonds que partem ás horas (certas) da Praça da Alfândega para os
da linha do Parthenon, no Campo do Bomfim, sem mais pagamento
algum addicional. Os que não forem assignantes da linha do Par-
thenon só poderão passar para os ditos bonds mediante o pagamento
de outra passagem.

Carrís de ferro de Pelotas
¦yy

Extensão das Linhas
I; Linha central (do porto á Igreja, passando pela Estação, onde
: 'se divide, ás ruas S. Miguel e General Osório) — 3,500 metros

Linha Prado (da Estação ao rumo do Fragata passando pelo
Santa Barbara, Club de Tiro Allemão, Cemitério, Prado e terminando
no Parque Pelotense) — 3,000 metros

Linha Tablado, (do Mercado pela rua Andrade Neves á Tablada
e Matadouro) — 3,000 metros

Linha a Estação da Estrada de Ferro (em construcção) — 1,000
metros.

Linha Central
Da rua S. Miguel para o Porto partem os bonds diariamente de

mankã ás 5 horas e 10 minutos — 5,40 — 6,10 — 6,40 — 7,10 —
7,,0 - 8,10 - 8m - 9,0 - 9,10 - 10,20 ~ H;o 0 11,4o - regressando

¦VJLy, -'"¦<, y;"^y\ 
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as 5,40 o,10 6,10 7m) 7,40 8,10 — 8,40 — 9,0 — 9,20
10,o — 10,40 — 11,20 e 12,0 e de tarde partem ás 12,20 — 1,0 —

': 1?40 ^>20 °?0 ' ^?-10 ^20 °iQ °iíQ — ^>?20 — é\ú e ^ii0
regressando ás 12,10 — 1,20 — 2,0 — 2,40 — 3,20 — 4,0 — 4,J0 —
°>20 yc- v,o t>?40 *m ^ "jÒ4

Da rua General Osório para o Porto partem os bonds diária-
mente de manhã as 9 horas e 20 minutos, 9,40 — 10,0 — 10,l0 —
11,20 — 12,0, regressando âs 9,0 — 9,40 — 10,20 — 11,0 — Umo; de¦ tarde partem âs 12,l0 — í,20 — 2,0 — 2,40 — 3,20 — 4,0 — 4,10 —
5,20 — 6ro — 6*40 — 7,20 regressando ás_12,20 — 1,0 — l,.l0 — 2,20

0,0 Y'4o *>oo o,0 5,40 vm ~- ^o e ^?4o* ! ;
Na primavera e verão alem d'èstas viagens há mais duas re-

dondas até as 10 horas da noite*
Em dias extraordinários e quando ha grande movimento de

passageiros partem os bonds da Estação Central para o Porto de 10
em 10 minutos.

Linha Peado
Nos dias úteis partem os bonds ás 7 — 8 — 9 e 10 horas da

manhã, 3 — 4 — 5 e 6 horas da tarde; regressando ás 71U — 8 %— 9Vo — 10% da manhã, 3Vo — 4J/» — M'/9 e &1:L horas da
I m. I ím /,_ I m. I mi / £l

tarde. Nos domingos e dias festivos desde as 7 horas da manhã até
a noite os bonds partem e regressam com intervallos de 40, 20 ou
10 minutos conforme a affluencia de passageiros.

Linha Tablada
Diariamente desde o 1/2 dia até as 4 horas da tarde partem os

bonds e regressam de 20 em 20 minutos e depois de hora em hora.

Linha a Estação da Esteada de Feeeo
Seu horário depende das partidas e chegadas dos trens da Estrada

de Ferro do Rio Grande a Bagé.
O preço das passagens em todas as linhas é de 200 réis.

» a
» o
» o

Caeeis de eeeeo do Rio Geande
Extensão das Linhas

Da estação na rua Barroso (canalete) até:
estação da listrada de Ferro 2.650 metros
matadouro . . . 4.700 »
parque 5.350 »

A linha vai até o Plano inclinado, na Macéga, e ficará até lá
O '

prompta em pouco tempo. Da ponte ao Plano inclinado medirá mais
ou menos 600 metros.

Linha á estação da esteada de eeeeo
Sahidas da rua Pedro ã.° e da Estação da Estrada de Ferro

De manhã: 6 hor. — 6,.20 — 6,J0 — 7 — 7,20 — 7,i0 — 8 —
8?20 — 8 .o — 9 — 9,20 — 9,l0 — 10 — 10,20 — 10?4o — 11 ~
ll,2o 11 mo — !?•
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De tarde: 12^, —'12,40 — 1'—. -U — Í.10 — 2 — 2,_0 — 2,4o
- 3 - 3,20 - 3,40 - 4 - 4,20 mp - 5 - o!| - o,3o - .5,52
6 _ 6,'.4 - 6,„ - 7,B - 7,25 - /,».. - 8,5 - 8,25 - 8,15 - J,5

9,25 — *M'
Trens expressos — de manhã — 6,40

» — de tarde — 4,4.

Linha do parque
Sahiãas da rua Pedro 2.°: ¦

De manhã: 6 hor. -7-8-9-10 - 11 -12.
, De tarde: 1 hor. - 2 - 3 - 4 - 5 - 5,52 - 6,4o - 7,45

8,45 — 9,45.
Sahidas do prolongamento:

De manhã: 6 hor. 36 min. - 7,36 - 8,36 - 9,36 - 10,36 -

n'3 
De tarde: 12,36 - 1,36 - 2,36 - 3,36 - 4,36 - 5,32 - 6,20

7,21 — 8,21 — 9,21. ... t -dv
0 horário regula-se pelo reiogio da estrada de ferro do Rio

-Grande a Bagé. _. . .
As passagens são de 200 réis em toda a inha. Asormnças

Ü pagam V_ passagem. Vendem-se cartões com o abatimento de 20 /0.

Navegação a vapor
Entee Poeto Alegee, Pelotas, Rio Grande, Monte-
vídeo e Pio de Janeieo (com escalas nos poetos

inteemediaeios)
A Companhia Nacional de Navegação a vapor; com sede na

eapital ilo Império, fa.,cmeo ™ns mensaes entre o portQ d»-—
de Janeiro e 

' 
os de Forte Alegre e Montevidéo com

escalas por Santos, Paranaguá, .Antonina, Besteri-o,
rande e Petotóg.
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A partida dos paquetes da cidade do Rio de Janeiro tem lugar
nos dias 3, 11, 1», ** e 30 ou 31 de ciada mez.

O reqresso para os mesmos portos a partir de Poito Alegie,
Pelotas e Rio Grande não tem dias fixos porque depende da entrada
dos paquetes na Barra do Rio Grande e da regularidade das viagens
entre Rio Grande e Porto Alegre. .

As viagens redondas se fazem em 25 dias, ordinariamente em

meil00s 
paquetes da linha intermediária, isto é, os que partem do

Rio de Janeiro a 30 ou 31 de cada mez fazem também escala nos

nortos de Cananéa, Iguape, & Francisco e Itajahy.
P 

Os paquetes da Companhia Nacional que aetualmente navegam
entre os portos indicados são: Hio Pardo, Kio Paraná. Kio Grande,
tio de Janeiro, Mo Negro, Kio Jaguarão e' Itapua.

Na tabeliã infra são indicados os preços das passagens nos pa-
¦quetes d'esta companhia.



Companhia Nacional de Navegação a vapor. — Preço das passagens

PORTOS

Santos I Cananéa | Iguape ).iran agua! Antonina S.Francisco Itajahy Desterro Rio Grande Pelotas Port.Alegre Montevidéo
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CD
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^^iB, de Jan. 30$ j 15$] 42$
Santos. .
Cananéa .
Iguape. .
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S. Francisco
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45$ 9£

2$
32f

2

30$
20$

8$

52$
34$
12$

3$

32
22

8Í
10f

60$
40$
15$
20$

18$

30$
24$

8$
12$
10$
12

60$
45$
20$
25$
20$
22
15!

30|
28f
121

12$
14$

9$

60<
50$
30!

2
22$
20$
15$

30$
30$
20$
20$
12$
14$
12$
9$

110$
90$
90$
90$
60$
62$
60$
60$
60

35$
35$

20$
22$
20$
20,1

115$
95$
95$
95$
65$
67,1 24$

52$
37;
37;
37$

65$
65$
65$
O

22$
22
22

130$
115$
115$
115$
85$
87$
85$
85$
85$
25$
25$

50$
45$
45$
45$
30$|
32$[
39$
30$
30$
10$
10$

120$
100$
100$
100$
100$
100$
100$
100$
85$
50$
55$
75$
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Passageiros de câmara: Os menores até 2 annos pagarão V-t da
passagem; os de 3 a 10 annos V/% passagem; os maiores de .10 annos
pagarão a passagem por inteiro; as crianças de peito nada pagarão.

Passageiros de proa: pagarão a passagem por inteiro qualquer
que seja a sua idade, exceptuando-se as crianças de peito que tem
passagem grátis. ¦'*'..

O espaço concedido a cada passageiro de câmara para sua oa-
¦cacem é de 300 decimetros cúbicos, e aos de proa de 200 decimetros
cúbicos, pagando o excesso na razão dè 1$000 rs. por 30 decimetros

v cribicos
O passageiro que não seguir viagem depois de ter comprado passa-

gem perderá metade d'ella mas, depois de encetada a viagem, aquelle que
• ficar em qualquer porto diverso do seu destino nao terá direito a

reclamação ou restituição alguma por diferença de passagem.
Para evitar extravios é necessário que os passageiros marquem

\ios volumes de sua bagagem o porto a que se dirigem.
Agentes: em Porto-Alegre — A. S. Froes jr.; no Kio Grande —

Salvador Moutinho; em Pelotas — Joaquim Maria da Silva.

Entre Porto Alegre e Rio de Janeiro com escalas
Os paquetes Victoria e Mayrink da Companhia Espirito Santo

e Caravellas. com sede na capital do Império, fazem mensalmente
uma viagem.' partindo da cidade do Mio de Janeiro nos dias
8 a 11 de cada mez para Porto Alegre com escalas pelos por-
tos de Santos, Paranaguá, Antonina, S. Francisco,
Desterro, Rio Cirande e Pelotas e regressando com esca-
Ias pelos mesmos portos depois de alguns dias de demora em Porto

Na vinda para esta provincia o paquete raras vezes toca em Santos.
São agentes da Companhia: em Porto Alegre - José Luiz Pereira

& Comp., em Pelotas - J. L. Sattamini & Comp., no Rio- Grande
— Moreira Irmãos. -

0 preço das passagens consta da tabeliã cm trente pag. b/.

" " Os paquetes Canning, Ühatam e Cavour, da companhia Liver-
pool Brazil and River plate Mail Steamers, navegam regularmente
entre Rio de Janeiro e Porto Alegre com escalas por
alguns dos portos intermediários para o transporte exclusivo de mer-

' cadorias. Trazem e recebem carga de e para Desterro, Rio de Janeiro,
portos da Europa e dos Estados Unidos.

Não tem dias lixos de partida nem de regresso.
São agentes da companhia: em Porto Alegre —¦ J. J. Dias, no

Rio Grande - S. Robinson & Comp., em Pelotas - J. P. Madureira.

Entre Porto Alegre e Margem com escalas nos
portos intermediários

? Parte de Porto Alegre para a Margem (do Taquary, esta-

ção da Estrada de Ferro de Porto Alegre a Uruguayana) com escala-



Paranaguá.
Aiitoniiia . . .
S. Francisco . .
Santa Catharina
Eio Grande
Pelotas

©t

Companhia Espirito Santo b Caeavellas
Tarifa de passageiros entre Rio de Janeiro e Porto-Alegre
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Paquetes Victoria e Mayrink 0v:l!ll

Santos | Paranaguá iiitoiiina IJS. Francisco!; S. Gatliariiiálj Rio Grande II Pelotas II Porto Alegre I ffi* _| ^fl
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para Pintada, Xarqueada§, S. Jeronymo e Triumpho,
fi um dos trez vapores Guapo, Monarcha e Gaúcho, cia Companhia
: , Fluvial, todos os dias ás 7 horas da noite no outomno e inverno e
m ás 8 horas da noite na primavera e verão.

Da Margem para Porto Alegre com escalas pelos mesmos
.pontos regressa um dos ditos vapores todos os dias ás 3 horas da tarde.

Preço das passagens (sem incluir alimentação) a partir de Porto
A 1 ç. o*V A •

p 
^Pintada 

(á ré ou á proa) 2$000 rs.; Xarqueadas á ré 3$000 rs.,' 
á proa 1$500 rs.; S. Jeronymo e Triumpho á ré 4$000 rs., á proa
2$000 rs.; Margem á ré 4$500 rs., á proa 2$500 rs.

:,: O vapor Teutonia (que. navega entre Porto-Alegre e Taquary)
recebe tambem passageiros para os portos intermediários: Xarquea-

'; 
das, S. Jeronymo, Triumpho e Margem.

m Entre Poeto Alegre e Jacuhy com escalas nos
POSTOS INTE&MEDIABIOS

De Porto Alegre parte o vapor D. Pedro todas as terças-
feiras ao meio dia. _ ^ :

Regressa: De Jacuhy todas as quintas-feiras, da Cachoeira.
todas as sextas-foiras ás 8 horas da manhã, de Mio Pardo todas
as sextas-feiras ás 6 horas da tarde. 1A.AAA

Preço das passagens: á ré (incl. alimentação): Rio Pardo 10$000
rs., Cachoeira 14$000 rs., S. Lourenco 16$000 rs., Jacuhy 16S000 rs.

As passagens á proa custam metade dos preços indicados.
De Port© Alegre para o Jacuhy e escalas parte o vapor

Cachoeira em dias indeterminados conforme as cargas que tem e
vice-versa. _ . _. _. 0rAAA

Preço das passagens: á ré (incl. alimentação): Pao Pardo 8$0U0,
Cachoeira 10$000, Jacuhy 12$000 rs.

Entre Porto Alegre e S. João do Monte Negro.
De Porto Alegre parte um dos vapores Germania e S. João

todas as terças, quartas, sextas-feiras e sabbados ás 9 horas da manhã.
De S. João d© Monte Wegro regressa um dos ditos va-

pores todas os domingos, segundas, quartas e quintas-feiras ás 9 horas
da manhã. — Chegam a Porto Alegre ás 3 horas da tarde.

Preço das passagens: 4$000 rs. com alimentação; 3$QGQ rs, sem
alimentação. „

O vapor Porto Alegre parte de Porto Alegre para ». João
do Monte Wegro em todos, os domingos^ e quintas-feiras ás
8 horas da manhã; e regressa nas terças e sextas-feiras ás mesmas horas.

Passagens: com alimentação 3|00Õ rs., sem alimentação 2$000 rs.

> Entre Porto Alegre e S. Sebastião do Cahy
De Porto Alegre parte:
Em todos os domingos ás 8 horas da manhã o vapor Marota.

— Preço das passagens (com alimentação) 5$000 rs.

:P:

'-V ¦

ü ¦i>\



69 -\.y'iy

Em todas as segundas-feiras ás 8 horas da manhã o vapor Barão
ãe Gahy. Preço das passagens 4$000 rs. (sem incluir alimentação).

Em todas as terças-feiras ás 8 horas da manhã o vapor Liberal
Preço das passagens (sem alimentação) 4$000 rs.

Em todas as quintas-feiras ás 8 horas da manhã o vapor União.
Preço das passagens (com alimentação) 5$000 rs.

De S. Selbastiã© regressa:
Em todas as segundas-feiras o vapor União.(sem hora certa

de partida).
Em todas as quintas-feiras o vapor Mar atá idem.
Em todas as sextas-feiras o vapor Barão de Cahy idem.
Em todos os sabbados o vapor Liberal idem.
Chegam a Porto Alegre ás 3 horas da tarde. (Todos estes

vapores passam por S. João do Monte Negro, para onde levam pas-sageiros; passagens a 2$000 rs. sem alimentação.)

Entre Poeto Alegre e Taquary
Parte de Port© Alegre o vapor Teutonia todas as quartas-feiras e sabbados ás 8 horas da manhã, regressando de Tacitiary

todas as segundas e quintas-feiras ás 8 horas da manhã. Preço das
passagens (com alimentação) 6$000 rs. á ré, 3$000 rs. á proa.Este vapor recebe passageiros para os portos de escala: Xar-
queadas, S, Jeronymo, Triumfno e Margem mediante o preço de
4§000 rs. a ré, e 2$000 rs. á proa (com alimentação).

Entre Poeto Alegre e S. Leopoldo
De Porto Alegre parte o vapor Guahyba todas as quintas-feiras ás 9 horas da manhã.
De §. Leopoldo regressa o mesmo vapor todas as segundas-

feiras ás 9 horas da manhã. Preço das passagens (sem alimentação)
1§500 rs.

Entre Porto Alegre e Palmar
De Porto Alegre para Palmar (na barra do Capivary)

faz o vapor Palmar duas viagens redondas por mez. Parte nos dias
1.° e 15 ás 5 horas da tarde e regressa nos dias 9 e 24 ás mesmas
horas. Passagem (com alimentação) á ré 10$000 rs., á proa 5$000 rs.

Entre Porto Alegre e Barra
Parte de Port© Alegre um dos vapores Aviso ou Cupy

todas as quartas-feiras e sabbados ás 8 horas da manhã, regressando
da Barra nos mesmos dias ás 2 horas da tarde. Preço das pas-¦sagens 3$000 rs. á ré (sem alimentação), 2$000 rs. á proa.

Entre Porto Alegre e Pedras Brancas
Parte de Port© Alegre para as Pedras Brancas o

vapor Cupy todos os dias ás 8V2 horas da manhã, regressando dia-
riamente ás 3 horas da tarde no outomno e inverno e ás 4 horas da
tarde na primavera e verão. Preço das passagens 1$000 rs.

'#;
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1^ Entee Poeto Alegue e Villa de (xravatahy
nÍ-n De Porto Alegre parte o vapor Pro.tector todas as quartas-
1 " feiras e sabbados ás 9 horas da manhã.
;:; De Gravataliy regressa o mesmo vapor todas as segundas
r ; e quintas-feiras ás 10 horas da manha. Preço das passagens 2$000 rs.
p£\;";;sem alimentação; 3$000 rs. com alimentação.
'_ Entee Taquaey e Esteella
Ig.. ¦ Entre Taguary e Estrella navega o vapor Teutonia â°n
lllf,' partindo nas quintas-feiras e domingos ás 6 horas da manhã e regres-
|f>:; sando nas quartas e sabbados a horas indeterminadas.
V: Passagens: á ré 6§000 rs., a proa 3f000 rs. inclusive alimentação.

p;'"-' Entre Rio G-eande e Pelotas
| ;r - Do Kio Grande parte para Pelotas em todas as terças,

quintas-feiras e sabbados o vapor S. Pedro. De Pelotas regressa
o mesmo vapor para o Bio Grande em todas as segundas, quartas-

I.;-¦¦ feiras e sabbados. 0 preço dos passagens é de 3fÓ00 rs. a ré, de
|f 2$000 rs. á proa.

(Quando o 8. Pedro vai para Santa Victoria é substituído nesta
: carreira peio Piratiny.)

Entee Rio Geande e Jaguaeaq com escalas
g> Do Mio Grande parte para Jaguar ão o vapor Mirim com
|P escalas por Pelotas e Santa Iaal>el3 todos os domingos ás

8 horas da manha. De Jaguarão regressa o mesmo vapor para
n.- o Hio Grande todas as quartas-feiras ás mesmas horas.

Os preços das passagens são:
p- Do Eio Grande a Jaguarão a ré 24$000 rs., a proa
^v' » 

' » » S. Izabel » 1Õ|000 »
» » Pelotas » 21000 »

De Jaguarão » S. Izabel » lÕfOOQ »
t; "» N Pelotas » 20$000 »

Não ha bilhetes de passagem para viagem redonda,

Entee Rio Geande e Santa Victoeia do Palmae
O vapor Piratiny navega entre Hio Grande e Santa

Victoria com escalas por Pelotas, Santa Izalbel e Jagna-
ráo. Os dias de partida e de regresso são incertos; ordinariamente
o vapor faz duas viagens por mez.

Os preços das passagens são os seguintes:
Do Eio Grande para St, Victoria a ré 30$000 rs. á proa 18$000 rs.

» Jaguarão » » 20$000 » » 12$000 »
» ¦ S. Izabel » » 12$000 » » 6$000 »
» » Pelotas » » 3$000 » » 2$000 »

De Santa Victoria para Jaguarão » » 16$000 » » 8$000 »
(Foram estas as únicas informações que nos forneceram a res-

peito desta linha).

rs.
5|000 »
1$000 »
5$000 »

»
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ENTBE ÜBUaUAYANA, ItAQUI, | BOEJA E OITTEOS POETOSEEAZILEIEOS DA COSTA DO UeüGUAY

Ção âote3rs)enrwtes prit0\é S?ta por 7 vaP°res: ^™-
S»!/oteV J'.,íte^ (idem), JVçpíwwo (20 ton.) e Jfew^-jBmes (2 tou brasileiros, e Menmgero (132 ton) Estda(fttl\e Universal (6 ton.) argentinos. j' ( W
mercüe?TVf!t?traÇã0 \UruWay da -®»p™*a l^agmas Com-me,ciaes do Alto Uruguay tem a seguinte tarifa de passagens:

De Monte Gaseros a Uruguayana R* ifisnnn pB aínnnDe Monte Gaseros a S. Martin » Sn iSfiSDe Monte Gaseros a Itaqui e Alvear ISDe Monte Gaseros a S. Thomé e S. Eorja IS IEDe Uruguayana a S. Martin » Sn ÍEDe ümguajana a Ita,ui e Alvear -S fio
Se BSTlíTCaarSrS° p'0mê %teBtejl » »**» » 1

0 vapor Mm&gm tem a seguinte tarifa de imssao-ens te 1 ° ™lumna dá os preços em pezos argentinos): lmssa*ens (a 1* c°"

Ia. Classe 2? Classe
De PofKn o TT -r P* a' 100° reÍS P* a' 100(> 1'eÍS^S^^Tv-*'1-^ 8'00 16^ 4>00 ^.ue ueioo a banto Martin iqoo 9d.l «nn íoiDe Ceibo a Itaqui e Alvear ?oo II 8 00 ílDe Ceibo a Santo Thomé e S. Borja 24$ 48$ llfo IIa tgsteeLs™^' st ^ 3 t°:2t!
De Ú^^TLea a , Thomé e ^ '6| *'°° «
De Ü e Itaq„i a S. Thom* . 

'* **- 8'°° 16í

NOT°AJap 8'°° 
161 4<00 8^jnuia. Dará o regresso a mesma tarifa.

os mÊ, 
trM 

M°teS ter „os mais l)ro(™l°s porque são tambem te
llPf f™ nenhimi delles tera dias certos de partida e chegada

Uru 11 r° mf VlagenS d° estad0 de ^egabilidade do* riouiuguaj, por quanto navegam constantemente nas épocas de cheiae pouco navegam nas occasiões de baixa '
IT^..«..Vap0r ar£ei£no W^a navega entre Monte-Caseros,
fjp» $*m «ios livrei Itagui, Alvear

íntidVSfsr.ros ™tros yapores do üra^e &z 3 ™*
iSlf .vapoi;i¥?des Nunes naveê"a entre livres e Urueuayana,

uav 2Lrbem Pa?SafÍÍ0S a «*** P°üt0 da co^a dyo Uiu-§uay mediante preço ajustado.

•¦te*

tei.
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O vapor Universal navega no mesmo rio levando somente passagei-
ros para os portos cias suas margens pelos mesmos preços dos outros.

(De Monte-Caseros para baixo ha estrada de ferro na margem
argentina. Do Salto á Santa Eosa tambem ha estrada de ferro na
margem oriental. E' a razão porque os vapores navegam sô até
Monte-Caseros e Santa Roza).

Diligencias
Entre Bagé e SantAnna do Livramento por

D. Pedeito
As diligencias da Empreza União e Progresso entre Bage e

livramento (em combinação com as emprezas de diligencias
para Alegrete e Uruguayana) portem de Bagé para Livra-
mento e vice-versa desde 1.° de outubro até 30 de abril nos dias
1, 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28 de cada mez; desde Io. de maio até
30 de setembro nos dias 1, 8, 16 e 24 de cada mez.

Os preços das passagens são os seguintes:
De Bagé a Livramento e vice-versa . 25$000 rs.

» » ao Passo das Pedras 3|000 »
» » a Pirahy 5|000 »
» » ao Passo da Ferraria 7$000 »

» a S. Maria-Chica ...... 9§000 »
» » a D. Pedrito 12$000 »
» D. Pedrito a Upacarahy 7$000 »
» » » Upamarotim 9|000 »

» » Eestinga ...... 11$000 »
» » » Ibicuhy 13$000 »
» » » Livramento 18$000 »

Cada passageiro tem direito ao transporte de 10 kílogr. de ba-
gagem. O excesso de 10 kilogr. e as encommendas pagam de Bagé
a Livramento 300 rs. por kilogr., de Bagé a D. Pedrito 150 rs. por
kilogr., de D. Pedrito a Livramento 200 rs. por kilogr.

Frete de uma diligencia de Bagê a Livramento e vice-versa
300$000 rs. Idem de Bagé a D. Pedrito e vice-versa 150$000 rs.

As crianças menores de 8 annos pagam metade dos preços das
passagens; as menores de 1 anno tem passagem grátis.

D. Pedrito é o ponto de encontro das diligencias; ahi ellas per-
noitam seguindo no dia immediato.

Na estação invemosa (de maio a setembro) as viagens fazem-se
em dous dias; no verão (de outubro a abril) as viagens realizam-se
em um só dia.

Agentes em Bagé: Carlos Vecchini.
» » D. Pedrito: J. Sallenave.

» » Livramento: Pedro Rios.

. :



' ¦ ".y~w

¦ 
. 

¦'¦' 
¦ 

¦"¦ 
- 

_¦'' ¦*¦¦' 73
írtfí.

:. ' 
,.:;•¦.%:-~. "y.y'y-\ ' r,"-.. 

, -'" 
'¦,•¦¦'.'.<

Entre Bagé, S. Gabriel, S. Sepé e Cachoeira
As diligencias da Empreza Bodrigo de Vasconcellos partem no

verão (out. a abril): -
De S. Gabriel ás segundas-feiras,
Da Cachoeira ás quintas-feiras,
De S. Sepé a 7, 14. 22 e 30 de cada mm
De Bagé a 4, 12, 19 e 27 » »

As mesmas diligencias chegam (no verão):
A' Cachoeira ás terças-feiras,
A' S. Gabriel ás sextas-feiras,
A' S. Sepé a 5, 13, 20 e 28 de cada mez,
A' Bagé a 8, 15, 23 e 31 ou 1.° de cada mez.

No inverno (de maio a setembro) estas diligencias fazem só duas
viagens por mez.

Preço dos passagens:
De Bagé a S. Gabriel e vice-versa . 25$000 rs.

30$000 »
16$000 »

»

De S. Gabriel a Cachoeira e vice-versa .
De S. Gabriel a S. Sepé e vice-versa . .
De S. Sepé a Cachoeira e vice-versa . .

Os passageiros tem direito ao transporte de 10 kilogr. de ba-
gagem, o excesso paga 400 rs. por kilogr.

No inverno as passagens custam mais 1/3.
Agentes: em Bagé João B. Vechiny,

» S. Gabriel Rodrigo Vasconcellos & Comp.
» S. Sepé Feliciano Corrêa,

» na Cachoeira João Vieira da Costa e Silva.
Entre Jaguarão e Bagé

A Empreza Progresso faz 4 viagens por mez entre Jaguarão
e if age sahindo de Jaguarão no dia seguinte á chegada dos vapores
do Rio Grande e Pelotas. A viagem faz-se em 11/2 dia na prima-
vera e verão; no outomno e inverno é incerta quanto ao tempo do
percurso. O preço das passagens é de 20$000 rs. de Jaguarão a Bagé
e vice-versa para maiores de 8 annos, e de 10$000 rs. para menores
dessa idade.

Entre Livramento e Uruguayana
Consta-nos ciue faz o serviço entre -Livramento e Uru-

guayana a Empreza Baltar ou a que lhe suecedeu, partindo as
diligencias do Livramento no dia seguinte á chegada das diligencias
de Bagé.

Entre Alegrete e Uruguayana
Faz o serviço entre Alegrete e Uruguayana a Empreza

Flores sahindo as diligencias de Alegrete nos dias 4, 14 e 24 de
cada mez, e chegando á Uruguayana nos 5, 15 e 25; partindo da
Uruguayana a 1, 11 e 21 e chegando a Alegrete a 2, 12 e 22.

O preço das passagens é de 25$000 rs. para os assignantes e
de 30$000 rs. para os não assignantes.

São agentes: Freitas Valle & Comp. e Antônio Ag. do Nasci-
mento Filho.

777
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Tabeliã das moedas brazileiras, sua espécie, valor, pezo e titulo <y

ESPÉCIE
VALOR

EM REIS
PEZO EM
GRAMMOS

TITULO
EM MIL-
EESIMOS

METAL
PURO EM
GRAMMOS

LEIS QUE AS AUTOEISARAM
¦-.**

Ouro

Prata<

Nickel

Cobre

i
>c*)

20$000
10$000
2$000
1$000

500
200
100
50
40
20
10

17,929
8,964

25,500
12.750
6,375

15,000
10.000
7,000)

12,000 \
7,000 \
3,500)

\

917
917
917
917
917

16,441
8,220

23,383
11,691
5.845

25 partes de nickel
75 partes de cobre
95 partes de cobre
4 partes de estanho
1 parte de zinco

\Lei n.° 401 de 11 set. 1846, Decr. n,° 487 de 28 nov. 1846.
/Lei ri* 475 de 20 set. 1847, Decr. n.° 625 de 28 julh. 1849.

Lei n.° 1817 de 3 set. 1870 — art. 2.°

•Lei n.° 1817 de 3 set. 1870 — art.0 1°

Lei n.° 2348 de 25 ag. 1873, Decr. n.° 5469 de 19 nov. 1873.

Lei n.° 1507 de 26 set. 1*867, Decr. n.° 4019 de 20 nov. 1867.

i

NOTA. As moedas de prata, nickel e cobre sao subsidiárias. — As estações publicas aceitam em paga-
mento moedas do prata sem limitação alguma, mas os particulares não são obrigados a receber em pagamento
mais de 20$000 rs. (Lei n.° 1817 de 1870 art. 3.°) — As moedas de cobre são dadas e recebidas em pagamento
até a quantia de 200 rs. (Decr. n.° 4019 de 1867 art. 5.°) — A relação entre o ouro e a prata é de 1 : 15r>/8
(Decr. n° 487 de 28 nov. 1846). — As moedas de prata cunhadas no periodo de 30 set. 1867 a 3 set. 1870
tem o pezo: de 25 grammos as de 2$000 rs., de 12,5 as de 1$000 rs., de 6,25 as de 500 rs. e de 2,5 as de
200 rs.; as duas primeiras do titulo de 900, as ultimas do titulo de 835: as do titulo de 900 tem menos 4%
de Valor intrínseco, e as do titulo de 835 menos 10 % % do que as actuaes. — A lei de 3 set. 1870 mandou
desmonetizar todas as moedas de prata do titulo de 900 e as do valor de 200 rs- do mesmo metal.

IpCu
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Tabella das peincipaes moedas esteangeieas, da sua
ESPÉCIE, PEZO, TITULO E DO SEU VALOE EM OUEO OU

PEATA BEAZILEIROS.

O grammo de ouro puro foi tomado no valor de 1$215 réis, na
mesma proporção do valor de 8$890 para a libra esterlina. O grammode prata pura no valor de 85,6 réis.

n -*

-n-PAT^^Txr PEZ0 9 VALOR I
NACIONALIDADE N.° DE*°_MINA- BM S§ INTri- 1

ÇAO H\ ^1^J-
QRAM. _g SECO

Allemanha .... Ouro [ 20 j Reichsmark 7,965 900 8$710 ' I
10 3,982 4|355

Prata 27,777' 2$140 vi
5,555 $428 X

Argentina (Rep.). . Ouro Pesos 8,064 8$818 %
2V2 4,032 4$409 4

Prata 25,000 1$926 Ü
Vs 12,500 $963

Austria-Hungria . . Ouro Florins 6,451 7$054
3,226 3|527 H

Prata 24,691 1|902
12,345 $951 üBélgica1)  — _ __ a>

Chile  . Ouro 10 Pesos 15,253 16$679 31
7,627 8$340

Prata 25,000 1$926 a!
Colômbia Ouro 20 32.258 35$274 vvt

10 16,129 17$637 íl
Prata 25,000 1$926 í?

Dinamarca .... Ouro 20 Kronen 8,960 9$798
10 4,480 4*899

Prata 15,000 800 1$027
» 7,500 $513 ;

Egypto Ouro 100 Piastras 8,500 875 9$037 ;
50 4,250 4$518 -M
25 2,125 2$259 vv

Prata 10 12,500 900 $963 . 1
6,250 $481

Estados Unidos . . Ouro 20 Dollars 33,436 36$561
¦» 10 16,718 18$280

*- » '-;-., 8,359 9$140
Prata 26,729 2$059

12,500 $963 -1
Erança Ouro 100 Francos 32,258 35S273

a) Tem moedas iguaes ás da França quanto ás espécies, pezos,titulos e valores. O franco e centimo belgas correspondem exacta-
mente aos francezes. Conv. 5 nov. 1878.
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NACIONALIDADE N.° DENOMINA-
ÇÃO

PEZO 9 o
H O

EM - | S
GKRAM. g 

H

VALOR
INTRI-
SECO

França . . . . . Ouro

»

Prata
. »

Grécia1) —
Hespanha Ouro

»

»

Prata
»

Hollanda ...... Ouro
»

: 

.*¦

»

Prata

Inglaterra . . .-¦'¦,-. v^

»

Ouro
»

Prata
»

Italia2) —
México Ouro

»

»

Prata
»

Noruega3)
Períi . . .

....

Portugal . . . .

Ouro
»

Prata
»

, Ouro
»

»

Prata
»

Eussia Ouro
»

50
20
10
O

10
4
25
O
2
2
1

10
2V,

1
1

1
1/
/2

20
10
O
1

72
20
10
1
\7
10
O
2

500
200

5

Francos
»

»

»

»

Escudos
»

Pecetas
»

»

Düeados
»

Florins
»

»

Libra
»

Coroa
»

Pesoí
»

»

»

»

>SSolei
»

»

»

Mil réis
»

»

Eéis
»

Rublos
»

16,129
6,451
3.226

25,000
10,000

8,387
3,355
8,065

25,000
10,000

6,988
3,494
6,720

25,000
10,000

7,988
3,994

28,276
14,138

33,841
16,921
8,460

27,073
13,536

32,258
16,129
25,000
12,500
17,735
8.868
3,547

12,500
5,000
6,545
3,927

900
»

»

»

»

900
»

»

»

»

983
»

900
945
»

916
»

925
»

875
»

»

902
»

900
»

»

»

917
»

»

»

»

916
»

17$637
7$054
3$527
1$926
$770

9$170
31668

1$926
$770

8$337
4$168
7$348

4$445
2$239
l|ll9

35$977
17$988
8$994
2$090
1$045

35$273
17$637

$963
191760

3$952
$981
$392
7$284
4$371

a) Tem moedas iguaes ás da França quanto ás espécies, pezos,
titulos e valores. A drachma e lepta gregas correspondem exacta-
mente aos francos e centimos francezes. Conv. 5 nov. 1878.

2) Tem moedas iguaes ás da França quanto ás espécies, pezos, titulos
e valores. A lira corresponde exactamente ao franco. Conv. 5 nov. 1878.

3) Tem moedas iguaes ás da Dinamarca quanto ás espécies,
pezos, titulos e valores. Conv. de 27 maio 1873.
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NACIONALIDADE

Enssia . Prata
»

Suécia1) —
Suissa2) —
Turquia (Imp. Ottoni.) Ouro

»

»

Prata
»

Uruguay8)  »
»

Venezuela ..... Ouro
»

»

Prata

N.°

1
1/

500
250
100
20
10
1

1//a
20
10
5
1

DENOMINA-

ÇÃO

Eublo
»

Piastras
»

»

»

»

Peso
»

Venezolan.
»

»

»

PEZO
EM

GRAM.

20,735
10.367

36,082
18,041
7,216

24,055
12,028
25,000
12.500
32.258
16,129
8,065

25,000

O

EH ^
M r-l

VALOR
INTRI-
SECO

868
»

916
»

»

830
»

900
»

»

»

»

»

1$540
$770

40$157
20$078
8^031
1$709

1$926

35|273
171637

'-<{?

Tabeüa de cambio
Valores dos metaes e das moedas dos principaes paizes
que tem relações commerciaes com o brazil segundo o

estado do cambio entre o brazil e a inglaterra
, tf

§|
tf •

pqgQ

Btf
Stf
O?1

INGLATERRA fc°<l
ti

,_, Q

i-M ~H- CO

Si ^3 \

 11 i

POR-
TU-
GAL

o

ce M
Q £o

16

ALLE-
MANHA

?>

r-1HH
0O

í> CD

O
Tá

O ^

ce

ce
o

ti

O
o o
ce ft

ç\ EH

W titi «1

o
O d

r-H O,

2 ti

P o
o 5

H p

Vs
1/
/4

3

15$000 $750
14$888 $744
14$769$738
14$656'$733
14$545$727
14$436$722

|596
$591
$586
$582
$577
$573

237

232
230
227
225

$735 3$088 3$191 2$976 68,7
$729 3$0643$167 2$953 67,4
$724 3$040 3$142 2$93Ò 66,í|
$718 !'3$017:;3$118;2$908j 64,9
$713 !:2$9943$095|!2$886" 63.6
$707 j;2$974j3$071ji2$864 62,4

40,7
40,2
39,8
39,4
38,9
38,4:
z~y==r^

*) Tem moedas iguaes ás da Dinamarca. Conv. de 27 maio 1873.
?) Tem moedas iguaes ás da França, Conv. de 5 nov. 1878.

-.¦: 3) Nesta republica circula o ouro estrangeiro com valor official.4) A columna relativa ao valor do franco de França serve tam-
bem para os francos belgas e suissos, para as liras italianas e
para as drachmas gregas.
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o

s
cõ
O

o

CD
Urv,

O

ALLE-
MANHA

r—(

cõ

o 2
Cj O

w
o

16 3

Vs
17 —

1/
/S

1/U
8/.., /s

^1 /
/ 2

5'/""
/87*

Vs

14$328!$716||569
14$222 $71l|!$564
14$118 Í706'||560
14|015 $700!;$556
13|913 |695:$552
13$813j$6901548

18

^714
13$617
13$õ21
13$427

S4

m

/s
/4

oo

1/
s

I

/2
5/
/S

3/
/4
7s

19 —
7s
3A
1/
/2

5

S676JS537
$67li|533

7!;^

131151
$6621526
$657i|522
$653;$519

,»*, u $648;;$515
12|886 |644;!$511

S640|:S508

321502
§<y

/S

20-
1/
/8

1
o /

/S

1
78

12S973

12$800
12$715
12$632
42$549
|12$46816231495
12$387|$619,$492
1Í|308 f 615 f489
12$229j$611|486
12$152j$608Í;$483
12|075:$603'|479
12S0OO!$60O,i$477

21

118925
11|852
11$779
11$707
11$636
11$566
11$497
111429

15961474W

15931471
$589||$468
p8lÍ46Õ
$582;Í462
$578|459
$575|457
$57l!í$454

222
220
218
216
213
211
209
206
204
202
200
198
196
194
192
190
188
186
184
182
180
179
177
175
174
172
170
168
167
165
163
162
160
159
157

m
O
P
|B
QQ

CO
O
P

P

fc
Li *H r—t
O r—i

r—I O

¦d

P
P
tí
P

o
fc CZ5
O CD

H
fr ò

tí
tí <j

O 0
I"-1 (•*>.

O-
HHa
tí
fr

o
tí
po
o
p

|fc8
! w

p p-

h3

fr
<
fr

$702

t)00
1682

2$949 3$048:2$843;;61,2
2S927|3$026 2$822160,0
2$906;3$004 2$801 

'58,8

2$885,2Í982'j'2$78157,7
;2|8642$960 2$761;56,5

¦38,0'37,5

j37,0
36,6
Í36,l

$677 |:2$843;:2$939|;2$741| o5,4 !;35,6
$672 i:2$822;'2$918 2|721í'54,3 

"'"' "

$669
$662
$658
,1653

2$803'2$897
J2$7832$877Í2S7642$857
2$745 2$837

35,2
34,7
34,3
33,8
:33,3

«P

«tí
;,.„«

ÜP

:2$702.53,2
;2$683!'52,1
2$66451,0'2$645;;50,0

2$726 2$817í2$627i48,9r32,9
2|707'2$798 2$609 47,9 132.4
2$688'2$779|:2$591146,9
21667:21760 2157445,9
2S65812'|742|2|557!45,0
!2$635 2$723 2|539 44,0

,1615

43.0.

ru

$607
w
$599
$595

ZCIQ

$588
$585
$581
$578
$574
$571
$567
$564-
$560

2,?i617,2$705,;2$523'2$600:,2$688;2$506
'2$583l'2$670.'2$490

!2$566:2$653,'2$474
^2$549|2$635 2|458
Í2I533 2$619 2$442,2$517j2$602;2|426

2$501i,2$585 2$411
^2$4852$569 2$396
2$470:2$553!'i2$381
|2$455|'2$537j:2$366í2$440'2$522iJ2$352
|2$425;2$506 ^21337
'2$410;.2$491
!2$395;2$476
2$3812$461 ;2$295
2$367 2$446 2$281
!2$353;;2$432'2$268

m
131,0
i30,6
Xl

2fô09

42,1V29,6
41,1
40.2
39,3

3,4
37,5
36,7
35,8
35,0
34,1
33,3 25,0
32,5 

'24,5

31,7
30,9
30,1
29,3
28.7

28,7
28.2
27,7
27,3
26,8
26,4
25,9
25,5

24,0
23,6!23,1
'22,7
!22,2

x) A columna relativa ao valor do franco de França serve tam-
bem parados francos belgas e suissos; para as Iwaé^aManas e

para as drachmas gregas, ^' V —

X-L*
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Vi.
/S

1
5

11$361 $568;
m

561
11$294
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|11$098$555|441
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$971
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10&847
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$545p38
$542j$431
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l0$787 $539;iS429
|l0$726S5c
|l0$667il0$608
il0$550
|10$492
!10$435
10,1378
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/'2
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/'41
24 —
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Vi
Vs
V/2
/S
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10$267
10$213
10$159

$5331423
$530;|$421
$5271418
$525!:$416
$522:$414
$519!|412
$516;:$410
$5131408
$511$405

iP»

VA

8

10$052í
10$000
9$948
98897

$505 $401
$503 $399
$500'í$397
$497Jj$395
$495;i$393

9$846 $492,j$391
9$796 $490,1389
9$746 $487|$387

9$648
9f600
9|552
9$504
9$457

$482;
$480|
477ll

O

$383
$381

$475Mi $378$376

156
154
153
151
150
148
147
145
144
143
141
140
139
137
136
135

132
131
130
129
127
126
125
124
123
121
120
119
118
117
116
115
114
113

(tr, k K rr&oo7

$550
S547
$544

5 5
f)OOtJ

â532
$529
$526
$523
$520
$517
$514
$511

$506¦E,50?

O

$492
$490

$481

1476
f

$468
$466
$464

2$339:2$417
2$325;2$403:2$241
2$31l!!2$389'2$228:2$298 !2$375 

2$215'2$284"2$36112$202
:2$27I2$348il2$189
24258 2$334!2$177
2$245:2^321 '2$164

2|232|'2$308'2$152:
2$220;:2$295;l2$140'
2$208'2$282(2$128i

2|l84;2$257,'2$105
2$172 2$245'2$093
2$160!l2S232"2$082
2$148'2$220;2$070
2$137|l2S208 2$059
2$125:2|196:2$048
2|113 2|Í8l|2|037|j
2|102'2$173''2$026,|
21
2$080|'2$150!2$005:
l|069 2p39 i|Í94
I|Ò58'2$128 1$984
2Í047|2$117j Í|974
2$036!'2$106'jl$964l
2$026!(2$0951$9541'
2|016 2$084" lf 944
2$006;'2S074;1$934:
1$990 2$063:1$924!!
a|986 2|053jl|914
!ÍÍ976;2p42Í|905
ÍÍ|966 2$032!!l$895l
l$956l;2$022,1$886!
1$946' 2$012| 1$876'J

27,821,8
27,0;21,3
26,3;'20,8
25,620,4
24,8||l9,9
24,1'|19,4
23,418,9
2-2,718,5
22,0148,0
21,3,|l7,6
20,617,1
20,016,7
19,3,16,2
18,745,7
18,0,115.3
17,4114.8
16,7
16,1
15.5

? I

14,3
13,9
Il3,4

14 9 Il2 9
$498 !2$091í:2$16H'2$016í MM2$

13,7|12,0
13,111,6
12,5111,1
ll,91Òí6
11,3
io,s;
10,2,

9,6
9,1
8,5
8,0,
7 4'
6,9
6,4

10,2
9,7
9,2
8,8
8,3
7,8
7,4
6,9
6,5
6,0

*) A columna relativa ao valor do franco de França serve tam-
bem para 

"os 
francos belgas e suissos, para as liras italianas e

para as ãrachmas gregasM
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9$411
9$365
9$320
9$275
9$231
9$186
9$142
9J099
9$056
9$014
8$971
8$930
81889

$470
$468
$466
$463
$461
$459
$457
$455
$452
$450
$448
$446i
1444

$374
$372
$371
$369
$367
$365
$363
i-,362

8$847
8$807
8$767
8$727
8$687

$356
354
353

1442

8$609
8S-571
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$436.
$434!
$432
$430

|352
$350
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112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100

99
98
97
96

$461
$459
$457
$455
$452
$450
$448
$446
444
$441
1440

$436

1$937
1$927
1$918
1$909'
1$900
1$891
1$882
1$873
1$864|
1$855
1$846;
1$838:
11830

95
94
93

$431
$429
$427
$424

1
1
1
1
1;
li

1
1

2$002
1Í992

983
973
964;
954
945
,936
927
918

1$909
1J900
1,1891

1$867
1$858
1$849
1$840
1$831
1$823

$418

1$821
1$813;
jl$805
1$797
1$789
1$781
1$773
|1$765

1$805
1$797
1$788
1$780
1$772
1$704

1$882
1$874;
1$865
1$857
1$848
1|840
1$832!
1$824

1$755
1$747
1$739
1$731
1$724
1$716
1$708
1$701

' 1-3

g 5
O. <<
02 M
m- oa ft

o

5,8
5,3
4,8
4,3
3,8
3,3
2,8
2,4
1,9
1,4
0,9
0,4

des-
conto
0,5
0,9
1,4
1,§
2,3
2,8
3,3
3,7

5,5
5,1
4,6
4,1
Pm
2,7
Ê$l
1,8
1,4
0,9
0,4
pár
pre-mio
0,5
0,9
1,4
1,8
2,3
2,7
3,2
3,6

.. 
¦

*•) A columna relativa ao valor do franco de França serve tam-
bem para os francos * belgas e suissos, para as liras italianas e

para as drachmas gregas. '
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Tabeliã de juros compostos
Mostra o valor do capital de 1$000 réis collo-
CADO A JURO COMPOSTO, CAPITALISADO ANNUALMENTE, A

DIVERSAS TAXAS, NO FIM DE ANNOS
Pi a 1 /0 a V-U °K

10;
20;
30,1
40
50!
60|
70j
M
90

100

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

105
220
348
489
644
817
007
217
449
705

0 a 4°; 0

10
20
30
40
50
60j
70
80
90

100

1
2
3
4
7

10
15
23
34

480
191
243
801
107
520
571
050
120

50|505

a 7o 0

10
20
30,
40
50
60
70
80
90
100

1
3
7

14
29
:57
113
224
441
866

967
870
612
974
357
946
989
234
103
716

1
1
1
1
2
2
2
3
3
4

161
347
563
814
105
443
835
291
819
432

a mm
i
2
3
5
9

14
21
33

81

553
412
745
716
033
027
784
830
537
589

a 8o 0

2
4

10
21
46
101
218
471

159
661
063
724
902|
257|
606:
954

1:018.914!
2:199757í

a 2o'0 a 27,% a 3% a mt 0

1
1
1
2
2
3
4
4
5

219
486
811
208
692
281
010
875
943
245

a 50//0

1
2
4
7

11
18
30
49
80

131

629
653
322
040
467
679
426
561
730
499

a 9o, 0

O
13
31

¦ 74
176
416
986

2:335
5:529

367
604
267:
410;
360|
030
730|
552
526;
038!

1
1
2
2
3
4
5
7
9

111814

280
638
098
564
437
400
632
210
229

1
1
2
3
4
5
7

10
14
19

343
806
427
262
384
891
918
640
300
220

1
1
2
3
5
7

11
15
22
31

411
990
807
960
586
879
122
677
112
190

a 67,% a 6 /0 a fil/ 0/a d /2 /0

1708
2 918
4 984
8 513

14 542
24 840
42 430
72 476

123 800
211Í469

1
3
5

10
18
32
59

105
189

790
207
743
286
420
988
077
780
470
312

1
3
6

12

877
524
614
416
307
750
124
159
377

5431200

43
82

154

a 10°, 0 a n i a a 12°AO

2
6

17
45
117
304
789

2:048
5:313

13:780

5931
728'
450'
260
39l'
482
744
401
024

2
8

22
65
184
524

1:488
4:225

11:996

839!
062
892
001Í
565,
058!
017
108:

9

60334:064

289
897

2:787
8:658

87926:891 925
173 83:5Í2.308

105
646
960
050
002
596
795
430

6
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Tabeliã dos divisores fixos
PARA CALCULAR JUROS A DIVERSAS TAXAS

TAXAS
ANNUAES

i

i
1 /S
11/1 ,4

2
* / 4
í /2
£ /*!
3
3%m
37i
4

4%
4%
-*¦»*

O
£ 1 '
O1/ 4**-1 /0%
0 /4
6

6%
6%
7
71 /í ti
71/• /-2
70 

/
"/¦

8
8%
si,
83/4
9,
91/,

TAXAS
MENSAES

1 '
/8

6

%

1/
/ o

3
8

1/

57
8

27
/*S

8-7
/4

DIVISORES
EIXOS

36000
32000
28800
24000
20571
18000
16000
14400
13091
12000
11077
10285
9600
9000
8471
8000
7579
7200
6857

6261
6000
5760
<Ji

5333
5143
4965
4800

4500
4364
4235
4114
4000
3892

TAXAS
ANNUAES

Q4/

%10

10X
10%
11
11V4
ll1/..
11%
12
121/.,
13

14
14%
15 ¦
15l /«
16 "
16%
17'
17%
18
18%
19
19 Vo
20
2070
21
21%
22'
22%
23
23%
24

TAXAS
MENSAES

57
/-6

7/
/'S

í1/1 /s
1 /o

11/1 /l

IX
I ó

1 /S

1%

I7s
12/JL / o.

i <>

13/1 /4

17e
l7, S

2

DIVISORES
EIXOS

o> 789
3692

3512
3428
3349
3273
3200
3130
3064
3000
2880
2769
2667
2571
2483
2400

2250
2182
2118
2057
2000
1946
1895
1846
1800
1756
1714
1674
1636
1600
1565
1532
1500

êZ

Explicação. — Torna-se fácil por meio desta tabeliã calcular

os iuros de uma quantia durante qualquer numero de dias. Basta

multiplicar o capital ou a quantia pelo numero de dias e dividir o

produeto pelo divisor fixo correspondente á taxa. O quociente cia

divisão é o juro procurado. Convém não confundir as taxas annuaes

com as taxas mensaes que são dadas em columnas separadas.
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Tabeliã dos dias comprêhendidos entre duas datas

De

A

Janeiro
Fevereiro

o<• »r—i•r-t
CD
r-1
ai

CD

CD
>
CD

O

cá
i—i

I

í I
cS cá

¦^ . :-t*\ - 
g' ?

I

L

c o
40
a? i q

CD

CD

O O

r-'
? ! a3 í

CD '

& fi ;

365
31

334j306 i 275•245
365

iTxarÇO
Abril
Maio
Junho
Julho

Agosto
Setembro
Outubro

Novembro
Dezembro

59! 28
90! 59

120
151
181
212
243
273
304

89
120
150
181
212
242
273

337
365
31
61
92
122
153

3061276
334!304
365 335
30 365
61 31
91 61

122 92
184I153 123
214j183 153

214;184
245 215
273;243
304I274
334
365Iúúo
30 365
61 31
92; 62

304

153 122I 92
184!153;123
212|181 151

212j182
242;212
273;243
303!273

! 273
304
334
365

61
92

120
151
181
212

-' 1

245 214 184
122 j
153 í

92
123

275|244;214 183!153

61
92

I 99

334i304
3651335
30 365
61 31
91 61

31
62
90

121
151
182
212

273
3041
3341
ono I
30 I

274!
3041
335!
365

lispliçafao. — 0 numero de dias decorrido* entre duas datasquaesquer se acha no encontro da columna vertical e da linha hori-zontal que trazem aquella o nome do mez da primeira data, e estao nome do mez da segunda.
t Exemplos: Io Quantos dias entre duas datas iguaes do mez dejaneiro e do mez de março? — Procura-se a columna vertical do meztte janeiro, desce-se por ella até encontrar a linha horizontal do mezde março e acha-se: 59. 2." Quantos dias de 5 de marco a 5 denovembro? — Desce-se pela columna de março até a linha de no-vembro e encontra-se: 245. Si fosse de 5 de marco a 15 de novem-bro acerescentar-se-ia 10 (a differença entre 5 e 15) ao numero245 achado e ter-se-hia 255. E assim em todos os casos análogos.

Quando o anno é bissexto acerescenta-se um dia ao numeroachado si o mez de fevereiro está comprehendido entre as duas datas.Esta tahella é o complemento da antecedente. E' organisada
para o anno civil de 365 dias. Quando se contam juros tomando
l>or base um anno de 360 dias, como se usa no commercio, é fácilachar com promptidão, mentalmente, o numero de dias comprehen-
Wm entre duas datas, porque então, por convenção, consideram-setodos os mezes com 30 dias.

$
*
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Tabeliã comparativa do peso especifico de algumas substancias
(O PESO DA AGUA DISTILLADA NA TEMPERATURA DE -f- 4.° C.

É TOMADO COMO UNIDADE)

x-LyU • ......

Agua distillada. .
Agua do mar. . .
Aguardente 18°. .
Aguardente 22°. .
Aguardente 36°. .
Álcool absoluto. ,
Aluminium. , . .
Ammoniaco . . .
Ântimonio ....
Ar athmospherico .
Arêa de rio . . .
Argila. , . . . .
Arsênico.....
Assucar .....
Azeite de oliveira.
Azote (gaz) . . .
Batata
Banha de porco. .
Bismuth .....
Borracha ....
Calcium .....
Cal viva.....
Camphora ....
Carvão veget. . .;
Carvão de pedra .
Cera branca . . .
Cera amarella.. .
Centeio . .... .
Cerveja . . f . .
Cevada 
Chlorureto de sodium
Chumbo .....
Coke ......
Clara d'ovo. . . .
Cobre fundido . .
Diamantes leves .
Diamantes pesados
Espirito de vinho 33
Espirito de vinho 36
Estanho . , . . .
Enxofre . , . ..*¦;'.
Ether sulfurico . .
Farinha de trigo ?
Ferro fundido . .

7,820
1,000
1,026
0,947
0,923
0,848
0,715
2.560
0,897
6,712
0,00129
1,880
1,930
5,670
1,606
0,915
0,00125
0,940
0,936
9,822
0,973
1,570
0,840
0,996
0,250
1,329
0,968
0,974
0,740
1,024
0,633
2,260

11,352
0,340
1,041
8,788
3,501
3,531
0,863
0,848
7,292
2,033
0,712
1,035
7,207

Ferro forjado. . . .
Flint glass
Gallium
Gelo .......
Graixa de vacca . .
Hydrogeneo (gaz). .
Iridium ......
Latão
Leite de vacca . . .
Leite de cabra . . .
Manteiga
Magnesium.....
Marfim . . . .... . .
Mármore de Carrara.
Mercúrio
Mel. .......
Nickel
Oxygeneo (gaz). . .
Ouro puro . . . . .
Óleo de amêndoas. .
Óleo de linhaça. . .
Osmium
Palladium
Pedra pomes . . . .
Phosphoro ......
Platina laminada . .
Platina batida . . .
Porcellana . . ...... ¦';
Pólvora de guerra. .
Prata pura. , . . .
Ehodium. . . ... V".
Sebo ... . . . .
Selenium. . . . . .
Tellurium ¦. . . . .
Terra argillosa . . f
Tungstene . . . . .
Uranium
Vapor diigua. . . .
Vidro de garrafa . .
Vidro de vidraça . .
Vinagre ......
Vinho de Bordeaux ,
Vinho de Malaga ; .
Vinho do Porto. . .
Zinco . . 

7,788
3,329
5,950
0,930
0,923
0,00089

21,150
8,395
1,032
1,034
0,942
1,740
1,917
2,716

13,598
1,450
8,279
0,00143

19,258
0,917
0.940

23,000
11,300
0,914
1,770

22,670 
'

23,000
2,150
0.858

10,475
11,000
0,942
4,320
6,115
1,240

17.600
18.350
0.00080
2.732
2,527
1,019
0,993
1,030
0,997
7.190

'fyXx, -XXX^XXXX--Xyr\-
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Tabeliã comparativa de diversas velocidades expressas emmetros por um segundo de tempo
Um homem (andando 4 kilom. nor hora)

o
m
1,11
1,40
3,25
4,63

entre 5 e 6 —
6,17
6,81
8,75

10 —
11,19

12 —
16,67
16,90
18,00
21,85
25,34
26,81
28,00

Transmissão das sensações pelos nervosUm furacão

O cometa de Halley em aphelio ...Um navio (andando 9 milhas por hora).Vento commum
Um navio (andando 12 milhas)
Uma onda de 300m por 30™ cle profundidade" .Um navio (andando 17 milhas)
Uma brisa fresca ...... , . .' Uma lancha torpedo (andando 21.76 milhas)'Um cavallo (trotando na rasão de 1 kilom. em í mine 23 segundos) . _
Um trem expresso (na rasão de 60* kilom.' pôr hora)Um cavallo (Littie Duck) 2,400 mtr.em 2 m. 22 sVoo de um pombo correio
Uma onda em tempestade. \ \ \ \ \Um cão galgo
Um trem expresso (a* 96 kiíom. por hora)Voo do falcão ' " * '
Uma tempestade.....'.,'. 9z „ an AAVoo da águia 32'00

33,00
; 

• • ' •— 40,00» » (arrancando arvores) .....Voo da mosca *s '
Vôo da andorinha . . . [
Vôo dos pássaros mais velozes .
Çyclone de Wellingford (1882) ....'..,''Propagação da maré do terremoto de Ãrica em Í868 ]Velocidade do som no ar (temperatura 0o)Velocidade do som no ar (temperatura §jg 10.° C.)» de um ponto no equador terrestre .» de uma hala de canhão 'Propagação máxima das marés (Oceano Pacifico)'iteyoluçao da Lua em redor da Terra ....Velocidade do som na água (-f- 8.° C.) .» de um ponto no equador do Sol .' .' .' 

'
» da atmosphera solar  30 000U cometa de Halley em perihelio . .O grande cometa de 1882 em perihelio...'.'.' *0u uuu -lempestades da atmosphera solar .... 402000 —

^ectricidade (nos fios submarinos) [ 4.000.000--tilectricidade (nos fios aéreos) ....Velocidade (media) da luz . . .

45,00
7,62 a 53,35

67,00
88,90

115,78
227,38
331 —
337,20
463 —
500 —
922 —

1.012 —
1.435 —
2.028 —

a 65.000 —
393.260 —
480.000

36.000.000
300.000.000

I
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Systema métrico decimal
\ ;: (Adopíaclo no Brazil pela lei de 26 junho 1862) - » .

Abreviaturas recentemente convencionadas para o
systema métrico decimal

A Commissão Internacional de pezos e medidas adoptou recente-
mente as seguintes abreviaturas para os pezos e medidas do systema
métrico decimal:

Comprimento
LU * • » > • • * *

Decimetro
Centímetro ... . . .
Mil lime tro

m

• •••••« mm
Kilometro  hn

Volume
Metro cúbico mò
Decimetro cúbico . . . .
Centímetro cúbico . . . .
Millimetro cúbico .... mm8
Kilometro cúbico .... knr

M°

Superfície
Metro quadrado . .
Decimetro quadrado
Centímetro quadrado
Millimetro quadrado
Kilometro quadrado
Hectare
Are .

. . «

. * «

• . »

o

Litro . .
Decilitro .
Centilitro.
Hectoíitro

Capacidade

í»m~
í>

cm-
<¦>.

» . . . . . . »

....»*¦»

7 <•>

ha
a

« i » • »

.... ...

«...

i
dl
cl
Id

Pezo

!-..f

ty_

;¦¦¦ i"A-

-

Kilogrammo
Decagrammo
Granimo . .
Decigrammo
CentioTammo

[granimo
Tonelada (1.000 kg.) . . .
Quintal (100 kg.) . . . .

• • * .

• * »

• . • »

...

. > * .

kg

» » •

an
9
dg
cg
mg
t
1

Convém observar que todas as abreviaturas são feitas por meio
de letras em itálico e dos expoentes 2 e 3.

A Commissão Internacional de pezos e medidas representando
as altas partes contractantes na convenção para a adopção do metro
internacional, assignada em Paris a 20 de maio de 1875, recebeu à
adhesao da Inglaterra que até ultimamente não quizera tomar parte
na convenção. Com a accessão da Servia e da Roumania a Com-
missão representa agora uma população conjuneta de 421.440.396
habit. distribuída pela Allemanha \ Inglaterra, Áustria - Hungria,
Bélgica, Republica Argentina, Dinamarca, Hespanha, Estados Unidos
da America do Norte, França, Italia, Períi, Portugal, Roumania,
Rússia, Servia, Suécia, Noruega, Suissa, Turquia e Venezuela.



Tabeila da relação entre
Légua (3.000 braças) . . . . . . =
Milha (1.000 » ) . . . . . . =
Quadra (60 » ) . . . .-..-. . S
Braça (2 varas) . .... . . . —
Vara (5 palmos) =
Covado (3 palmos e 3/, P°h) ..'.=.
Pé (12 polleg-.) :V..=
Palmo (8 » —
Pollegada (12 linhas) . . .'' . . . =
Linha (12 pontos) ¦ . . —
Ponto (3 -,.2 de linha) —

as antigas medidas lineares e as métricas e vice-versa
metros 6.600

»

»

»

»

»

»

»

millim.
»

»

2.200
132

2.20
1,10
0,68
0,33
0.22wy
2.29
0.19

Myriametro (10.000m)
Kilometro (1.000ni)

»

Hectometro (100m)
Decametro (10m) .
Metro (unidade)
Decimetro (0m,l) .
Centímetro (0m.01)
Milímetro (0n\001)

1,51Légua
Quadras
Braças 454,54

7,57

Braças
Varas

»

Polleg.
Linhas
Pontos

45,45
9,09
0,91
5,46
6,53
7,84

Tabeliã da relação entre as antigas medidas de superfície e as métricas e vice-versa
Légua- (9.000.000 braças2) =
Milha'2 (1.000.000 » ) -
Braça2 (4 varas-). . . . =
Vara*2 (25 palmos2) . . . _

j Pé2 (144 polleg.2) . . . =
i Palmo*2 (64 » ) . -. . =
1 Pollegada2 (144 linhas2} . =

Metro2 43.560.000
4.840.000

4,84
1,21

Centini.2

»

1.089
484

7.56

Myriametro (100 kil.2) .
Kilometro (100 hect,2) .
Hectometro (100 dec.2) .
Decametro2 (100 met.2).
Metro2 (unidade) . . .
Decimetro2 (100 cent.2).
Centímetro2 (100 mili.2)
Millimetro2 (0,cent/-\l) .

Léguas2 2,30
Braças- 206.611,57

2.066,11
82,64
20,66
29,76
42,74
61,92

»

V aras-
Palmos2
Polleg.2
Linhas2
Pontos2

-y

j~;ti
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Tabeliã da relação entre a$ antigas medidas agrárias e as métricas e vice-versa
-_ .—. *—* 

hectares
Sesmaria de campos (3 léguas2) = 12.868

» de mattos (2.250.000 braças2) = 1.089
Data de campos (562.500 » ) = 272

» de mattos (1.125.000 » )
Légua quadrada (9.000.000 » )
Braça quadrada

ares

25
544 50

4.356

cent.

4,84

. . == braças3 2.066,09

. . = 20,66
Centíare (0.01 do are ou lm'2) . . =. 0,21.

Hectare (100 ares)
Are (unidade = 100 metr.2).

A-Jii
Av

W

*

Tabeliã da relação entre as antigas medidas para líquidos e as métricas e vice-versa

Tonei (2 pipas) . , .
Pipa (180 canadas) ......
Almude (12 canadas) ......
Canada ou medida (4 quartilhos)
Quartilho ou garrafa

»

»

»

litros 960
480

31.94
2.66;
0,66!»

Hectolitro (100 litros) .
Decalitro (10 litros) . .
Litro (unidade) . . . .
Deeilitro (0,1 de litro) .
Centilitro (0,01 de litro)

canadas 37,59
3,76

quartilhos 1,50
0,15
0,015

Tabeliã da relação entre as antigas medidas para seccos e as métricas e vice-versa

Alqueire . .
Quarta . ". .
Meia-quarta .

litros 36,27
» 9,07
» 4,53

Hectolitro (100 litros)
Decalitro (10 litros) ,
Litro (unidade). . .

alqueires 2,75
quarta 1,10

0,11
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Tabeliã da relação entre os antigos pesos e os métricos e vice-versa
Tonelada (54 arrobas)
Quintal (4 arrobas) .
Arroba (32 libras). .
Libra (16 onças) .
Onça (8 oitavas) .
Oitava (72 grãos) .
Grão

kilogr.
»

»

gram.
•»

»

»

793,238
58,758
14,689~45970o~

28,69
3.59
0,05

Kilogrammo (1,000 grammos)
Hectogrammo (100 grammos)
Decagrammo (10 grammos) .
Grammo (unidade)
Decigrammo (0,1 de grammo)
Centigrammo (0,01 de grammo)
Milligrammo (0,001 de grammo)

libras
onças
oitavas
grãos

»

»

»

Tabeliã da relação entre as medidas lineares inglezas e as métricas e vice-versa
Incli, pollègada :
Foot, pé (12 polleg. ingl.) .
Yarcl, jarda (3 pés ingl.) .
Fathom, toesa (2 jardas) .
Pole ou pereh (õ1/* jardas)
Fnrlong (220 jardas) . . .
Mile, milha (1.760 yardas) .

cen tim.
»

»

metros
»

»

»

2,54
30,48
91,44

1,83
5,03

201.16
1.609.31

Millimetro (Om,001)
Centímetro (Om,01)
Decimetro (Om,í) .
Metro (unidade) .
Decametro (10 meti
Hectometro (100 metros)
Kilometro (1.000 metros)

os)

pollegadas
»

»

jardas
»

2,17
3,48
2,78

20,76
2,07
0,21
0.02

0,04
0,39
3,94

39,37
10,94

109,36
1.093,63

Tabeliã da relação entre as medidas de superfície inglezas e as métricas e vice-versa
Yard2
Rod (perch.2) ....
Rood (1.210 yardas2).
Acre (4.840 yardas2) .

centiares ou metros2 0,8361
» 25,2919

. . . í, . . ares 10,1168
. V . W:*M> » 40,4671

Centiare (1 metro2). . .
Are (100 metros2) . . .
Hectare (10.000 metros2)

jardas2 1,1960
) jardas2 119,6033
1 rood 0,0988

acres , 2,4711
wm

y.

\.íy. .,! . .. á&tó? -a . - __¦.. .- -• âMSsS wM
¦,-.--, 

ij.-.;'¦". ..."•- . 
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Tabeliã da relação entre as medidas de capacidade inglezas e as métricas e vice-versa

Pint i1 % de gallão) . . . .
Quart (1/4 de gallão) . . .
G-allon .........
Peck (2 gallões)
Biishel, alqueire (8 gallões)
Sack (3 bushels)
Quarter (8 bushels). . . .
Chàldron (12 sacks) . . .

litros
. »

. »

. »

. »

. »

. // _____ *j w,

hectolitros 13,08

0.57
1,14
4,54
9,09

36,35
109,04
290.78

Centilitro (O.Ht-01) .....= pint 0,02
Decilitro (0,üt.l) 0,18
Litro (unidade) 1,76
Decalitro (10 litros) . . • . = gallons 2,20
Hectolitro (100 litros) . . . . 22,01
Metro cúbico (1.000 litros). . = pés cúbicos 35,3166

Tabeliã da relação entre os pesos inglezes e os pesos métricos e vice-versa
PESOS DE TllOY

Gram, grão (1^24 de peimy weight) = eentigramiiios 6,480
Pcnny iveight (Yo0 de onça) — granimos 1,555
Oimce, onça (1/12 de libra troy)
Pounã, libra (5.760 grams) .

»

»

PESOS AVOIR DUPOIS
Dram, drachma (p/^ de onça) ~= granimos
Ounce (1/10 de libra av. dp.) . = »
JPound, libra avdp. (7.000 grams) »
Cwt, quintal (1Í2 libras) ... — kilogram.
Ton, tonelada (20 quintáes) . = »

31,103
373,242

1,771
28,349

453,592
50,802

1.016,000

Granmio grãos de troy 15,432

Kilogrammo ........= libra de troy 2,679

Granimo

Kilogrammo .

dram (avdp.) 0,564

libra (advp.) 2,205

?¦

.*'...¦ y_ _mm ''át^ÉSÊsÈ
'.'.' Y yiy -.

\;yyy v_ <y. a1;-_ ..-y-^km V._"_. -y. :''............^..\.
.'¦_._"¦, ...A!.-

-V'¦- .. . : y.;--y- : ¦ ¦-.
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Tabeliã comparativa dos Estados da Europa e suas depen-
dencias Européas

POPULAÇÃO HABITANTES

i.
2.
3.
4.
Ko»
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
99

Bussia*) . . 8(3.021,185
Allemanlia-). 45.234.061
Austria-Hungria 37,882,712
França . .
Grã-Bretanha

tmi^

24.

Hespanha^) ,
Turquia4). ,
Bélgica. .
Bomnania .
Portugal5) .
Suécia . ,
Hollanda .
Suissa . .
Dinamarca0).
Grécia . . .
Servia . . .
Noruega . .
Montenegro .
Luxemburgo.
Mônaco. . ,
Lichtenstein.
San Marino .
Andorra

37,672.048
35,241,482
28,733,396
17,032,439
8,650,000
5,655.197
5,376,000
4,708.178
4,603,595
4,225.065
2,846.102
2,052.705
1.979.147
1,865,683
1,806,900

236,000
209.570

10.108
9,124
7,816
5,800

Totaf 332,064,31.-3

Z-VJL—l

superfície kilometbos2

1. Rússia1) . ; . ,
2. Austria-Hungria.
3. Allemanha2)
4. França . .
o. Hespanha-)
6. Suécia. . ,
7. Turquia1) .
8. Noruega . .
9. Grã-Bretanha

10. Italia . . .
11. Dinamarca6)
12. Roumania .'
13. Portugal5) .
14. Grécia. . .
15. Servia. . ,
16. Suissa. . .
17. Hollanda. .
18. Bélgica . .
19. Montenegro
20. Luxemburgo
21. Andorra . .
22. Lichtenstein
23. San Marino.
24. Mônaco . .

Total

5,427,123
622,269
540,519
528,572
507,036
450,574
326.375
325,422
314,628
296,323
144,420
129,947
92,346
64.689
48.582
41,346
33.000

9,030
2.587

507
157

22
9,935,015

1*) Incluindo Polônia e Finlândia.-) Incluindo a Alsacia-Lorena.") Incluindo as Canárias. "

BoÂ 
h^lná° 'ànwfiSfsò™ immediatas e as dependências: Eumelia.mnm e Herzegovma, Sandjak Novibazar e a Bulgária•) incluindo Açores e Madeira.') Incluindo Peroé e Islândia.
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Tabeliã comparativa dos Estados Americanos

POPULAÇÃO HABITANTES

1. Estados UnidosJ) 50,445,336
2. Brazil2). . . . 12,933,375
3. México
4. Peru3) . .
5. Colômbia4)
6. Argentina (Eep.5) 2,942,000
7. Chile0) .
8. Bolivia . .
9. Venezuela.

10. Guatemala7)
11. Equador7)
12. S. Salvador
13. Haiti (Eep.)
14. Paraguay8)
15. Uruguay .
16. Honduras7)
17. S. Domingos (Eep.)
18. Nicarágua7). .
19. Costa Bica7) .

9,787,629
3,000,000
3,000,000

2,377,949
2,311,000
2,075,245
1,278,311

946,033
553,882
550,000
476,048
438,245
351,700
300,000
275,815
185,000

Total 94,227,568

SUPERFÍCIE KILOMETROS'

1. Estados Unidos
2. Brazil....
3. Argentina (Eep.5)
4. México . . .
5. Bolivia . . .
6. Venezuela . .
7. Peru3). . . .
8. Colômbia. . .
9. Chile0) . . .

10. Equador . . .
11. Paraguay . .
12. Uruguay. . .
13. Nicarágua7) .
14. Guatemala7) .
15. Honduras7) .
16. S. Domingos (Eep.)
17. Costa Bica7) .
18. Haiti (Eep.) .
19. S. Salvador7).

9,212,270
8,337,218
2,835,970
1,945.723
1,247,040
1,137,615
1,068,460

830,700
665,341
643,295
238,290
186,920
133,800
121,140
120,480
53,343
51,700
23,911
18,720

Total 28,871,936

*) Incluindo os selvagens.
f| Idem e. os escravos.
a) Depois da cessão do departamento de Tarapacá,

U$M.<J) Incluindo os selvagens.-: 5) Incluindo a Patagônia.
y ?¦; 6) Incluindo os territórios de Antofagasta e de Tarapacá.
> 7) A reunião de Guatemala, S. Salvador, Honduras, Nicarágua e

acosta Eica forma os Estados Unidos cia America Central.8) Incluindo os Índios semi-civilisados e selvagens.
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Possessões dos Estados Europêos fora da Europa
POPULAÇÃO HABITANTES SUPERFÍCIE KILOMETROS o.

1. Grã-Bretanha
2. Hollanda . ...
3. França1) . .
4. Turquia2). .
5. Eussia . . .
6. Hespanha . .
7. Portugal . .
8. Dinamarca3).
9. Itália. . . .

217.580.080
28.783.399
24.069.582
22.673.000
16.160.450
7.990.441
3.333.700

43.520
1.300

Total 320.641.472

1. Grã-Bretanha
2. Eussia...
3. Turquia2) .
4. Hollanda. .
5. Portugal. .
6. França1). .
7. Hespanha .
8. Dinamarca3)
y. itaiia , .

19.914.955
14.945.096
3.944.468
1.980.184
1.825.252
1.509.013

429.123
88.459

632
Total 44.637.182

a) Incluindo protectorados e dependências. — 2) Excluindo TwÊM°) Groenlândia (parte habitada) e Antilhas.

abella comparativa das províncias do Brazil na ordem da
sua população e superfície

POPULAÇÃO HABITANTES SUPERFÍCIE í>
KILOMETROS"

1. Minas Geraes. 2.449.010
2- Bahia 1.655.403
3. S. Paulo .... 1.058.950
4. Pernambuco . 1.014.700
5. Eio de Janeiro 938.831
6. Pio Grande d. Sulx) 899.100
7. Ceará
8. Parahyba . ; ,
9. Maranhão . :. .

10. Alagoas ....
11. Pará
12. Eio Grande d. Norte 269.051
13. Piauhy .... 239.691
14. S. Catharina . 211.173
15. Sergipe .... 201.043
16. Goyaz 191.711
17. Paraná .... 189.668
18. Espirito Santo 100.717
19. Amazonas . . 80.942
20. Matto-Grosso . 72.051

Municipio Neutro
Selvagens....

722.000
432.817
430.059
397.379
343.511

435.568
600.000

Total 12.933.375

1. Amazonas . . .
2. Matto-Grosso . .
3. Pará
4. Goyaz
5. Minas-Geraes. .
6. Maranhão . . .
7. Bahia
8. Piauhy . . . .
9. S. Paulo ....

10. Rio Grande do Sul
il. 1 arana ....
12. Pernambuco . .
io. oeara . , , , .
14. Parahyba . . ,.
15. S. Catharina ;¦' .
16. Bio de Janeiro .
17. Alagoas ....
18. Rio Grande do Norte 57.485
19. Espirito Santo . 44.839
20. Sergipe .... 39.090

Municipio Neutro 1.394
Tota"r8r337Tf8

1.897.020
1.379.651
1.149.712

747.311
574.855
459.884
426.427
301.797
290.876
236.553
221.319
128.395
104.250
74.731
74.156
68.982
58.491

ll
) Calculada a sua população até 1885, tomando por base oaugmento de 2,5 % animal desde 1872, e rectiíicando o recenseamento

de 1872 segundo se indica no Annuario de 1885 pag. 231 a 233.
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Tabeila para achar-se a Latit. approximada pela medida da sombra
projectada ao meio dia verdadeiro por um estylete vertical, de
um metro de altura, sobre uma superfície plana e horizontal

íi

LATITUDES 28° 29° 30° 31

DATAS Sombra

Jan.
»

»

»

! Fev.
»

»

»

Abr.
»

»

Mai.
»

»

Jun.
»

»

Jul.
»

»

Agu
»

»

Set.
»

»

Out.
* »

»

Nov.
»

»

Dez.
»

»

• 
»

i°
ii
21
31
10
20
2
12
22
Io

11
21
Io

11
iM-a *.

31
10
20
30
10
20
30
9

19
29
8

18
28
8

18
28
7

17
27
7
17
27
31

m
0,0878

I 0,1095
! 0.1437
| 0.1893
j 0.2450
! 0.3097
! 0,3823
0.4624
0.5489

i 0.6411
i 0.7381
I 0,8379

i 0,9379
; 1,0339
1,1199

í 1.1895" 1.2364
1,2539

j 1.2414
i 1.1999
j 1.1343
í 1.0513
10.9577
; 0.8592
; 0.7602
! 0,6635

I 0,57121 0.4843
| 0.4035
i 0,3296
0.2632

: 0.2050
0,15

! 0,1191
0.0934
0,0808
0,0818
0,0861

32° .}2 o 34°

Sombra! Sombra j Sombra i Sombra ! Sombra Sombra

m
0.1055
04272
0.1612
0,2074
0.2636
0.3289
0.4025
0.4837
0.5718
0.6660
0,7654
0,8681
0.9712
1.0706
1.1600
1,2325
1.2810
1.2998
1,2867
1.2433
1.1750
1.0888
0,9917
0.8900

! 0.7881
| 0,6890
0.5946
0.5061
0.4239
0.3490
0.2819
0,2233
0,1747
0,1368
0,1100
0,0984
0,0994
0.1037

0,1232
0.1450
0.1795
0.2257
0.2823
0.3484
0,4229
0,5055
0.5952
0,6915
0.7935
0.8992
1.0057
1.1088
1.2019
1.2775
1.3281
1.3478
1,3340
1.2887
1.2174
1,1276
1,0269
0.9218
0,8167
0.7150
.0.6184
0,5281
0,4446
0,3687
0.3009
0,2417
0.1987
0,1546
0,1287
0,1160
0,1171
0.1213

m
0.1411
0.1628
0.1975
0.2441
0,3013
0,3681
0,4437
0,5276
0.6191
0.7176
0.8213
0,9312
1.0414
1.1485
1.2453

í 1,3244
! 1.3775
j 1.3981
| 1,3834
1.3362
1,2616
1.1680
1
0,9546
0,8461
0.7417
0.6428
0,5506
0,4657
0.3887
0,3200
0.2604
0,2109
0,1725
0.1465
0,1337
0,1350
0,1391

m
0.1588
0,1808
0.2157
0,2627
0,3204
0.3880
0,4647
0.5500

I 0.6434
I 0,7444
I 0.8520
I 0.9644
| 1,0785
I 1.1897
I 1.2908
j 1,3736
í 1
1

I 1.4358'¦ 
1.3859

1 1.3079
1.2101
1,1013
0,9885
0.8766
0,7691
0,6678
0.5736
0.4871
0,4089
0,3393
0,2791
0.2292
0,1906
0,1644
0,1515
0,1526
0,1569

m
0,1768
0,1988
0,2341
0,2814
0,3398
0,4081
0.4861
0,5730
0,6684
0.7719
0,8825
0.9986
1.1170
1,2327
1.3383
1,4251

1,5065
1.4905
1.4381
1,3562
1,2541
1,1407
1,0236
0,9080
0,7972
0,6933
0,5970
0,5089
0,4294
0,3589
0,2980
0.2476
0,2087
0,1823
0,1694
0,1705
0,1749

m
0,1948
0.2171
0.2525
0,3004
0,3594
0.4289
0,5079
0,5964
0,6939
0,8001
0,9140
1.0340
1,1569
1,2777
1,3882

1.5410 i
/ 

_•1,56511
1,5482
1,4930:
1,4070
1,3002:
1,1816 |
1,0599
0,9400
0,8262
0,7194
0,6209
0,5311
0,4502
0,3787
0,3171
0.2662
0.2270
0,2004
0,1874
0,1885
0,1929

Esta tabeila foi calculada para o anno de 1886 \ expressa-
mente para este Annuario. e para as longitudes da província. Para
ser utilisada é indispensável que o estylete a que se refere seja
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perfeitamente vertical e que o plano horizontal seja bem lizo. Cal-culada, como íoi, a tabeliã para o meridiano de Porto-Alegre serve
para qualquer meridiano da provincia, visto que a differença noslugares mais distantes não inflas por um quarto de minuto de erro nocalculo da latitude. Pretende-se com a tabeliã alcançar approximações de2 a 3 minutos apenas na determinação da latitude, erro que aliásmuitas vezes se commette com bons instrumentos. O minuto delatitude corresponde entre 30 e 32° a 1.848 metros uo sentido NorteSul e vice-versa.

Foi corrigida a declinação e attendida a refiucção media,

- "IB

¦-.:¦%
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Corpo Consular residente na Provincia

ff ema n fia: Em Porto Alegre Antônio Helhuig (cônsul): no EioGrande Luiz Fraeb (cônsul)..

=rtííji?
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Argemtina (confederação): Em Porto Alegre Frederico
.'Duval (cônsul); no Rio Grande Francisco Antônio Susim (cônsul) •
em Pelotas D. José Segarra (cônsul); em Itaqui Pedro A. Barros
(cônsul); em Jaguarão Jalian Sarachaga (cônsul).

Atistria-Huiigria: Em Porto Alegre Eãmonã Tcllscher (cônsul);no Eio Grande L. F. Tollens (vice-cônsul).
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Bélgica: Em Porto Alegre Henrique Lüderitz (cônsul); no Rio
Grande Leon Bergmann (gerente do consulado).

:v£» ?&>
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Chile: Em Porto Alegre Alfredo Schütt (cônsul).

Dinamarca: Em Porto Alegre Francisco Muller (vice-cônsul);
na ausência do vice-cônsul está encarregado do vice-consulado Her-
mann Muller»

Estados Unidos da America: no Rio Grande Bechford
Mackey (cônsul, ausente), W* A* Preller (vice-cônsul).

Ç. ii'• °I '.Ti yV/f/f • 4_It__ /,»*r'-S_ " 1 T_>itp£%.
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França: Em Porto Alegre Afonso Norat (agente consular); em
Pelotas Leopoldo Joucla (agente consular).

*wC.'.-'-..'' 
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fòrã-Bretaiiha.: Em Porto Alegre Ambrosio Archer Júnior
(vice-cônsul, ausente), estando encarregado do vice-consulado Arthur
New; no Rio Grande Mansell Nicholas Lefebvre (vice-cônsul); em
Pelotas Benjamim B. Cordeiro (vice-cônsul).

Círceia: no Rio Grande Urbano Martins Garcia (vice-cônsul interino).

gpanha: em Porto Alegre (vago, vice-cônsul); no Rio Grande
Luiz Antônio de Otero (vice-cônsul); em Pelotas Benito Maurell
(vice-cônsul); na Uruguayana D. José Carballido (vice-cônsul).

Italia2 em Porto Alegre Pasqnale Corte (cônsul); em Pelotas J.
B. P. Malan (agente consular); no Rio Grande Ângelo Cademar-
tori (agente consular); em Bagé Giuseppe Bina (agente consular).

*« ri em Porto Alegre Manoel Balthazar de Almeida e
Silva (cônsul); no Rio Grande João Dias Vianna (vice-cônsul).

Fays
#

ixos; em Porto Alegre M. F. C. Mundt (vice-cônsul);
no Rio Grande J. M. Garcia (cônsul).

Peru: em Porto Alegre Fiãelis Alves Ferraz (cônsul).
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Portugal. em Porto Alegre João Pinto Ribeiro (vice-cônsul); no
Rio Grande Luiz Augusto de Moura Pinto de Azevedo Taveira
(cônsul), Antônio da Silva Ferreira Tigre (vice-cônsul); em Pelotas

\ Theodosio Fernandes ãa Bocha (vice-cônsul) j em Jaguarão Jose': da Costa Carneiro (agente consular); em Santa Victoria Emygdio
Pinto de Oliveira (agente consular); em Bagé Manoel José Gon-
salves Guimarães (agente consular); na Üruguayana Mel Coelho
(vice-cônsul).

Russia: no Rio Grande Hermann Bojunga (vice-cônsul),

__»«£__,
'>T_ W§C ________ __>"

¦ ...
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Suécia e Noruega: em Porto Alegre Johan Panzer (vice-• cônsul); no Rio Grande Wilhelm Heydtmann (vice-cônsul).
Suissa: no Rio Grande João Rodolpho Dieticker (cônsul), Fritz

Luchsinger (vice-cônsul).

_r^,___^^ WÊ villíMín U iiüi'whõ*míi• ___?____!__¦____ r_t_l_

Uruguay (Kstado Oriental *©) . em Porto Alegre (vago, vice-
cônsul); em Pelotas Benito Maurell y Lamas (vice-cônsul) j no

: Rio Grande Theodoro C Barbosa (cônsul); em Bagé Casildo Car-
rion (vice-eonsul); em Üruguayana Luiz Ballesteros (vice-cônsul);em Alegrete D. Justino Torres Filho (vice-cônsul); em Itaquy
Manoel Marenco^ (vice-cônsul); em Jaguarão Esteban Silva (cônsul);em Santa Victoria Aurélio Susini y Nunes (vice-cônsul); em Dom

lf; Pedrito Manoel Fernandez (vice-cônsul).

tMj%
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Juizes e Tribunaes
Teibunal da EELAÇÃO de poeto-alegee

Dezembargadores por ordem de antigüidade no tribunal:
1.° Dr. Antônio Augusto Pereira da Cunlia.
2.° Dr. Luiz José de Sampaio (procurador da Coroa).
3o. Dr. Antônio José Affonso Guimarães Junior.
4o, Dr. José de Almeida Martins Costa,
5°. Dr. Antonio de Souza Martins ^Conselheiro, presidente do tríbimãl).
6e. Dr. Salustiano Orlando de Araujo Costa,
7o.  (vago).

As conferências do tribunal realisam-se nas terças e sextas-
feiras ás 10 lioras da manhã.

JUIZO DE DIREITO DA PEIMEIEA VAEA CIVEL, DO COM-
MEECIO, DOS EEITOS DA EAZENDA E DO 2.° DISTEICTO

CEIMINAL
Dr. Ernesto Francisco de Lima Santos. Substituto Dr. Ruíiro

Tavares de Almeida.
Audiências nas quartas-feiras e sabbados ás 11 horas da manhã,

as do Juizo dos Feitos somente nas quartas-feiras.

JüIZO DE DIEEITO DA SEGUNDA VAEA CIVEL, DE OEEÃOS,
DA PEOVEDOEIA DE CAPELLAS E EESIDUOS, DO 3.° DISTEICTO

CRIMINAL E DAS EXECUÇÕES CEIMINAES
Dr. Bernardo Dias de Castro Sobrinho. Substituto Dr. Antônio

de Olinda Almeida Cavalcante.
Audencias nas quartas-feiras e sabbados ás 10 horas da manhã.

JUIZO DE DIEEITO DO PEIMEIEO DISTEICTO CRIMINAL E
AUDITOR DE GUEEEA

Dr. Carlos Thompson Flores.
Audiências nos sabbados ao meio dia.

Escrivães do civel, commercio e crime:
1.° Cartório Domiciano Joaquim Ribeiro.
2.° » José Vicente da Silva Telles.
3.° » Zeferino de Oliveira Vianna (interino).

Escrivães de órfãos:
1.° Cartório Frederico Augusto de Menezes Lara,
2.° » João Baptista de Sampaio.
3.° » Sebastião Lino de Azambuja,

Escrivão da Provedoria: Rozendo Rodrigo Homem de Carvalho.
Escrivão ão Jury e das Execuções criminaes:- Carlos Klinger

d'01iveira (interino).
Escrivão dos Feitos da Fazenda: Luiz José de Almeida Couto».

7*
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O primeiro districto criminal comprehende o primeiro de paz e
Belém: o segundo districto criminal comprehende o segundo de paz;
o terceiro districto criminal comprehende o terceiro de paz e Pedras
Brancas (acto de 30 de outubro de 1875).

Os iuizes de direito da capital substituem-se do seguinte modo:
O da primeira vara 1." pelo da segunda vara, depois pelo auditor

de g0rda 
segunda vara 1.° pelo auditor de guerra, depois pelo da

PnmO 
auditor de guerra Ú pelo da primeira vara, depois pelo do segunda.

(A ordem desta substituição é objecto de designação do presi-
dente da provincia feita annualmente; as designações que tem sido

feitas tem sempre guardado esta ordem ate o acto n. 116 cie Aí. cie

dezembro de 1884).

Juizes de paz em poeto-alegee
Primeiro districto

1.° Leopoldo Masson.
2.° (vago).
3.° Irineu Francisco de Souza e Silva.
ti." Mariano José do Canto Filho. .

Escrivão de paz no 1.° districto: - Joaquim Martins Floie*,.

Segundo districto
1.° Ângelo Ignaeio de Barcellos.
2.° Ernesto dos Santos Paiva.
3.° Augusto Gomes da Silva.
4°. Joaquim Pedro de Azevedo.

Escrivão de paz no 2.° districto: - Joao Guedes Pinto.

Terceiro districto
l: Miguel de Werna.
2.° Antônio Onofre da Fontoura.
3.° Dr. Domingos Francisco dos Santos.
4o João Bavtista de Oliveira Valle.

Escrivão de paz no 3°. distr.: - Belmiro Vicente de Araujo Campos.

(Os nomes em itálico indicam os juizes de paz em exercício no
anno de 1886.)

Chefe de policia
Dr. Augusto Barboza de Castro e Silva.

Delegados e subdelegados de policia em poeto-alegee
Delegado: Mariano José de Canto Filbo.
Suwlentes: 1.° Boaventura Marques da bilva.

2.° Emestino de Oliveira Paes.
3.° (vago).

Escrivão: João Guedes Pinto.
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Subdelegado do 1°. districto: Manoel Antônio da Silva.
Supplentes: 1.° (vago).

2.° (vago).
3.° Francisco Antônio Xavier.

Escrivão: Joaquim Martins Flores.

Subdelegado do 2.° districto: Antônio Pinto Gomes.
Supplentes: 1.° João Konrath.

2.° Gabriel Marques da Silva.
3.° João Antônio dos Santos Pinto.

Escrivão: João Guedes Pinto.

Subdelegado do 3." districto: Antônio Cabral de Mello.
Supplentes: Io., 2o. e 3o. vagos.
Escrivão: Belmiro Vicente de Araújo Campos.

Subdelegado do 4." districto: Justino Machado dos Santos.
Supplentes: 1.° Eugênio Antônio Dias.

2.° Balthasar de Oliveira Garcia filho.
3.° (vago).

Escrivão: (vago).

Subdelegado do o.° districto: José Antônio de Ávila Porto.
Supplentes: V (vago).

2.° João Maria von Held.
3.° (vago).

Escrivão: José Carlos de Oliveira.

Subdelegado do 6.° districto: (vago).
Supplentes: 1." José Pereira da Silva Porto.

2.° Serafim do Costa Cimbra.
3.°'."."." (vago).

Escrivão: (vago).

v y ¦ ; , r. w^
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CHARLES DESLYS

— Venho, caro amigo, pedir-te um favor. —
Trata-se de um romance .. . mas que não será longo.

Não te assustes. Caberá em poucas paginas. Tu me
conheces, caro mestre; fomos ambos internos no hospital
de Ruão. Ahi concluí meus estudos officiaes, e ao passo
que tu te tomavas em Paris um príncipe da seiencia,
eu, simples official de saude, filho de camponios, um
tanto camponio tambem, contentava-me em ser simples-
mente o medico da minha aldêa.

Bonita aldêa, na verdade, á beira mar, perto de
E'tretat. Ahi prodigalisam-me o titulo de doutor e meus
velhos pais tinham orgulho em possuir tal filho. Elles
deixaram-me com que, como dizem aqui. Além d'isso,
uma boa casa velha iormanda, com seu páteo verde,
plantado de macieiras.

As caçadas, as pescarias, meu barco, meu carrinho,
meu cavallo, meus cães, meus doentes, meus administra-
dos — pois sou o maire -1) da aldêa — não bastará tudo
isto para preencher a vida rústica e mesmo um tanto
selvagem de um celibatario, feliz e cioso da sua inde-
pendência? Áurea meãiocritas!

Veio a guerra de 1870. Estava no Hâvre um corpo
de exercito, que teve pequenos encontros com o inimigo.
Um d'estes deu-se em nossos arredores. Eu tinha ouvido
os tiroteios. Trouxeram-me um ferido, um pobre guar-
da-movel, desmaiado e moribundo. Consegui reanimal-o.

*) Presidente da câmara municipal.

Pt t .->':
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Quando suas pálpebras abriram-se, a tristeza do seu
olhar commoveu-me o coração. Lançou logo este primeiro
grito de todas as grandes dores: «Minha mai!» Em
seguida, com lagrimas nos olhos e com um accento cheio
de angustias, um nome de mulher veio-lhe aos lábios:
«Julietta! Julietta!» E sem poder dar explicações, expirou.

Encontraram-se duas cartas em seu capote. Uma
era-lhe dirigida: Bernardo Kerven; a outra fora escripta
por elle e o enveloppe, ainda aberto, tinha o seguinte
sobrescripto: Sra. Julietta, rua * * * Paris.

Paris estava então sitiado. Guardei esta ultima ,
carta sem lel-a; mas puz-nie a ler a outra, que me daria
talvez alguns esclarecimentos.

Esta carta era da S1? Kerven, c das mais mater-
naes e çominoventes. Transparecia entretanto nella um
certo rigorismo bretão.

«Fallas-me de um segredo, disia ella, que não ousaste
ainda confiar-me. Eu havia presentido, na tua despedida,
que alguma cousa existia entre nós. Tu és sempre ho-
nesto, não é assim? Não transgrediste as leis nem de
Deos, nem dos homens. Afora isto, não sabes qual é a
minha indulgência e quanto eu te amo?!»

Era fácil adivinhal-o, esse segredo do pobre Ber-
nardo! Um segredo amoroso.

Fui ao Hâvre procurar o capitão dos guardas
moveis. Elle acabava de escrever á Sía Kerven, que
era viuva de um piloto, fallecido no mar. Era uma
mulher digna de todo o respeito.

Ella não quizera que o filho fosse maritimo. Um
filho único! ... A' força de privações tinha conseguido
fazer d'clle um homem instruído e distineto.

Elle tinha principiado a estudar direito em Rennes
e estava concluindo seus estudos em Paris, quando a fata-
lidade da guerra o arrolou como soldado! Fora um dos
melhores do regimento, um coração de ouro. A maioria
dos seus camaradas choravam quando o enterrámos no
cemitério da aldêa.

O inverno passou; a paz veio com a primavera.
Fui a Paris; corri á casa indicada no endereço da
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carta da qual me constituirá depositário. A casa
tinha-se queimado; a Sra. Julietta desapparecido ... com
seu filho. Seu filho?!.. . isto tornava-se mais grave. Mas

i como achal-os?
Não havia signal algum, nem indicios. Eu dei e

prometti dinheiro para estimular as indagações.
Estas ficaram sem resultado até que me foi preciso

voltar á aldêa.
Ao chegar sube que uma senhora, uma bretã,

de lueto e com cabellos brancos como neve, tinha vindo
visitar o túmulo do guarda-movel; é assim qae os meus
administrados o designam. A pobre mulher tinha ficado

fe dous dias na hospedaria passando longas horas no cerni»
tario e chorado — na phrase dos aldeões — todas as
lagrimas ão seu corpo. Não podia ser senão a mãi.

Ella regressara no mesmo vapor que a trouxera.
Esperei a vinda do vapor; interroguei o capitão. Amigo
velho do piloto Kerven, elle trouxe sua viuva e tornaria
a trazêl-a em todos os dias da festa de São Bernardo.
Uma romaria materna.

Escrevi á pobre senhora pedindo-lhe que se hospe-
dasse em minha casa d'ahi em diante. O capitão encar-
regou-se de entregar-lhe este meu convite e de ajudar-me,
sendo necessário.

Trouxe-me sua resposta: continha um agradecimento
e uma promessa.

1-. Por este lado, fora eu bem suecedido. A alma de
- Bernardo ficaria satisfeita.

Pelo outro lado, nada de novo. Decidi ler a carta
de Bernardo. Ah! eu tinha adivinhado o conteúdo.

Não se tratava de um simples namorico, mas sim
U de um d'estes amores que duram toda a vida.

«Tua confiança em mim, não será enganada . . .
coragem! Julietta ... Não és tu minha mulher perante

¦- Deos? ... Elle permittirá que eu volte. Minha, mãi, ao
abraçar o seu netinho, nos perdoará. Seremos felizes!...»

r -fi

Passaram-se mezes. Enfim a boa noticia chegou.
Parti; corri ao endereço indicado. Era de tarde. Entrei
primeiro na casinha do guarda-portão; fil-o conversar,
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todo tremulo, receioso de que as suas respostas não satis-
fizessem á minha expectativa.

Foram além das minhas esperanças A Sra. Ber-
nardo — assim se appellidára ella — era uma viuva
moça de quem nada tinham que dizer, uma mãe admirável.

Seu lampeão acceso até alta noute attestava a sua
persistência no trabalho. Todas as manhãs, quando ia
á offlcina, levava seu filho ao asylo e tornava a trazêl-o
para a casa todas as tardes. Ella o adorava. Tudo
por elle!

Nunca tinha uma distracção, nem uma visita.
Tomei um dos meus cartões e escrevi a lápis estas

palavras, por baixo do meu nome: «Desejaria entregar
á Sra. Bernardo uma carta do seu marido ... elle mor-
reu em meus braços.»

Esta fórmula tinha me sido snggerida pela presençado guarda-portão, que olhava curiosamente. Entreguei-
lhe o cartão para que o levasse. Esperei. Elle voltou
ao cabo de alguns minutos, dizendo-me:

«Que golpe para a pobre mulher!... mas podeis subir...
ella vos espera.»

Ella morava no quinto andar. Uma porta abrio-se
ao approximar-me. Julietta appareceu no limiar allumi-
ando o patamar, pondo assim em plena luz sua encanta-
dora physionomia, afastou-se para deixar-me entrar e
veio collocar o lampeão na mesa, sobre a qual achava-se
o meu cartão que ella designou por um gesto.

Silencioso tambem, apresentei-lhe a carta.
Ella tomou-a, toda trêmula, ab rio-a, reconheceu a

letra, collou seus lábios no papel e deixando-se cahir
n'uma cadeira, começou a ler em silencio. Sua emoção,
sua pallidez, augmentavam em cada linha. Lagrimas
mudas regavam suas faces agitadas. Ao finalisar ella
foi atacada de um espasmo e para encobrir sua dor poz
a cabeça entre as mãos. Eu estava calado. O menino veio
a mim. Um lindo rapazinho de trez annos quando muito.

Porque fazer chorar a mamai? disse-me elle em
tom d'exprobação. Puxei-o para mim e respondi-lhe:

Não tenha medo, meu camarada ... Eu não
sou máo . .. quer ser meu amigo? —-
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Amai, dominando a commoção, olhou eutão pa-
È ra mim.

___ Perdoai, murmurou ella, e dizei-me tudo, quero
-^íiT.6r tudo

I! Contei-lhe o combate, os últimos momentos do ferido,
I a homenagem prestada por seus camaradas, e como o
y tínhamos enterrado lá, na minha terra.

• — Ah! murmurou ella, tão longe d'aqui, Poderemos
nós algum dia ... .

DaBretanha, disse eu interrompendo-a, ja la loram...
Sua mãi...

Julietta estremeceu. "
X — Não pensais em approximar-vos d'el!a? ... Ma
perdoaria ... Seria uma grande consolação para ella,
abraçar seu neto.

' — Ella m'o tomaria! exclamou a mãi.
Não! Eu estarei lá, respondi. Porém agora ne-

cessitais de calma e de descanço.. Eeflecti... Posso
eu voltar aqui?

Amanhã é domingo, respondeu-me ella, não
sahiremos.

Beijei a criança.
fl — Como te chamas? perguntei-lhe,

Marcello.
Pois bem... Marcello, até amanha.

A mãi accompanhou-me até a escada. No momento,
em que eu ia afastar-me, ella estendeu-me a mao, e
singularmente, com palavras vindas do coração, me agra-
deceu por Bernardo e por si. .

A franqueza, a honestidade, a lealdade, taes erao
os característicos festa adorável mulher. _

Voltei no dia seguinte, trazendo um brinquedo para
Marcello.

Em quanto elle brincava: x
Então, perguntei á sua mãi, já refiectistes(
Sim.. . receio... si ella recusasse acreditar-me. r>

A carta do seu filho é uma prova, redargui; é quasi
I um acto de reconhecimento... A criança, de mais a

mais, não se parece com o pai, de um modo pasmosoj'
¦ .-..._* -
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Sm a m6T' differenÇa • ¦ • sen sorriso..seus ollios... e o seu retrato!

Tinha tomado o filho ao collo, e olhava para ellecompnmmdo-o sobre o coração.Pensai no futuro! continuei. :
A avó, sem ser rica, goza de uma certa abastança eE eu estou pobre, concluio humildemente JuliettaMas levantando seu olhar claro e resoluto para mim-lenho o meu trabalho, disse ella. saude e cora-

èm. V_/J.JLJL * « .

<omprehendo, respondi depois de uma pausaseria preciso que ella vos chamasse... e por tanto, con-vencel-a de que a julgo digna de ser sua filha.Ah! exclamou Julietta, era o sonho de Bernardo!Inos o realisaremos com o tempo, respondi. N.ãoescreverei; esperarei a visita da Senhora Kervcn. e en-tao íallar-lhe-hei.... aceitais ?Sim, aceito.
_ — Infelizmente a festa de São Bernardo está longeainda; e em Agosto, d'aqui a seis mezes....De hoje até lá, concluio ella corajosamente, queDeos nos ajude!

Seus olhos haviam-se volvido para o céo; os meus
percorreram o interior do aposento. Sua extrema lim-
peza nao inspirava nenhuma suspeita de miséria. Entre-tanto o instincto advertio-me que um soecorro chegariaa propósito. Julietta tinha passado em Paris a épocaao sitio e da communa contando só comsigo, ella aca-bava de m'o confiar; e é tão fraco o recurso que fornece'o trabalho de uma costureira!

. Tive a inspiração de uma mentira e abrindo aminha bolsa:
Besta-me, disse eu, entregar-vos isto. Nós oachamos no bolso do soldado. Toma!... toma Marcello!...Ainda um brinquedo? gritou o menino.Sim, meu amiguinho... e que é teu, por direi-to... E' até nova ordem, tua única herança!

Em seguida, evitando o olhar incerto da mãi, le-vantei-me e disse-lhes adeus.
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Minhas macieiras começavam a florescer, quando re-
cebi este telegramma: «Marcello á morte. Venha.»

Acudi. Era o croup. Uma única esperança res-
tava: a tracheotomia.

Era preciso o cirurgião mais hábil. Recorri a ti.
Ah! lembras-te agora!... conheces Julietta eMarcello...

A operação foi bem succedida, mas as conseqüências
eram de temer. Um dia enfim, eu pude dizer:

Está escapo!
Vejo-a então cahir aos meus pés, beijando-me as

mãos.
Ah! vós é que o salvastes!
Ainda não! E' preciso, para convalescei-, o ar

puro, o sol, o campo, os banhos do mar; eu vos levo
commigo a ambos.

Esquecei-vos d'isso!.que diriam?!
Nada! sou o único habitante da minha aldêa

que não aluga sua casa aos banhistas. Não será con-
veniente que a mãi de uma criança enferma more em
casa do medico?

>¦ 
" 

_ 
'

A Senhora Bernardo — assim é que eu apresentei
minha cliente á minha locatária — mereceu desde os
primeiros dias a sympathia e o respeito dos indígenas e
da colônia. 0 campo fez-lhe muito bem.

Quanto ao interior da minha casa, tão abandonada,
tão triste depois do fallecimento da minha pobre mai,
parecia reanimar-se; rejuvenescia tambem, como por en-
canto. Uma metamorphose! E Julietta era a fada!...

Era principalmente Marcello quem mais lucrava
com a vida do campo. Eu passeava com elle, de carro,
a cavailo, no barco. Todos os dias tomávamos juntos o
banho no mar.

Elle tornava-se forte e com boas cores, como nossos
marinheirosinhos. Com sua mãi, tambem, cessava todo^ o
constrangimento. Por certo, ella não esquecia; porem
ás vezes ao vêr o filho tão feliz, tão risonho, o sorriso
apparecia nos seus lábios.

Entretanto a festa de São Bernardo approximava-se.
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Grande apprehensão para ella e para mim. Eu
tinha tantos desejos, tanta impaciência de ser bem succedido!

Tudo estava determinado de antemão. O vapor
chegava de tarde. Eu iria buscar a Senhora Kerven no
meu carrinho. Só chegaríamos depois de escurecer. Mar-
cello já estaria dormindo; sua semelhança com o pai po-deria ser uma revelação.

Só Julietta nos esperaria e cearia comnosco. Seria
vista e apreciada.

Tudo correu conforme o programma. A hospede
ficara tocada com o meu procedimento.

Em quanto vinhamos para a casa não falíamos se-
não no seu filho. Ao apear do carro, apresentei-lhe Ju-
lietta, toda trêmula e pallida.;Eis uma das minhas clientes que veio morar em
minha casa, para cuidar provisoriamente dos seus arranjos..
a Senhora Bernardo...

Bernardo! repetio a Senhora Kerven, dolorosamente
impressionada por esse nome.

Perdeu o marido na guerra.Como eu o meu filho.
Peço-vos para ella um pouco de amizade.
Ah! isso não offerecerá difficuldade; não temos

nós ambas no coração a mesma saudade eterna?!
Durante a refeição, que foi curta, empenhei-me em

collocar em relevo o tacto, a sinceridade e o siso da
minha protegida.

Ella não foi pródiga de palavras, mas todas justi-
ficaram a minha esperança. A avó de Marceiio, quando
a acompanhei até á porta do seu quarto, disse-me a
modo de adeus:

Parece-me uma pessoa bem honesta, áquella jo-
vem senhora.

Levantei-me muito cedo. A Senhora Kerven já ti-
nha sahido, sem duvida para ir ao cemitério.

Depressa, disse eu a Julietta, colha um rama-
lhete para Marceiio que vou levar até lá.

Alguns minutos depois, chegávamos por nossa vez,
a criança e eu, ao campo do descanço.



J Vi- 110
¦>

\-Cf

?í> J

\.-.

IÍ O túmulo corapunlia-se de uma cruz e de uma pedra
de granito da Bretanha; lia-se nesta a seguinte inseripção:

Os guardas-moveis ão departamento das «Cos-
r tas ão Norte» a seu camarada

Bernardo Kerven,
y-c morto pela patria aos 26 annos.

A Senhora Kerven absorta em sua oração não nos
ouvira chegar. Fiz signal a Marcelio para approximar-
se em silencio e depositar o seu ramalhete na pedra
tumular, bem em frente á senhora ajoelhada.

Ella levantou a cabeça e vio a criança. Ambos
olharam fixamente um para o outro.

Uma indisivel emoção apoderou-se da avó. Encan-
tada, trêmula, fez o gesto de uma pessoa que acredita
ser presa de uma haüucinação, que teme enlouquecer;
depois, voltando os olhos para o céo, com um grito de
gratidão ou de alegria:

Meu Deos!... mas é elle!... é o meu filho, tal
qual era quando tinha esta idade! ... tal como m'o
destes... Entregai-m'o de novo? E'milagre?! E'sonho?!

Marcelio impressionado por esta scena, ficava im-
movei, enternecido, sorrindo.

Julguei o momento opportuno para intervir.
Não! respondi á avó, não, não sonhais... Vosso

filho tinha vos fallado de um segredo...
Eis o segredo de Bernardo...

I ' - Esta criança?
E' seu filho.
Como o prova?...

Apresentei-lhe aberta a carta de Bernardo a Julietta.
„ Oh! é bem a, sua letra, podeis lêr.
Ella leu baixinho: .
«Coragem, Julietta... não és tu minha mulher

perante Deos?... O perdão da minha mãi é certo quando
ella vir, quando ella abraçar nosso querido Marcelio..»

Marcelio! Sou eu! disse o menino de um modo
tão graciosamente irresistível que ella estendeu-lhe os
bra-ços. Marcelio precipitou-se n'elles, cobrindo a avo de
beijos.im-y ... - . •.

i
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Ella chorava, cambaleava, palpitava, attonita decontentamento.
Ah! exclamou por fim, serias tu a imagem vivabateria assim meu. coração, si tu não tivesses meu san-

gue, si tu nao fosses meu íilho? Ah! encontrei-tefico comtigo!... ' y ;
Intervim:

E Julietta?
Sua mãi?...

_ — Sim... lembrais vos desta senhora de hontem ánoite, em quem achastes uma apparencia tâo boa, tão r
honesta... que vos inspirou tanta sympathia... E' ella.

A testa da velha bretã se tinha annuviado. Porum esforço doloroso ella afastou pesarosa o pobre menino.-- Minha senhora, disse-lhe eu, deveis saber tudo. yOuvi-me. Juro sobre este túmulo que não ouvireis se- y
não a verdade.

Dirigindo-me á criança:
Vai adiante, Marcello; voltamos nara a casa.

Elle obedeceu. Eu dei o braço á avó. Caminhando
de vagar, contei-lhe o romance de Julietta e de Bernardo, i

Esta foi a minha conclusão: '.;*
Elles eram tão moços!... Amavam-se tanto!...Ella era digna d'elle... permaneceu fiel á sua memória. 1

A senhora Kerven não respondia. Seu rosto con-tmuava sombrio, impenetrável — mas eu sentia seu braço ?
estremecer no meu. V;

Marcello já tinha desapparecido no corredor quando 
*

la chegámos. Parei em frente á porta da sala:Devemos entrar, minha senhora?... r*Ella está ahi, não é?
Foi o menino quem se encarregou de responder.Acabava de abrir a porta, c teve esta inspiração:Venha, vovó!

. Ella quiz fechar os olhos para não vêr mais. Por r
baixo de suas palpebras cerradas as lagrimas irromperam.

Docemente levada por mim, puxada pela criança, 
'

entrou.
Julietta, humilde e digna a um tempo, veio ajoelhar-

. . .. * , 
¦ 
'¦'¦'

yy ¦'¦ 'y •..¦' ' '-: •-; ."''
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|1 aos pés da avó e com os olhos rasos de lagrimas e
a voz supplicante: , .

Minha senhora, disse ella, perdoai-nos!... como
elle o pedia em sua carta. .

A resposta não tardou:
Sim... mas entregar-me-heis o menino...

Oh' tudo, tudo! excepto isto, exclamou Julietta.
E com mn tom de voz que parece-me ouvir ainda,

acerescentou ternamente:
Eu sou sua mãi!

A velha bretã deixou-se. calnr íVuma poltrona.
Estava alquebrada, vencida. ^„ ™
Entretanto, todos os seus preconceitos reagindo uma

nltima vez cota o seu coração, ella ™™Vou;
Porém não posso levar-vos assim, a ambosí... que

diriam?... que diria eu?

Ütto fi _o partam daqui. Temos lugar, a

casa é grande e estou sósinho. Fiquem comigo!
A jovem mulher olhava para mim, espantada, nao

ousando comprehender. T ,
A que titulo ficaremos? perguntou a velha, lauto

aqui como acolá, este pobresinho não terá nome.
Elle terá o meu! exclamei, sim! eu o adopto,

& °]serfmu,KLrarr^ - de gr,
! 

tÍdã°La 
£í 3t levado pelo impulso qne eu

não podia mais subjugar, Julietta, nao receieis que eu
. vos peça amor ou que eu o experimente P« ™s' 

|¦ 
Imi/ade, estima, desejo que vos «spertenv e voshonrem
como o mereceis... Não coreis... nao vos alaimeis .

Dão serei para vós mais do que um irmão... Si mesmo
™S 

príença vos incommodasse, ™a mna paU™
p no dia seguinte, ao salur da igreja, eu me aiastana,

e emteSa como medico em um navio que par-
XTlfvlfama. viagem a roda do mundo. E, agora, afim

Tpo^ 
"oTudor 

que oífendo afim de deixar-vos

livre para a reflexão, vou retirar-me para a casa de um

dos meus doentes, a duas léguas daqui.

'l 
^
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,' AM ficarei até que Marcello me leve a vossa respos-
i ta... é d'elle que eu a espero.

E fui-me embora.

No dia seguinte, o meu carrinho, que' eu tinha man-
dado voltar na véspera, entrou no pateo da casa de
eampo para onde eu me tinha exilado.

Era a Senhora Kerven quem governava o carro.
Marcello saltou ligeiro e correndo para mim, atirou-

se nos meus braços.
— Venha papai! venha... disse elle.

• ? .¦' .y . 
¦¦'.. 

••'¦'¦»'¦•'.'•";¦», -»«.<•¦.

Que mais te direi meu amigo?! O favor, que te
•*" "I "« _-*.peço, não o adivinhaste?

Caso-me n'estes oito dias... queres ser meu padrinho ?
(O ^ G)

CHARADA 1
Si não tiveres lá cifras
Podes desta letra usai-,
Mas olha que é mais de uma
Não ponhas no singular. — -
Era uma só: enganei-me;
Não o fiz por caçoada;
Mas, si estás aborrecido,

:

¦$.

Eaze de conta que é nada. 1
Lá vai! lá vai! Como corre! *
E está parado tambem,
Quando, junto a um mez do anno, V
Do Brazil no mappa vem. - i

'¦*> 
¦ 
'"'¦-,

Conceito
Não foste o peregrino aventureiro
Que subiste os degráos por entre as flores,
P?ra seres (fum exercito o primeiro j
Que hoje enfeita o ramal com outras flores:
São Flores como tu que abriram folhas
No tumulto das armas, e ainda assim
Si a gloria de sabão são fatuas bolhas,
Essas honram á ti á pátria, á mim! P. A. M. ¦ |

,  8

!-_¦:: ¦''¦/¦¦ .-»í.v ¦•' :';<: 
.'':":¦ .
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(No álbum da distincta rio - grandense Exma, Sra. D. Carolinst
von Koseritz) rfelllí
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Ha muito que a mulher deixou de ser alfppÉ
Passiva, macliinal, ás ordens de um sente;
O delicado ser que em trevas definhava
Ergueu-se á luz da historia em feitos de valor!

Se é mister estudar — levanta-se Hypathia,
O gênio feminil que aos astros transcendeu,
Vencendo illustraçòes da sabia Alexandria,
Enchendo com seu nome a era em que viveu!

Se é mister combater — ás luctas ella corre
E faz-se proclamar Pucella d'Orleans:
Incita a soldadesca e pela pátria morre
Legando um bello exemplo ás jovens cidadãs!

Se quer, á luz da rampa, em áureos resplendores
Representar a honra, o crime, a paixão má,
Cingida de laureis, juncado o palco em flores,
Revela-se Ristori, ostenta-se Sarah!

7&

Ou 11'artc ou na sciencia o seu festivo ingresso
Impõe-se ás saudações dos crentes do ideal:
E' mais um canto unido ao hymno do progresso
Que em toda parte sôa ardente e triumphal!

Sublime creaçâo! A' tua voz divina
Qual o faça-se. a luz! lançado ás amplidões,^
Resurge Raphael e traça a Fornarina! T
Petrarcha entoa á Laura as celebres Canções!

A fronte mais audaz a ti se curva humilde
• Qual persa que venera o sol que vê brilhar!

Assim Augusto Comte adora uma Clotilde
E, para ter um Deus, colloca-a sobre o altar!

%'Í

. ' -ei ' .
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Formosa, palpitante o seio que resguarda
O valor marcial, as nobres effusões,
Vivandeira gentil, tu marchas na vanguarda
De um século de luz, de fortes radiações!

Heróica em teu amor, em todos os transportes
E's o typo do bello, o nítido exemplar
Das filhas virgiuaes, das cândidas consortes,
Das mães, a cujos pés devemos ajoelhar!

A ti compete dar itinerário novo
A' infância, á geração que em torno vês surgir!
Educa, instrue, eleva o coração do povo!
A gloria alcançarás nas bênçãos do porvir!

DAMASCENO VIEIRA.
Porto Alegre, 22 de Maio de 1885.

•¦. 
,\**>.
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veterinária ae resotas
... Mi*m

Os animaes reproduetores que por conta do governoadquirio na Europa o Sr. Dr. Carlos Rebourgeon, con-
tractado para fundar e dirigir esta escola são os seguintes: _?Dous touros da raça Cliarolaise chegados agora fa idade de 26 mezes. MÊ

Dous cavallos inteiros da raça Gros-Percheron,
especialmente adaptada ao serviço rural e de trote ra- ** *
pido; contam 26 mezes de idade. .*

Dous carneiros e oito ovelhas da raça cruzada
Berriçhon-Merinos. Contam 22 a 24 mezes dc idade.

Os touros foram comprados ao Sr. Francisco Clair,
^proprietário creador, que por produetos notáveis da raça -

Charolaise tem obtido numerosos prêmios, merecendo ser
recompensado com o gráo de cavalleiro da Legião de
Honra. Já tem sido empregados na reproducção, ha-
vendo o Sr. Dr. Eebourgcon creado um registro para -
a filiação.

8*
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Os cavallos Oros-Percheron pertencem a uma raça
estimada da qual tem saliido de França muitos exem-
plares para a Inglaterra, Amenca do Norte e Chile.
Reúnem a velocidade ao vigor e ao temperamento rus-
tico e resistente. ; ,

Os carneiros e ovelhas são produetos de cruzamento
que mais tarde poderão ser aperfeiçoados entendendo o
Sr. Dr. Rebourgeon qae ofereceria inconvenientes a ac-
climacão de raça absolutamente pura.

Trouxe tambem o professor, director da escola,
2 800 kg. de sementes agrícolas das quaes tem feito dis-
tribuição a agricultores brazileiros, francezes, italianos
e allemães, em numero de 60, dando-lhes instrucções
especiaes a cada cultura. Desfarte ter-se-ha na vm-
nhanca da escola um vasto campo experimental que iiu
dicará com os factos quaes as plantas de acclimaçao ia-
cil e de mais proveito para os plantadores.

15 de Julho de 1885.

^-^4-iS /fv 5)
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CHARADA II
Assim dizem de Francisca
No grêmio familiar;  — 2

<:: Junta um — a — e lá na Ásia
E' mui fácil de encontrar. 1

ir ¦

Conceito
Como a phenix, que das cinzas,
Renasce bella e formosa

Assim á margem de um lago
tp-Í. Me ostento nova c garbosa. A. B.

Eli

',,.

¦ . LOaOSRIPHO
Precisam todos de mim,
Sejam ricos, sejam pobres;
Existo quer nas choupanas,
Quer nos palácios dos nobres. • i W e 2.

%
"i

ã
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No mundo todos a tem,
Sem haver uma excepção;
E' por mim que se origina
Quasi sempre uma affeição. . . l.a e 3.a
Deve ser no logogripho
Um auetor bem expressivo;
Por isso direi que sou
Apenas um partitivo l.a e 4.a

Conceito
Amigo posso não ser,
Que é fazenda muito rara;
Mas que sou um companheiro,
Isso é cousa certa e clara. A. B.

<Ô

VASO
(como se pratica na Inglaterra)

Um dos factos que caracterisa bem os progressosda floricultura nos últimos tempos é o modo porque se
cultiva não só muitas flores, como tambem arbustos e
muitas arvores (até de primeira grandeza) durante muitos
annos em vasos de dimensões relativamente pequenas. -

Applicados á cultura das roseiras os processos de
cultura em vaso tem produzido resultados admiráveis,
mormente na Inglaterra, dando lugar a especialisar a
cultura ingleza d;,esta espécie de flores (em vaso) e a
assignalal-a como uma verdadeira arte.

A propósito disto escrevia em Janeiro de 1878 o
Sr. Camillo Bernardin no seu Journal des Roses:

„Entre os mais hábeis roseiristas inglezes, M. Char-
les Turner (de Slough) expôz este anno doze roseiras
cultivadas em vasos, de uma vegetação, de um porte e
de uma florescência verdadeiramente incriveis; era o quese podiam chamar plantas enormes e ao mesmo tempo
esplendidas. Uma dessas roseiras, que o Sr. Turner nos
disse que sé chamava Paul Perras e cujo desenho fiel

¦M!
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damos hoje em nosso jornal, tem 2 metros e 30 centi-
metros de altura, mais de 2 metros de diâmetro em sua
base e mostrava mais de 300 flores e botões. Essa ro-
seira tem perto de vinte annos e é uma maravilha que
faz a maior honra á habilidade do roseiris ta que a cui-
tivou e dirigio com tanta intelligencia.

„Entremos .agora em alguns detalhes sobre a cui-
tura das roseiras em vasos, que aliás é muito popular
na Inglaterra.

„Depois de terminada a floração das roseiras pro-
cede-se a uma mudança de vasos {reenvasamento) para
ter-se uma nova vegetação que deve ser a causa deter-
minadora de uma boa florescência no anno seguinte. A
terra empregada n'este reenvasamento é um composto
de uma parte de terra tranca rica, de uma parte de
estéreo bem fermentado, de um pouco de terra de folhas
e de boa arêa, tudo bem misturado. Terminada a ope-
ração collocam-se as roseiras reenvasadas em uma caixa
(baclie) de uma estufa fria e dá-se-lhes uma boa serm-
gagem de manhã e á tarde. Si o sol épordemais quente
será necessário assombrar um pouco durante as primeiras
semanas até que as roseiras tenham bem enraizado.
Poder-se-ha então começar a pôl-as fora, para endurecei-
as, até o outomno, epoca na qual se as collocará de novo
na caixa da estufa dando-lhes muito ar, dia e noite,
si o tempo não é demasiado frio. Será preciso têl-as
bem seccas durante os mezes ile novembro e dezembro
(maio e junho n'esta provincia).

„ Querendo ter-se flores 110 começo de setembro será
mister podar as roseiras nos primeiros dias de junho.
Desejando ter rosas mais cedo será preciso podal-as
antes d'essa epoca. Na poda supprimem-se todas as varas
fracas deixando-se só aquellas capazes de boa florescência,
podar-se-hão os galhos a trez olhos excepto nas variedades
muito vigorosas em que se poderá deixar ramos mais
longos. E' preciso ter o cuidado de não dar n'esta ocea-
sião agua demais ás roseiras, porque então os brotos no-
vos ficariam muito fracos. A' medida que a vegetação
se adiantar será necessário augmentar intelligentemente
a temperatura, depois seringal-as pela manhã, quando o
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tempo estiver bom, a fim de dar-lhes mais facilidade
ao desenvolvimento da vegetação.

„Logo que apparecerem os botões regar-se-ha o tronco
das roseiras com água de estéreo e continuar-se-ha a re-
gal-as levemente todas as manhãs durante o bom tempo
até que os botões comecem a desabrochar. Será tambem
necessário assombrar para proteger as flores contra os
raios do sol a proporção que ellas se abrirem, precau-
ções que se deverão guardar por todo o tempo em queas roseiras estiverem em flor."„Ha 

poucas variedades de roseiras que sejam ver-
dadeiramente boas para a cultura em vaso; o que se
deseja essencialmente é ter uma bella folhagem e uma
bella florescência assim como uma vegetação luxuriante.
Tambem^ estas condições se acham raramente reunidas
nas roseiras. Seja como fôr, eis aqui os nomes das va-
riedades de rosas que são mais apreciadas sob aquelles
differentes aspectos, pelos roseiristas inglezes:

„John Stuart MUI, Royal Standard, Alba rosea,
Camille Bernarãin, Cêline Forestier, Beaiáy of Waltham,
Edouard Morren, La France, Junon, Miss Hassard,
Duc cVEdimbourg, Madame Lacharme, John Hopper,
Madame de Saint Joseph, Révêrend J. B. M. Camm,
Madame Victor Verdier, Madame Villermoz, Miss In-
gram, Docteur Andry, Thérése Levei, Marechal Vaillant,
Présiãent, Victor Verdier, Marte Van Houtie, Marquise
de Castellane, Marte Baumann, Perfection de Montplai-
sir, Souvenir dhm ami, Princesse Beatrice, Paul Ver-
dier, Charles Laicson (de que lia um specimeíi muito
notável em casa de Paul & Son, roseiristas em Clies-
hunt), Madame Maryottin, Horace Vernet, etc. etc.

,.E' aqui que devemos acerescentar as informações
que nos são dadas por J. AV. Moormann, hábil roseirista
inglez, sobre os resultados seguintes de certas variedades
de roseiras cultivadas em vasos no clima da Grã-Bre-
tanha:

Anna Alexieff é muito florifera em vaso; tem o
lenho um pouco delicado, mas sua côr é de um rosa agra-
davel. Beaiáy of Waltham cresce depressa, é muito
florifera, de uma florescência regular, é uma excellente

?_?
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variedade. Paul Verdier é uma das melhores variedades
para a cultura em vaso; sua côr é agradável, a fôrma
Be suas flores é boa, e sua folhagem bellissima. Sua
vegetação é muito rápida.

„ Victor Verdier é uma rosa boa e constante, flores-
cendo sempre; suas rosas são grandes e de uma côr arre-
batadora, é uma variedade que deveria estar em todas
as collecções. - . .

„Marquise ãe CasteJlane é a mais bella de todas as
rosas forçadas; ella é realmente arrebatadora.

„Dupuy Jamain é tambem uma muito boa rosa.
„Camille Bernar din é uma rosa lindissima, boa cie

fôrma, de bonita côr, florescendo algumas vezes irregii-
larmente.

„La France é uma das mais bellas rosas cultivadas
em vaso; sua côr é delicada, suas flores grandes, sua
folhagem magnífica e de um vigor excepcional.

„Paul Neyron só tem para recommendar-se o ta-
manho das suas flores.

„Baronne de Rotschüd, rosa lindissima, um pouco
singela, não dura muito tempo; todas as suas rosas não
chegam á florescência simultaneamente; exige duas a trez
semanas mais que as outras para entrar em vegetação.

I „Alba rosea, rosa lindissima, ainda que a roseira
cultivada pelo Sr. Moormann não tenha attingido o ta-
manho das outras.

„ Madame Vülermoz, roseira chá vigorosa, florescendo
com abundância e mostrando rosas muito grandes e bem
á vista.'

„Depois de ter cultivado as variedades que acaba-
mos de nomear, M. Moormann augmentou com successo
a sua collecção com as roseiras seguintes, de que muitas
são de primeiro mérito neste gênero de cultura: Ma-
ãame Lacharme, Captain Christy, Marechal Niel, Ma-
ãame de Saint Joseph, Président, FAienne Levtt, Mar-
guerite de Saint-Amand, Cheshmt hybriã, Charles Law-
son, Céline Forestier, Marie Van Houtte (rosa arreba-
tadora, uma verdadeira pérola), Centifolea Rosea, Mane
Rady, Annie Laxton, Princesse Marie of Cambrulge.

„Terminando, nós repetiremos o que já dissemos —
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é que a cultura das roseiras em vasos na Inglaterra
chegou a um alto gráo de perfeição levado até o mara-
vilhoso, ao passo que na Bélgica, em França, e nos outros
paizes da Europa essa mesma cultura não sahio ainda
do seu estado nascente. Mas, paciência, — o progresso
que jamais cessa na horticultura nos fará talvez mudar
de opinião a este respeito mostrando nos, sob este ponto
de vista, na exposição universal de 1878 melhoramentos
notáveis que nós com grande prazer constataremos."

_@ .V/ fi)<*»> « -+AJ- 1.-(s /tv a)

CHARADA I
Humida a esponja de fei
Na bocea do Salvador
Levei outr'ora e sou hoje
Signal de paz e de amor.

Mas a geração ingrata
Do homem que elle remio
Esqueceu na fatal hora
Que de mim foi que sahio.

Conceito
Hoje sou o que antes era
Nas virgindades do cabos;
Preferi liberaes crenças
A princípios que eram máos.

2

P. A M.

ENIGMA HISTÓRICO 1
Uma dama romana, íilha de um homem notável, tendo

sabido que seü marido havia sido morto em uma batalha,
não quiz sobreviver-lhe, e suicidou-se engolindo brazas
de fogo.

Quem foi a dama?

,'.'¦ ¦'•\-!ia^_fS_sèú
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7 DE SETEMBRO1)
Motte

Já podeis ãa pátria filhos
Vêr contente a mãe gentil,
Já raiou a liberdade
No horizonte do Brazil

Glosa
Funeral do despotismo
Echo da pátria exultante,
Padrão eterno e brilhante
Do nosso patriotismo;
Hymno que o nosso lieroismo
Relata em seus estribilhos,
Da escravidão pelos trilhos
Se podeste eombinai-o,
Sois livres, livres cantal-o ,
Já podeis da pátria filhos.
Si de algum povo se falia
Que, acostumado á baixeza,
Abandonando a tristeza
Levanta cantos de gala
Ao vêr a pátria vassalla
Gemendo em jugo servil,
Deve cantar hymnos mil
0 filho da pátria minha
Que pôde, como rainha,
Vêr, contente, a mãe gentil
Troai, hymnos de alegria!
Baqueai muros do Averno!
Cahio o raio do eterno
Na fronte da tyrannia!
Accende o astro do dia
O anjo da heroicidade!
Calca aos pés a humanidade
Do despotismo os abrolhos!
Deus fitou na terra os olhos:
— M raiou a liberdade!

^ítTpoesia não se encontra na collecçâo P^f^10 ^|
de Janeiro, dos bellissimos versos do festejado poeta |§«M||7* ímnrovi-ío em Porto-Alegre nos annos de 1859 ou 1860 e íecitaaa

ti ZZl ?"to por m ata»» d» »?*» G»™s* Arehm4[*

no Annuario ella certamente não se perdera.
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Fitou-os!... e a immensa luz
De seus olhos derramada
Ficou toda concentrada
Na terra de Santa-Cruz;
E' quem alenta e produz
Nosso brio varonil,
Como taes —, um contra mil
Jamais o nosso heroísmo
Consentirá despotismo
Na horizonte do Brazil.

A0Mi- ^tA. A t

»
. 5*"
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DE. LATTEINDO J. DA S. EABELLO.

CHARADA 1Y
Sendo na Italia nascido
Os animaes fiz faliar; 2
Dobrada persigo as aves;
E' fácil de adivinhai*. — — 1

Conceito
Pinta a Fábula em muletas
O meu corpo venerando,
Perseguindo um meu visinho
A tardos passos andando.

P. A. I

EHIGMA HISTÓRICO II
. Em um sarau litterario foram lidas diversas com-

posições em prosa e verso. Um joven de 16 annos, quedepois foi um afamado pregador, leu tambem, já alta
noite, o seu primeiro sermão. Um litterato notável, queestava presente, disse: «Nunca ouvi pregar tão cedo nem
tão tarde!»

Quaes os nomes do orador e do litterato?

-
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UM NOVO CATHECSSMO

Acostumado a muitos annos a ensinar meninos, e
escrever-lhes compêndios de leitura, lembrei-me de orga-
¦nisar um novo e pequeno cathecismo historico-geografico
rio-grandense, que servirá tambem para muita gente
grande que se dê á leitura do Annuario; e vai pelo
methodo socratico, isto é, por perguntas e respostas e
precedido da seguinte epigraphe:

Omne tulit pundum qui misciiit atile dulci.
c Isto é latim, e significa: unir o útil ao agradável.

!>:v'- '

XX
yy

¦uu--

P. Qual é a data mais antiga da provincia?
R. Não fallando na fundação dos Povos de Mis-

soes, e nas correrias de alguns aventureiros pelo interior
delia, a data official é 19 de Fevereiro de 1737, em que
o brigadeiro José da Silva Paes pojoii na praia ao sul
da barra do Rio Grande e levantou fortalezas.

P. Quem foi o 1.°-commandante que o brigadeiro
Paes em sua retirada deixou governando o presidio?

R. Foi o mestre de campo1) André Ribeiro Cou-
tinho em Dezembro de 1737.

P. Quem foi o 1.° governador da capitania?
R. Foi o coronel Ignacio Eloi de Madureira em 1760.

Quem foi o 1.° capitão-general?
Foi D. Diogo de Souza em 1809.
Quem foi o nosso 1.° presidente da provincia?
Foi José Feliciano Fernandes Pinheiro em 1824.
Quantos presidentes temos tido até hoje?
53, entrando neste numero alguns repetidos.

P.
R.
p.
R.
p.
R.

*) Posto, que corresponde ao de coronel — convém accrescentar, pois
ha muita gente que o ignora.

'¦'Ct ¦• I
Á
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P. E quantos vice-presidentes?
R. 32, entrando tambem alguns repetidos. *
P. Qual é a villa mais antiga da província?R. E' a do Rio Grande.
P. Quantas vezes foi ella creada villa ?
1. Duas; uma em meados do século passado, e outranos princípios do presente século.
P. Ha mais alguma villa duas vezes creada?
R. Ha tres; Vaccaria, Lagoa Vermelha e Dores deCamaquam, que depois de villadas forão des-villadas, ese acham hoje todas re-villadas.
P. Ha alguma villa que tivesse sido chrismada antesde receber as águas do baptismo?
R. Ha duas; S. Leopoldo e Caçapava, que.quandose crearam villas ainda não eram freguezias.

: P. Ha alguma villa que tivesse sido baptizada echrismada no mesmo dia?
R. Tambem ha duas; Bagé e Uruguayana, cadauma das quaes na mesma data e de um só jacto teve ashonras de parochia e a cathegoria de villa.
P. Qual é a villa que tem nome de Santo de quenão resa a Folhinha?
R. E' a villa de S. Sepé, que é Santo que só seencontra no Fios Sanctorum dos guaranys.P. Qual é a villa que está fora de seu lugar?
R. E' a de S. José do Norte, collocada ao sul da

provincia.
P. Ha ou houve alguma villa com privilegio detendeiro com o ramo n'uma porta e o vinho na outra?
R. Houve a antiga villa de S. Luiz da Leal Bra-

gança, que foi installar a sua câmara no povo de S. Borja.
P. Ha na provincia alguma povoação com câmaramunicipal sem ter sido creada villa?
R. Ha a de S. Borja com câmara a mais de 50 an- |nos, e que só é villa por unanime acclamáçãò dos povos.P. Ha ou houve mais alguma que tivesse câmarasem ser villa?
R. Houve duas; Viamão que por motivos de força 1maior teve câmara 10 annos, e Porto Alegre por mais de 35.
P. Ha alguma villa, cujos vereadores tivessem a

'Vm '¦' 
¦ ¦- 1 ¦ >¦
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mesma sorte dValguns dos últimos deputados da eleição
dÍreCR? 

Ha uma- é a de S. Sebastião do Cahy, cujos
nrimekos vereadores depois de installados e empossados
Xam o desgosto de vêr seus diplomas rasgados c suas

cadeiras oceupadas por, outros de novatoada»
P Ha alguma cidade ou villa que alem ao scu

cognome se torne distineta por um 
ff^f (fcR Ha duas; Porto Alegre que tem o pienomccic

Leal e Valorosa, e S. José do Norte que tem o de Heróica
P Ha alguma freguezia oom dous nomes próprios?
B. Ha uma; é a do Boquête que tambem da por

BUêEF 
Ha alguma povoação com privilegio do abóbora

menina que por mais que cresça sempre e menina.'menina, quc i 
^ ^4 ^ ^ ^ maig t pe

seja 6 sempre nova apezar dc ter por advogada a

Senhora das Necessidades. «««áftW fTear
P. Ha alguma freguezia que se mandasse cieai

mais dc uma vez? [Bfe 
priffieirame;lte por

decreto da assemblea geral, e depois por uma ler pro-
YÍ11CÍP.* 

Ha alguma povoação de nome diniinutivo, que
passasse depois a augmentativo? ¦

P 
P 

Bi Ha duas; a Villinha que .sutaua *»«>
«ma Palmeira por milagre do glorioso S^Antom,
e o Povinho que tomou as proporções de um tfoqueiiao

por intercessão do valoroso S. Tiago
P 

P Ha tamhem alguma que, estando na altma de
M ^mnentativo ficasse reduzida a um diniinutivo?augmeirtaü o, moradores desceram da

alto da cS do Yelléda U sc áccommof «

esteteas dc Cacimbinlias por obra c graça da Vugem

Senhora da te. 
cujo lo.

P Ki0 lat «I JS a ser S. *% 6jg$fâ

de Rio Pardo que passou a ser N. S. do Rosário, e

ESSê.; *.
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Francisco que passou a ser N. S. Madre de Deos em
Porto Alegre; e se procurarem bem, talvez encontrem
S. João da Cachoeira substituido por N. S. da Conceição.

P. Em quantas matrizes se venera como padroeira
N. S. da Conceição?

B. Venera-se na Conceição do Arroio, Boqueirão,
Cachoeira, Cangussú, Estreito, Piratiny, S. Leopoldo,
S. Sepé, Tahim e Viamão, não fallando nas duas Appa- vv
recidas de Alegrete e Passo Fundo.

P. Em quantas matrizes se venera S. Antonio como
orago. V;

R. Venera-se na Boa Vista de Pelotas, nas villas
da Estrella, de Lavras, da Palmeira e da Patrulha, e
nas ex-colonias D. Isabel e Silveira Martins.

P. Quaes são as povoações quc festejam S. João
como padroeiro?

Ii. São as seguintes: Camaquam, Herval, Monte Ne-
gro, S. João de Missões, Quarahy, Eigoli em S. Lourenço, |
e Santa Cruz. Todos estes são Baptistas, sendo Evange-
lista somente o da Ilha dos Marinheiros. %.;

P. Quaes são as villas onde não se tem medo de
raios nem de tempestades?

B. São duas: Sta. Bardara da Encruzilhada, e São
Jeronymo do Novo Triumpho.

P. Onde é que'não pôde entrar a peste nem as I
epidemias?

E. Ém S. Sebastião dc Bagé, S. Sebastião do Cahy,
S. Sebastião Martyr e S, Sebastião da sociedade benefi- \
cente — União. '

P. Qual é a povoação que tem foros de fidalgo
hespanhol?

E. E' a villa de D. Pedrito.
P. E de fidalgo brazileiro?
E. E' a ex-colonia Dona Isabel.
P. E de fidalgo allemão?
E. E' a ex-colonia Conde d'Eu.
P.V E de fidalgo portuguez?
B. E? a cidade de Alegrete, que deve o seu nome. -

ao capitão-general marquez do mesmo titulo.
P. E de grandes do Império?

*¦ * „•>
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Iflt São as ex-colonias Caxias e Silveira Martins
- P. Onde é que se preparam smap.ismos isentos de

falsificações? 'ri ¦ , „-.nL** •
E Em S. Luiz de Mostardas, que e fonte pia.
p" Qual é a Santa que desappareceu de um lugar* i

para nunca mais voltar, e deixou de apparecer em outro

onde contavam com *? 
^ ^ da ^^ flo

Estreito que já não existe, e a das Lombas .*as vi-
inhaneas de Viamão que nunca chegou a existn.S 

pÇaSQual é o arraial conhecido por um nome que
ainda não lhe compete por lei? _

E I' a Villa-Eica que ainda nao e villa.
P." Quaes são as povoações a que os modernos tro-

caram letras no nome? , .
E. São duas: a de Quamm, que apezai de ta

dado o titulo a um barão, está hoje mudada • MJ 
|^

rahy- e a de Piratinim que não obstante servir de titulo

. um visconde e ter sido a capital de uma republica, e

h°je 
r Q* sPK' povoações conliecidas outfora por

"m rsloíX; ile! aqui as ?rt«*#
a villa de S. Francisco de Paula que e hoje a dade

de Pelotas; a Aldêa dos Anjos denominada iojeulladL

| Gravatahy o Passo do Triumpho qu«y^gma Ja
de S. Jerony.no; o Passo de Stata .^™S

|, em cidade da Uruguayana; a- Guarda do Seinto que to
: mou o nome dc cidade de Jaguarao; a Feitoi a onde

' está assentada a cidade de S. Leopoldo »^e_§
- 

Larangeiras elevado a villa de S. Jwf^^Sggj
1 o Porto do Guimarães que é hoje a *^&J*f___V

do Cahy; a Capella Grande, assim conhee da P^«
gos Laguneiros e Ilhéos, e que e hoje a vi la d 

^Viamao,
í Santo Antônio da Guarda Velha qne ^JW_f|*
! talha; o districto das Barrancas onde 

g^gfgI a freguezia do Estreito; a Capella dos oasaes tiansiOL
mato hoje em villa de Piratiny; e nnalmmite o 

|o|
de Viamão que, passando ^^W*^
dos Casaes, é hoje a cidade de Porto Alegie.

: .r-x^



, *.. -— ¦tes^.v-ív.li

•te te""'te''7 ''..¦'•¦••'.¦ 
?'¦-; " ¦'> ""*-. ¦:.'; í . •-'/¦"¦'. 77;.-^r

.-' Tr i

.,""¦ 
--'te'-.

P, Temos alguns rios de nomes diminutivos ali-mentando os primitivos de que se derivam?
E. Temos muitos, de que apontarei alguns- porexemplO_o Candiotinha, o Ijuhysinho, o Jaguarysinho, ote Jacuhysinho, o Eio Pardinho, o Quebrachinho, o Rolàn-tinho, o laquarembósinho e outros muitos acabados emmenm e em cinco, em cujo numero se conta o Santav Mana Oiica.
P. Não se encontram tambem nomes que represen-tem idéas altas e grandiosas?

Ú •*?' /?'ambem temos mais de llm: AlTOÍo Grande,Coxilha Grande, o Ibicuhy Grande, o Passo Grande, oKio brande, a Cruz Alta em duplicata, o Curral Alto7 as Pedras Altas, etc. etc. etc. '
Rio, Março, 1885.

As A- Jr. O,
-^-MmmJèU
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1 At,,..v.- (JHARAMS
V. Na França é um mal vitalício .2 — 1vi. Nos moinhos da America morde a gente .1 — 2VII. Governou não aqui este bregeiro 3—1

VIII, No batalhão a mim elle entrega duas fileiras 2—1—1IX. Mata um romancista este mocinho 2—2
A. B.

THOMAZ RIBEIRO a CAMÕES
Poesia recitada pelo autor na festa litteraria celebrada no paláciode crystal em 11 de Junho de 1880.

SURREXIT
„E lá, vês tem lugar, no fim da idade, *
No templo da suprema eternidade."

Camões.
I.

--De que vai' procurar-lhe a sepultura?
Elte não jaz, resuscitou da morte;
e, solta essa alma heróica, ousada e pura,do horror da vida e das galés da sorte,

tete

te.
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sentiu alar-se pela immensa altura,
livre, immortal, feliz, sereno e forte,
azas de ouro e de luz, fronte aureolada,
hymnos, prismas, perfumes: alvorada!

II.
Ninguém o viu surgir; a inveja esquálida,
ao pè da campa, emfim, adormecia;
Natercia, a virgem meiga, etherea e pallida,
subira ao céo, a vêr de lá se o via;
ninguém, pelos despojos da crysalida,
corria os dados sobre a campa fria,
que o poeta, em miséria extrema e única,
nem tinha, como Christo, a pobre túnica! .

III.
Silencio e solidão! o monstro apenas,
resfolegava do sepulchro à beira,
dormindo o inquieto somno das hyenas,
cansado, a descansar a vez primeira.
Camões viu-o e parou! — „Das minhas penas
„autora vil e eterna companheira!
„lepra do gênio! parasita immundo!
„E pensar que isto dieta as leis ao mundo!!

IV.
,.E pensar que na pátria minha amada
„has de ficar, cevando em sangue as prezas!
„hydra covarde e vil! dissimulada!
„enroscando-te a todas as grandezas!
^prendendo a toda a audácia sublimada!...
,,Eu a polir as glorias portuguezas,
„tu a sujal-as com tua baba escura!...
„qual de nós vencerá?... Eu! — fera impura!

V.

„Eu, ante quem do Grego e do Troyano-
,a Odysséa e a Eneida emmudeceram;"éu, 

que ousei, de Alexandre e de Trajano
1 dizer às sombras: — ide! — e se esconderam.
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«Cantando o peito illustre lusitano,
„a quem Neptuno e Marte obedeceram,
„dei-lhe a immortalidade! e d'esta sorte
„não chega a inveja onde não chega a morte.'4

VI
E nas azas da fé subiu! subia
pela immensa amplidão do espaço immenso !era mais vivo o sol, mais claro o dia,
mais doce a aragem, mais suave o incenso,
e^mais distineta a celica harmonia!
coro que parecia andar suspenso
nesse abysmo luzente e palpitantedos cèos de Homero, de Virgilio e Dante.

VIL
E começou de vêr, longe, indistineto,
erguer-se, ante os seus olhos deslumbrados,
em deleitoso, amplíssimo recinto,
zimborio assente em plinthos mil dourados;
nas galas e primores de Corintho
as mil cores dos prismas iriados;
tudo crystal e ouro e pedras finas
e, na cimalha, o seu brazão das quinas!

VIII.
„Que templo é este e que paiz de flores
„me vem buscar de regiões distantes,
„como buscava a ilha dos amores
„o Gama e os seus heróicos navegantes?!
„Quem são essas donzellas? 'que 

primores
„me promettem seus olhos lacrimantes?...
„0h! conheço-vos bem, jóias d'est'alma!
„NTatercia! Ignez!... Meu Deus! a minha palma,

IX.
„Alma minha gentil que te partiste
„tão cedo da outra vida descontentei
„eu fiquei-me na terra sempre triste,
„e tu lembrando aquelle amor ardente,

9*
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„que lá nos olhos meus tão puro viste,
vais dar-me o coração eternamente!".Bem 

haja Deos! qne para merecer-te
„tão tarde só de lá me trouxe a ver-te!

-xr

,.Collo de graça, Ignez! não percebiam!""os 
algozes cruéis que te matavam,",que 

n'um mundo melhor reviveriam"amores 
que em teu peito semeavam,"de 

noite em doces sonhos que mentiam,"de 
dia em pensamentos que voavam,','os 
rouxinóes, as flores e o socego

„dos saudosos campos do Mondego!

XI.
„Tu não sabes as queixas magoadas"que 

murmuram por ti o valle e o monte;"não 
sabes as suavíssimas toadas

„que palpitam de amor nesse horizonte,
„não sabes que de lagrimas choradas
„correm sobre teu sangue, em pura fonte!' 

Lá, te chamam, Ignez,|eternamente,
o rio, a fonte e o canto meu plangente!

XII.
„Porém onde estou eu?" — ,,Camões, chegaste,",após 

tanta miséria e tanto damno,
„ao Pantheon que lá nos consagraste,
„á pátria e a nós." _

— „Quem sois?... Oh! nao me engano!
— „A legião de heróes que levantaste
,.nos versos do teu canto sobrehumano!"Entra 

na tua immensa galeria
„allumiada á luz do eterno dia!"

_Vlll.

Quantos vultos de nobres cavalleiros, *

pelas extensas naves alinhados!
Eeis de Ourique e de Aviz; bronzeos guerreiros
de Tanger, Ceuta e Arzilla; os namorados

a
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donzeis de Aljubarrota, e os altaneiros
Magnço e os onze; ao fundo, n'um dos ladosEgas Muniz e Affonso, — o veneravel; 

'
no outro, João Primeiro e o condestável

-yy'' yy XIV.
Cem columnas de bronze, em mil relevos
ostentam feitos lusos de alta fama,
desde os leões do Herminio, rudes, sevosa quem cie Viriato a audácia inflamma, 

'
'te, de Ourique ao Salado, assombro aos évos'o longo desbarate da Mourama!
ondas, náos, marinheiros!... Os milagres *
do — Jcdent de Men faireu — erguido em Sagres! \

XV.
ífe extremo, o lugar cie honra era vasio.
,-E' teu", lhe disse o Gama erguendo o braço'e os heróes de Malacca, Ormuz e Diubateram com os brôqueis nos peitos de aço.No fundo estava o Adamastor sombrio,
medonho e máo, na côr terreno e baçó,cheios de terra e crespos os cabellos,
a bocca aberta, os dentes amarellos.

XVI.
O poeta sorrio-se; „E tu, gigante,
„que vens aqui fazer?" — ,,Mostrar-me grato,„pois que arrostaste, intrépido, arrogante
„com minhas fúrias... e com o meu retrato.
„Mostrou-m'o um dia Thetis... Repugnante!
„Curei-me desse amor tão insensato;
,,mas para precaver de novas maguas
„vai-m'o sempre mostrando em suas águas!!"

XVII
Quiz ainda o poeta olhar a terra....
era toda escondida em véos sombrios!
só a voz do canhão, que assombra e aterra,echoava nos concavos desvios.
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„— Meu pobre Portugal! a insidia e guerra!
„e ninguém a reinar!! Audácia e brios.
„Semeei-vos, de balde, em chão de abrolhos!!" —
E cahiram-lhe as lagrimas dos olhos.

XVIII
Tresentos annos ha que aos duros tratos
da sorte refugio... E' bem distante
para nos accusarmos. insensatos!
Porém, Camões! se no teu peito amante
ha perdão para os netos dos ingratos,
Olha da eternidade! olha um instante!

*verás que a pátria, onde só viste abrolhos,
faz estrellas do pranto dos teus olhos! •

THOMAZ RIBEIRO,

CHARADA X
Eu sou terra no Brazil
Sobre o norte tenho assento; — — 2
Nas mãos da velha eu existo
Em continuo movimento. 2

Conceito
Sobre mim descança o eixo
Sobre um eixo linear;
Já muito me deve a arte
Dês que me soube inventar.

Eu não prego, mas ás vezes
Prego sem pregador ser;
Não sou prego, mas segredos
Eu tambem sei esconder.

P. A. M.
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MERIDIANA

(MEIO PEACTICO DE TRAÇAL-A)

Chama-se meridiano um grande circulo imaginário
da esphera celeste que se traçaria partindo do Norte
passando por cima da nossa cabeça, alcançando o Sul ed'ahi voltando ao Norte pela parte inferior da abobada
do céo. Imaginemos uma immensa placa de folha deFlandres de que um dos lados tocando o chão cortasse o
globo de norte a sul traçando uma linha e ficasse a prumo,não pendendo portanto mais para Leste do que paraOeste: teremos assim dividido o globo terrestre e tam- -
bem a esphera celeste em duas partes iguaes.

Quando o sol, chegando ao zenith, coincidir com o lado
superior d'esta immensa placa imaginária, e não projectarsombra n'um plano horisontal, nem de um nem de outro
lado da folha será exactamente meio dia. Mas, enten-
damo-nos bem: meio dia verdadeiro.

Meridiana é a projecção do meridiano, que acima
definimos, em um plano horisontal ou vertical.

Usam-se das duas espécies, mas, sendo mais simples,
descreveremos somente o meio de traçar a meridiana em
plano horisontal.

Para isto — deve-se escolher antes de tudo um lu-
gar bem exposto ao sol, que não receba sombra de casas,
de arvores ou de qualquer outro objecto vizinho.

No lugar escolhido far-se-ha levantar um pilar, bem
firme: uma pedra enterrada com a face superior bem
plana e horizontal ou um pequeno pilar de tijolos com
uma pedra (lousa ou mármore) na face superior ou com
uma face lisa, de cimento para resistir ás intempéries.
A face superior do pilar poderia ser tambem de ma-
deira forte, si esta não estivesse sujeita á deterioração
rápida e a deformações.

-. O essencial é que a face que fica em cima seja bem
horizontal, condição que se verifica por meio da applica-
Ção de um nivel em todos os sentidos ou por meio de
ma bola perfeitamente espherica que não deve rolar
ni qualquer parte que seja collocada ou ainda, em falta

:¦»
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destes meios, humedecendo-se de leve a dita face e fa-
zendo depois disto cahir algumas gottas d'agua, que não
deverá correr para ponto algum e sim formar uma roda
que augmentará gradualmente para todos os lados e em
circulo.

Mais ou menos* no centro da face e antes um pouco
mais para o norte do que para o sul collocar-se-ha um
arame forte de latão ou de ferro (o latão é preferível
por não se oxydar tanto como o ferro) de modo bem firme,
pregando-o ou perfurando a pedra e nxando-o com chumbo
ou terra romana.

O arame ou estylete pode ter altura arbitraria, mas
para facilitar o trabalho é preferível que elle tenha
entre 10 e 15 centímetros de comprimento.

Depois de bem seguro o estylete deve dar-se-lhe
uma posição bem vertical por meio do prumo ou de um
esquadro applicado em torno delle.

Quando se tiver certeza de que o plano está^ bem
horizontal e o estylete bem vertical, este bem direito
em toda a sua extensão e acabando em ponta, proceder-se-ha
como segue:

Observam-se os pontos extremos da sombra do esty-
lete sobre o plano produzida pelo sol entre as 9 horas
da manhã e meio dia. Toma-se uma folha de papel e
com um compasso de tira-linhas traça-se primeiro um
circulo com uma abertura de compasso um pouco maior
do que a extensão da maior sombra observada, depois
outros circulos concentricos (do mesmo centro) menores,
até um ultimo circulo, menor de todos, com o raio igual
á menor sombra observada.

Traçam-se depois no papel dous diâmetros que se
cortem em angulo recto, e faz-se nelle um furo, quanto
baste para por ahi ser enfiado no estylete.

Enfiado que esteja o papel, por meio dos dous dia-
metros far-se-ha que o estylete fique bem no centro dos
circulos, e se collará o papel no plano horizontal.

Então em um dia de sol bem limpido, quando se
projectar a sombra da ponta do estylete na beira de
um dos circulos, se marcará ahi um ponto com uma
agulha ou com um lápis bem apontado e assim se fará
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—amente q„anda a sombra for tocando outros

nos mesmos, circulo, em pon^dlSf 
** ^^
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tzsvzits LíHrrr •s's
Pé do estylete qUe lra ter ao centa> ou

Esta linha será a meriãiann .<_•... a „ r *
sul verdadeiro ™Wma,. isto e, a linha forte

^3.^"=«e*_j_:
d ?Fr ?E- p*"ío^tímedia e consideral-a como a meridiana
sobro arHnI.flai'Ame?,1Ía'!a ad,ada se W&Um uma reguamm a linha traçada no papel que vai ao pé do e^tvírt
os ZnT- P°nta Pda' de faca »'»vete rn/co~
—'. Tai"Aha a linlla de fól™ l™ C £ra loriZtr™™61110'na i,cdra ™ face W-i

E estará prompta a meridiana
em cimTda Lhf^ 

d& P°nta do est->'lete estÍTCr "^
lutnamno e que e meio dia verdadeiro.
marca. S™t.te 

°bs™« o reiogio elle deverá
gmdo tmTJT, \T differen«a de **» ¦*
e 25 l ÍI? f 15 â6 abnl> í6 de Jiml10' 31 de agosto
!e]ot,'_ ief'A™' ,Nos outros dias d» »no deverá o
e SJíf* 

at'Aad-° °u adiautad0 de tantos minutos
do tSon,H„08 *? ÍndÍCad0S na teMla da -**»&
Si n!wP .dam°S a Pa^ina 7 deste ^wlW.no. Istosi o lelogio estiver certo ou bem regulado.
BÈÊ0Ê* VT ° traço dos cimüos deve ser de pre-
tó ™t,h 

elha VOmt> sobre ella a «BS se teta-caia melhor e se verá mais facilmente o momento em
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que o contacto está a findar (de manhã) ou a começar
(de tarde). A penumbra, essa segunda sombra clara
que parece prolongar a sombra escura, motiva alguma
hesitação sobre o instante preciso do contacto.

E' essencial ter o cuidado de dar a cada observação
de contacto uma saliência igual a que se deu anterior-
mente no mesmo circulo.

Bastará observar entre 9 e 11 lioras da manhã e
1 e 3 horas da tarde.
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CHARADA XI
Estou nas cartas de França
E tambem de outras nações,
Mas é mais certo encontrar-me
No meio das conjuncções. 1

Alem disso, eu arte sou
Que John Buli muito aprecia,
E cujos melhoramentos
Hoje ostenta á luz do dia. — — 2

Conceito
Oh! rainha do Adriático!
A quem vive no teu seio
Este tempo passa alegre
De variedades cheio.

A ESCOLA ROMÃHTICA
(Poesia chilena) .

Cien mil maldiciones grandes,
Veinti cuatro idem pequenas,
Quince abismos, nove brenas,
Diez condores de los Andes.

P. A. M.

.-•
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Seis gruesas de vaguedades,
Cien brujas, cien hermitanos,
Cuarenta mil desenganos,
Oclienta mil tempestades.' '

Blasfêmias de classes varias,
Mil gruesas de galicismos,Convulsones, paroxismos,
Cien antorclias funerárias.

Onze piezas de crespou,
Mil metros de gontananza,Nueve arrobas de verganza
Dos granos de religion.

Cien mil puntos suspensivos
Veinti mil admiraciones,
Mil caclalsos, mil traiciones,
Mil tósigos corrosivos.

ün ay, un lioy, un manana,
Un siempre, an nunca, un jamás,Un si, un no, un quizás,
Una funeral campana.

Ultimamente un laud,
Nuevo y nmy bien encordado,
Cien recuerdes del passado,
Un punal e un ataud!

CHARADA X:
Todos me tem, ou seja boa ou seja má,
Ou seja ou não por Deus, assim o vá. -
A's vezes marco só uma extensão,
Outras vezes o heróe da opinião. — —

Conceito
Muitos me buscam
Com seus vinténs,
Mas a um só faço
Ter parabéns.

y-

.'.-¦'/¦ V''
I

:'•

y-

¦y "^™

:y

¦ i .{' ; i
.

¦'! :K:-\

y

. '& ,_¦-. V



wmm
fülla

''':¦ i'''íy:T .'-''-'J-ir* '<-..'-''.. . - -''•-..' ¦¦¦¦,.' ¦".:¦¦ L.ycyy**.::.'^-'''
rWzi ' -.'¦: ¦-¦ C v - * - •

-^ SENADORES E DEPUTADOS DA PROVIN
CIA DO RIO GRANDE DO SUL

m

SENADORES ¦ .
:#¦ " 1. Ia cadeira. O desembargador thesourèiro geral

Luiz Correia Teixeira de Bragança, escolhido senador
! a 22 de Janeiro de 18221), não chegou a tomar assento
&por ter fallecido 4 dias depois, a 26 do mesmo mez e

anno.
§ - 2. Ia cadeira. O conego e vigário geral Antonio
^Vieira da Soledade, franciscano secularisado e vigário

collado da freguezia de N. S. Madre de Deos de Porto
Alegre, tomou assento em o 1.° de Agosto de 1826, e
falleceu a 16 de Dezembro de 1836.

! . 3. Xa cadeira, O conde (depois marquez c duque)
Vi de Caxias, general Luis Alves de Lima e Silva, tomou

1 assento a 11 de Maio de 1846, e falleceu a 7 de Maio
llte 1880.'yyéi. 

£.a cadeira (nova por augmento de representação).
|||§ Dr. José d'Araujo Ribeiro, depois barão e visconde do

Sio Grande, tomou assento a 28 de Dezembro de 1849,
e falleceu a 25 de julho 1879.

5. 5.a cadeira (nova por augmento de representação).
O Dr. Pedro Rodrigues Fernandes Chaves, depois barão
de Quarahym, tomou assento a 11 de Maio de 1853, e falle-
ceu em Pisa, na Italia, a 23 de Junho de 1866.
6. 3.a cadeira. O conselheiro Antonio Rodrigues

jl ; Fernandes Braga, irmão do precedente, tomou assento a
$& 4 de Junho de 1870 e falleceu a 26 de Fevereiro de
U{í 1875.,

:-':.:.;.j-7,- 5.a cadeira. O marquez do Herval (generalMa-;V noel Luiz Osório) tomou assento a 2 de Maio de 1877,
e falleceu a 4 de Outubro de 1879.

y-
4 x) Faziam parte da lista tríplice José Feliciano Fernandes Pi-

nheiro (depois visconde de S.Leopoldo), escolhido na mesma data por
S. Paulo, e o barão (depois visconde e marquez) de Santo Amaro, José
Egidio Alvares de Almeida, na mesma data escolhido pela provincia
do Eio de Janeiro.
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| 8. £.a_ coj&ra. O viscole de Pelotas1) lllS

- -S&i'v
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9. |£ c^|#| O conselheiro Gaspar da Silvei™Marte, tomou assento a 5 de Junho de 188010. l.a cadeira. O Dr. Florencio Carlos ÉÉfÉ

DEPUTADOS

S BmtaSV63 ^í^' 1,21* padre Mes*re João de
ae piilosopliia e o major (depois tenente-coronel) eng-e- inheiro José Saturnino da Costa Pereira. Supplente José <
iNenmim delles chegou ao seu destino.

Tntf %m 
S-SemMÍa Con!titoi^ 1822. O desembargador^José Fei ciano Fernandes Pinheiro, depois visconde de

^Leopoldo (tambem eleito por S.Panlo), o donta ouri-;
Pc..? »TfCa' rqUlm Bern"«w «le Sena Ribeiro da*tosta, e Antônio Martins Bastos. ^
sen ífSf*° 

1'°,°Píad0 P01',S* PauI°* foi clla™do emseu lugar o supplente, marechal de campo depois tenentegeneral, Francisco das Chagas Santos.

. i.a Legislatura
1826. Dr. Juiz de Fóra Caetano Xavier Pereira de

e SS«f f° 
TÍ.Sa™gmI Antônio Vieira da Soledade,

SSf,í 
^ncisco Xavier Ferreira. Tendo fallecido opiimeno durante a legislatura, e escolhido senador o 2otomaram assento os supplentes tenente coronel, depois bri'gadeiro José Joaquim Machado d'01iveira e Feliciano '

•mines Pires.
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'íi**' Í830. Tenente general Joaquim d'01iveira Alvares,
brigadeiro Salvador José Maciel, e Dr. Cândido Baptista
i|| Oliveira. O 1.° d'estes, em sua ausência na Europa,
foi substituido pelo padre Antonio Pereira Ribeiro, vi-
gario de Taquary. r

5a. Legislatura
1834.^ Dr. Manoel Paranhos da Silva Velloso, Dr.

José d'Araujo Ribeiro, e padre mestre João de Santa
Barbara, tendo sido o 1.° substituido alguns dias pelo
supplente Dr. Antonio Rodrigues Fernandes Braga.

4.a e 5> Legislaturas
Não se fizeram eleições por causa do estado de

cpmmoção em que se achava a provincia.

m

; "¦•'¦•;' #.a Legislatura
S^*. 

7

7 1845. O secretario do governo Domingos José Gon-
;|çalves de Magalhães, depois Visconde de Araguaya, e
^doutores Joaquim Vieira da Cunha e Luiz Alves Leite
pd'01iveira Bello.

m
f»< '* v7 ,-.

fr ^.a Legislatura
(augmento de representação)

1848. Dr. Pedro Rodrigues Fernandes Chaves, de-
pois barão de Quarahym, Dr. Luiz Alves Leite d'01iveira
Bello, Dr. José Martins da Cruz Jobim, Dr. Israel Ro-
drigues Barcellos e «Tose de Paiva de Magalhães Calvet.

8.a Legislatura
1850. Dr. Pedro Rodrigues Fernandes Chaves, Dr.

1 João Evangelista de Negreiros Sayão Lobato, Dr. José
7'Martins da Cruz Jobim, Dr. Luiz Alves Leite d'01iveira

Bello e Dr. Joaquim José da Cruz Secco. Tendo sido
SÇ?<> 3.° escolhido senador pela provincia do Espirito Santo,
: e não tendo comparecido o supplente Dr. Israel Rodri-

gues Barcellos que o devia substituir, tomou assento o
supplente José de Paiva de Magalhães Calvet.

¦^y.
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i o r o T (au|mento de representação)1853. Drs. Luiz Alves Leite d'01iveira Bello WrEofagues Barcellos, Pedro Rodrigues ÍSwto (W-'João Evangelista de Negreiros Sayão Loteto FranoS
vassos. Nao tendo comparecido alguns dos ' 

eleitos ptendo sido escolhido senador o 3.° dos aetoa meSna-dos, tomaram sucessivamente assento os supplente" C
oSelme Fifo m ,?UZ ^ J°Sé AntoilTV" lelaiaie e *iao, Fidencio Nepomuceno Prates Toãn TaSs tr °DÇa' tó° de Ma^ e S'- S t

10^ Lsc/islcitiiTCL
(decreto de 19 de Setembro de 1855) —

ernid1 
x-0 Districto, tenente general, barão e depois

Sdt e°0aSfrIegre> ^^ ^ J~ CapistoJ de.

+™ín2N° ^TtoVí3arão de Mauá> supplente Manoel An-tomo da Rocha Paria, depois barão de Nioac.
s_,™wín CtA°' iDl'- FrCÍSC0 Car!os d'Ara"í> Brasque, «supplente Dr. Antonio Ângelo Christino Fioravanti. -
suDBlttp1 n? F'Pr' 

JoS°Pereü'a daS"™ Borges Fortes, , 1supplente Dr. Fidencio Nepomuceno Prates * í
subnll^lf A°' +Dl> LnÜZ Alves Leite d'01iveira Bello,supplente Dr. Antonio Gomes Pinheiro Machado.
!Í§p' ÍÜ? rCt-' x?r- Jf° Jacintll° dG Mendonça, sup- |Plente Dr. José Bernardino da Cunha Bittencourt.

11. Legislatura
(lei de 18 de Agosto de 1860)

Ain 
186Í 

K Circiüo (Porto Ale£re)- -Barão de Porto
Tpíf%?rS- .k'!)el11Ro(lri^ Barcellos e Luiz AlvesLeite d'01iveira Bello.
ch Wy^^f grande). Dr. Amaro José d'Avilato bilyeira, barão de Mauá e Dr. Felix Xavier da Cunha
Í pÍ? < f ° n2mead0 millistr0 da §llerra o barãooe Poito Alegre, foi reeleito; mas não compareceu a to-niai 

^assento ate o dia 12 de Maio em que foi dissolvidaa camara. ú
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12yjjè§islatnra
1864. l.° Circulo. Barão de Porto Alegre, Filippe•Bétzebé d'01iveira Nery e Dr. Luiz da Silva Flores.
2.° Circulo. Barão de Mauá (Irenen Evangelista

de Sousa\ Dr. Antonio Gomes Pinheiro Machado, e Joa-
quim José Affonso Alves.

,¦*,, 13? Legislatura
Por decreto de 19 de Dezembro de 1866 foram

adiadas as eleições na provincia até a terminação da
guerra com o Paráguay; e por isso não houve eleições.

14? Legislatura
1869. l.° Circulo. Drs. Antonio Alves Guimarães

d'Azambuja, João Evangelista de Negreiros Sayão Lobato,
e José Bernardino da Cunha Bittencourt.* 2'.° Circulo. Desembargador Antonio Rodrigues Fer-
nandes Braga, coronel (depois brigadeiro) Innocencio Vel-
loso Pederneiras e Dr. João Jacintho de Mendonça.

Tendo fallecido o Dr. J. J. de Mendonça em 3 de
Abril de 1869, foi seu lugar preenchido pelo Dr. Ildefonso
Simões Lopes; e tendo sido escolhido senador o desem-
bargador A. R, F. Braga, foi substituido pelo Dr. Joaquim
Jacintho de Mendonça.

15? Legislatura
1872. l.° Circulo. Drs. Florencio Carlos dAbreu

e Silva, Luiz da Silva Flores, e conde de Porto Alegre.
IH 2.° Circulo. Barão de Mauá, e Drs. Francisco Carlos"'"d Araujo Brusque e Gaspar Silveira Martins.

- 16? Legislatura
1877. Drs. Fernando Luiz Osório, Florencio Carlos

d'Abreu e Silva, Gaspar Silveira Martins, José Bernar-
dino da Cunha Bittencourt, Luiz da Silva Flores e Se-
verino Ribeiro Carneiro Monteiro.

Durante a legislatura tendo sido nomeado o Dr.
Gaspar Silveira Martins ministro da fazenda, foi reeleito.

m
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1878. Drs. Antonio Eleuterío de Camargo Fer-'nando Luiz Osono, Florencio Carlos dAbreu e SilvI
ST"11*' GaSPar da SÍlTCÍra Martae LÍS
lifllo0 lf tomat°.a,ss?to no senado e tendo fal-
tunes Ribas e Francisco Antunes Maciel,

18.& Legislatura
(lei de 9 de Janeiro de 1881; eleição directa e pordistrictos)

ElPntlrin1'^1^^™'0 (Porto Ale^e)' Dl*- AntônioMeuteno de Camargo em concorrência com o Dr Pau-Imo Rodrigues Fernandes Chaves.
Ribas''° 

DlStriCt° (C"1Z Alta)* Dr* Antonio Ant™** ;
VkJií í)ÍStrÍCt° (Ale§Tefce)- Dr- Henrique FranciscoüAvila em concorrência com o Dr. Severino RibeiroCarneiro Monteiro. -cuuenu

,íp1 1° 
DÍStPÍCt0 •(PeIotas)> Dl' Francisco Antunes Ma-dd em concorrência com o Dr. Francisco da Silva Tavares.' 

k W^ % Grande> Dl' José Francisco Diana,
da Silva ( 

Pardo)' Dr' Felisberto Pe^a

4 Tendo sido escolhido senador o Dr. H F d'Avilate substituído pelo Dr. Severino Eibeiro CaS'Monte ro em concorrência com o Dr. Antero Ferreira
ti W a6 ,íeM° SÍdo nomeado ministro d° império o
tv w o m aC3Le1' f01 reeleit0 em concorrência com o1,1 • -e. o. Tavares.

19,,a Legislatura

TOov 
1885' L° District0- Dr- Antônio Eleuterio de Ca-Xnfe cer"™ C°m ° Pf* PaiÜÍ"° E°drÍgUeS

fn^n^i"01^^0, Coronel Joa(lllim Pedro Salgado em
lilPi TJ* Drs' Antonio Antimes Kiu! e Tra-jano Viriato de Medeiros.
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3.° Districto. Dr. Egydio Barboza de Oliveira Ita-
qui em concorrência com o Dr. Severino Bibeiro Car-
neiro Monteiro.

4,° Districto. Conselheiro Francisco Antunes Ma-
ciei em concorrência com o Dr. Francisco da Silva Tavares,

5.° Districto. Dr. José Francisco Diana em con-
correncia com o Dr* João de Miranda Bibeiro Sobrinho.

6.° Districto. Dr. Joaquim Pedro Soares em con*
correncia com o Dr. Domingos Francisco dos Santos.

Bio, Fevereiro, 1885.
XjL* . JrX.i JL » \Je

CHARADA X
Turbulento, voraz, immenso, dorme!
Descança um pouco dessa lucta irosa! 1
Bomanos produziste, cuidadosa,
Em breve uma nação de vulto enorme.

Conceito
A teu benigno olhar attento um dia,

* Esquecido de mim, quiz adorar-te;
Em breve conheci que era loucura,
Sei que teu coração se não reparte.

ROSA
Bosa colhia sósinha
Lindas rosas no jardim,
E nas faces tambem tinha
Bosas da côr do carmim.

Cheguei-me e disse-lhe; «Bosa,
Quaes dessas rosas me dás?
A das faces primorosas,
Ou essas que unindo estás?»
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Ella fitou-me sorrindo
Inda mais enrubeceu '
Depois, ligeira fugindo,De longe me respondeu:

«Não dou-te as rosas das facesNem estas que tenho á mão¦Daria si me estimasses
As rosas do coração!

'Wmm"\'<

'»

AFFONSO CELSO JÜNIOE.

MIRADA XI.
Frouxo, cançado corpo

P árduos trabalhos d'om calmoso dia,Mal Phebo esconde o rostobusca em mim refazer exhaustás forcasDouradas jubas o meu collo adoWlernveis, curvas garras me acompanham. -

Conceito
Dizem que a côr receboDo objecto que a mim >stá mais chegado.

2

%

HUGMA flISTOEICO III
em ,!!l!mll!er ~°mana' vend0 seu marido envolvido

em seuTo,tio „B 1°"° Í?680 ut0' ella crOTa »*• P«al

gem WÊrthí' r°man° reanim^o por esta cora-
i cada. o, £ f ' -Peg:a "° pmiIlal* fere-se e «k l«rtow caaavei da heróica companheira.

yuem foi a heroina e quem o marido?

.¦•.'f-i;,',; /

«e/c, thti. <_ií^e/ _
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MS . '. ¦-*.;''f/V>-'' >'¦».*v-*.

i}

MULTIPLICAÇÃO DAS CAMELIAS E DE
OUTRAS PLANTAS

E' um facto de reconhecida notoriedade entre os
nossos iardineiros e floricultores a difficuldade de repro-
ducção das camelias, azaléas e outras plantas ornamen-
taes por meio de estacas ou mudas. Os galhos ou esta-
cas dessas plantas que se enterram em pleno chão ou
em vasos (simplesmente) sô por uma excepção muito rara
desenvolvem raizes e vegetam.

Julga-se um mysterio o processo d'esta cultura, attn-
buem-se as diffieuldades ao nosso clima e acredita-se
quanta historia ou receita exquisita se inventa para tal
fim, como aquella, por exemplo, que ha alguns annos

passados circulou na nossa imprensa e que mandava dei-
tar uma dose de sal commum na cova em que se enter-
rava a respectiva estaca.

No entretanto nada mais simples e iacil do que o

processo usado na Europa para a multiplicação desses
vegetaes na quantidade que se deseja. Nao e preciso
mais do que sahir da nossa rotina e entrar um pouco
no conhecimento dos resultados obtidos por meio da sei-
encia horticula; qualquer livro os ensina.

Quem quizer reproduzir ou multiplicar camelias pre-
cisa fazer o seguinte: ;

Esperar o mez de junho, procurar estacas ou ia-
mos maduros (da vegetação do anno antecedente) com
o comprimento de 10 a 15 centímetros e plantei-os pro-
ximos uns dos outros em vasos cheios de area ou de
terra de urze (terra do matto, peneirada). Regal-os mo-
deradamente, cobril-os com campanulas de vidro, uma
campanula para cada vaso, e depois collocar estes vasos
em uma cama quente. De tempo em tempo devem se
levantar as campanulas e enxugar com um panno a
humidade que estiver condensada nas suas paredes inter-
nas e regar brandamente as estacas quando a area ou
terra não estiver humida, - feito o que torna-se a collocar
as campanulas. . ^

Dentro de dous mezes ou de trez mezes no máximo,

_
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si a cama estiver sufficientemente quente, a maior partedas mudas estarão bem enraizadas e poderão ser trans-
plantadas cada uma para o seu vaso.

A transplantação exige algumas cautelas.
Os vasos a ella destinados não devem ser grandes,devem ter uma boa drenagem e conter terra de urze.

As regas devem ser moderadas. Durante os primeiros
20 ou 30 dias após a transplantação deve-se conservar
as mudas sob campanulas e á sombra; depois deve-se
levantar um pouco, por um lado, a campanula para ir
acostumando as plantas ao ar livre e mais tarde tirar
de todo a campanula. Assim passam as mudas toda a
primavera e verão. No outomno seguinte — devem ser
passadas para vasos um pouco maiores ainda em terra
de urze (já misturada com um pouco de terra commum)
e assim até ficarem plantas vigorosas para poderem ser
entregues ao solo ou plantadas no chão.

A drenagem dos vasos é cousa simplicissima. Con-
siste na collocação de uma camada de pequenos cacos
de telha, de tijolo, de louça, etc. no fundo dos vasos
para facilitar a sahida das águas da rega ou da chuva.
A drenagem deve ser proporcionada ao tamanho do vaso,
quanto maior o vaso maior drenagem exige.

A cama quente é um monte de estéreo, de folhas
ou de outras substancias vegetaes sujeitas á fermentação.
A fermentação das folhas é muito forte, produz muito
calor, mas dura pouco tempo; a dos estrumes animaes
é menos forte e mais duradoura.

Emprega-se de preferencia na construcção das camas
o estrume de cavallo, cuja fermentação é prompta, ainda
que não dure muito tempo. Ajunta-se durante o verão
o estéreo de cavallo á medida que elle é produzido e
com elle se formam montes estreitos, altos, separados
uns dos outros. Exposto assim ao ar, o estéreo sécca
promptamente sem fermentar. Quando apparecem os
primeiros frios toma-se uma porção desse estéreo que se
pisa com o cabo de uma enchada ou de uma pá mistu-
rando e revolvendo bem. Forma-se com elle um novo
monte, mas baixo, espesso, largo, com a fôrma de um
parallepipedo rectangulo (de um caixão) e rega-se abun-

MÍ&
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dantemente. Tem-se assim uma cama provisória que fer-
menta no fim de alguns dias e ob tem-se o fermento.

E' com este fermento que se faz a cama definitiva.
Para formação desta ajunta-se o estéreo já fermentado
com um terço de estéreo novo, sahido da estrebaria, e
forma-se assim uma nova cama cercada de tijolos ou de
taboas. O comprimento e a largura da cama dependem
do numero de vasos a collocar nella, a sua altura ou
espessura deve ser de 60 a 80 centímetros no minimo.
Deita-se o estéreo no lugar da cama por camadas sue-
cessivas, rega-se abundantemente e depois calca-se forte-
mente com os pés. O estéreo entra logo em fermenta-
ção e produz calor.

Uma cama assim formada, com 60 centímetros de
espessura, produz um calor de 25 a 30 gráos centígrados.
A superfície superior da cama pôde ser coberta com uma
estreita camada de terra.

E' n'uma cama quente desta formação que se enter-
ram os vasos com as mudas de camelias — de modo que
o bordo dos vazos fique apenas superior á superfície
da cama.

Quem quer proceder com todas as regras deve ter
um thermometro adequado e enterral-o na cama para
saber a sua temperatura e conhecer quando ella está
em condições de receber as mudas. Si a temperatura é
muilo alta, é superior a 30 gráos, convém aguardar que
ella baixe, o que acontece no fim. de alguns dias. Si a
temperatura é muito baixa convém acerescentar a quanti-"dade de estéreo fresco.

Da temperatura da cama depende o suecesso da
multiplicação, pois é por meio do calor moderado e da
humidade qe se desenvolvem as raizes.

A cama deve ser feita em um lugar sombrio ou co-
berta com uma grade de madeira que faça boa sombra.

Por meio de camas feitas rudimentarmente, com
muito pouco capricho, tenho conseguido multiplicar ca-

- melias, azaléas e magnolias (fuscata e pumila) com toda
a facilidade, e isto para ensinar a pessoas de minha
familia o modo de multiplicar-se taes plantas e mostrar-
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lhes a efficacia do processo, em que ellas não acredita-vam quando eu lhes referia e descrevia.
As camelias singelas vegetam com mais facilidadedo que as plenas ou dobradas; por isso mesmo tambemenraizam com mais facilidade e crescem mais vigorosasdo que estas. E' a razão porque na Europa faz-se amultiplicação por meio de estacas de camelias singelas

que recebem mais tarde por enxerto as qualidades plenasmais estimadas. Estas, porém, enraizam facilmente pelacultura forçada e com alguns cuidados dão excellentes
plantas, como já as tenho obtido e visto florescer.¦ Deve-se evitar que as camelias supportem os quentessoes da nossa primavera e verão em quanto não estãobem desenvolvidas e vigorosas. Difficilmente ellas re-sistem a um sol abrasador.

GEACIANO A. DE AZAMBUJA.

aiteiçao

CHARADAS
XV. Embaixo da folha corre para o mar na suabanca. —* —2 — 1.
XVI. Não nego que para a terra é desinteressada

.1 O

__J_J p- A- M-

SIGMAS HISTÓRICOS
IV.

Um poeta idoso, na Macedonia, tendo se retirado
para um bosque a fim de compor mais tranquillamentee devorado por cães. üm rei e muitos officiaes chegamno momento em que elle exhalava o ultimo suspiro.

Qual o poeta e qual o rei?
V. .

t Um monarcha dos tempos modernos visitando em
paiz estrangeiro o mausoléo de um celebre ministro
que muito contribuíra para a gloria de um reinado, ex-clamou: Se resuscüasses eu te daria metade dos meusestados para que me ensinasses a governar a outro metade.

Quem foi o monarcha e qual o ministro?

¦'.
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DESLUMBRAMENTOS
Reclinada a meu hombro, ella sorrindo
Murmurava, indicando-me as estrellas:
«Quizéra n'amplidão voar, ir vel-as,
«Deslumbrar-me na luz d'este céo lindo!

« «Se a alma vae ao céo n'um goso inundo,* «Talvez eu possa um dia conhecel-as!
«Será eterno o meu prazer em tel-as
«Tão formosas, no espaço reluzindo!»

E mais alva que o pallido alabastro,
Scismava divagando de astro em astro,
Esquecida do mundo e seus escolhos!

Ella vagava pelo espaço ethereo,
Eu trêmulo, em silencio, no mysterio,
Deslumbrava-me ao brilho de seus olhos!

Maio de 1885. Damasceno Vieira,

CHARADAS
(Charadas-eiiigmas, por syllabas)

XVII. O que devo ter na mão para o serviço da ar-
tilharia? — — 1.

XVIII. Qual é o nome de mulher que anteposto a uma
vasilha não falia a verdade'— com vagar? 2.

P. A. M.

PROBLEMA I
A

Um numero compõe-se de dous algarismos, dos quaes
o segundo é maior que o primeiro. Si o numero for
dividido pela somma dos algarismos o quociente será 4.
Porem si os algarismos forem invertidos e o numero re-
sultante desta inversão for dividido por outro maior
2 unidades do que a differença entre os dous algarismos,
o quociente será 14.

Qual o numero?
'—--¦--»•>—•*_£•—fr*"(9 /t\ ou
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ANTIGUALHAS
ORIGEM DOS NOMES DE ALGUMAS FAMÍLIAS

CONHECIDAS

Morava no bairro do Arsenal em Porto Alegre um
proprietário de canoas de tolda (as canoas históricas da
carreira de Rio Pardo): era de estatura menos que regu-
lar, e de corpo proporcionado á estatura; e não era muito
idoso. Não passava por ser velho gamenho; entretanto
quando não tinha de ir tratar jaquetalmente com os seus
barqueiros, apresentava-se em publico de botas polidas,calça branca ou de côr, bem engommada, ricos babados na
camisa, corrente de reiogio com o competente camafeu,
casaca asul com botões da mesma côr ou pretos1),
grisalhos bem penteados, pois não era calvo, e brinquinho
d'oüro na orelha. Chamava-se elle José Pereira da Silva;
era porém geralmente conhecido por José Batuba, ou
abreviadamente pela gente da sua componha — Zê
Batuba.

Entre diversos filhos (iue parece não terem tido
descendência,; destacava-se um que negociava em um ar-
mazem de porta larga na praça da alfândega: chamava-se
elle Manoel Pereira da Silva; porém o respeitável publicofazendo-o herdeiro da alcunha de seu pai, só o conhecia
por Manoel Batuba.

Este tambem por sua vez teve um filho de nome
Manoel que na escola de primeiras letras se assignava
Manoel Pereira da Silva. Este tendo vindo para o Rio
de Janeiro estudar medicina, entendeu, e creio que en-
tendeu bem, neutralizar o odioso da alcunha de seus

*) O chie nesse tempo era casaca asul com botões amarellos.
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maiores, pois em sua volta foi portador e dono de um
diploma que o intitulava Doutor Manoel Pereira da
Silva Ubatuba, nome muito conhecido na politica, na
saude publica e na industria, e que com distineção tem
sido transmittido e conhecido no estudo das letras e do
magistério.

_ Morou para os lados do Triumpho um respeitável
ancião de cognome Bastos, irmão ou parente próximo
do capitão mór Domingos José d'Araujo Bastos. Por
motivos não sei de que, era conhecido pelo nome de —-
Velho Bodas. Um seu filho ainda em menoridade as-
signava-se — Serafim de Magalhães Bastos: mais tarde
julgou de bom aviso, e creio que entendeu bem, assignar-se
— Serafim de Magalhães Bhodes, fazendo em seu cognome
alteração igual á de Batuba para Ubatuba. Eis pois a
origem deste nome de familia.

— Morava na Aldeia dos Anjos um velho sacristão
chamado José dos Santos Abreu, que tinha a devoção
ou obrigação de levantar o Bemdito quando sahia o
viatico a algum enfermo • pelo que o começaram a chamar
José do Bemdito. Com a continuação do tempo tiraram-
lhe o do, ficando simplesmente José Bemdito. Um filho
que veio para Porto Alegre assignava-se ao principio
João José dos Santos Abreu, e com esse nome ainda
conservo uma certidão por elle passada no Cartório Ec-
clesiastico; e como todos o chamavam João Bemdito, por
conselhos de alguém começou a assignar-se João Bem-
dito dos Santos Abreu, e assim morreu.
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— Havia em Porto Alegre um honrado negociante, cujo
único defeito era usar de um diecionario seu próprio,
que apezar de inédito era perfeitamente imitado pelo
Cara-Larga de Rio Pardo, que na casa em que morava
mandara preparar um gabinete com o tétano pintado a
oieo para servir de estercorio a seu filho.

Era casado em uma das antigas e prineipaes fami-
lias oriundas de Viamão, em que se contam hoje viscon-
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des e barões, pois era genro do capitão Vianna, pessoa-*notável daquelles tempos.
Chamava-se Custodio Oonsalves Lopes, mas para o

diferençarem de Custodio José Teixeira, de Custodio
Panças, do Custodinlio, e do vellio Custodio (da roça), ou
mesmo sem ser para o diferençarem, era conhecido porCustodio Ferrugem. F/ certo que nunca como tal se
assignou, porém seus filhos todos tomaram este cognome.
Eis pois a origem do nome de uma familia que é hoje
muito conhecida entre nós, e cujas ramificações tem pro-dnzido excellentes fruetos litterarios bastante apreciados
nas nossas escolas.

Houve em Porto Alegre um homem, proprietario de
uma ilha na Bocea dos Trez Eios com frente para a
Ilha do Lages.1) Chamava-se Manoel da Silva; e parafugir dos homonymos, procurava nos cognomes de seus
maiores um para augmentar o seu; e como nelles tam-,
bem encontrasse homonymos, por conselhos de alguém
começou a assignar-se Manoel da Silva Só, Eis pois a
origem da familia Sô, cujos membros não tem desmen- 

'
tido a honradez de seu progenitor.

Passo agora a tratar de um  mas quanto a
esse um, como faço de procurador em causa própria, se-
rei um pouco mais extenso. E assim, como quando em
outra parte para tratar do capitão João Manoel de Pon-
tes, fui buscar a origem da povoação de Belém, assim
tambem para fallar desse um, preciso dizer antes o queera

À aula de latim cio imclre Tíiomê.
O padre Thomé era homem tão modesto em suas

palavras e acções, que sendo conego e commendador da
ordem de Christo, nos attestados por elle escriptos e as-

}) Esta Bocea dos Trez Rios melhor se chamaria Eio das Trez
Boceas, porque as Boccas são realmente trez, mas os rios não chegam
a esse numero. A Ilha do Lages, que já alguém se lembrou de cha-
mar Ilha das Lages, cousa que lá não havia quando por lá passei,tira o nome do seu proprietario o escrivão Lages (Luis Manoel Gon-
salves Lages) conhecido por Luis Alto. %
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signados, contentava-se em escrever simplesmente —
Thomé Luis de Sousa, Presbytero secular do habito de
S. Pedro, — e nada mais, nem mesmo um et cetera.

Nunca de sua bocea sahiu aneedota a respeito de al-
guem; e quando alguma cousa tinha de acerescentar ao
dito de outrem, levava á cabeça o dedo pollegar dizendo
— e até .... etc. Suas virtudes eram tão reconhecidas
e respeitadas por seus prelados, que no espaço de 22
annos, que tantos vão de 1836, em que morreu Soledade,
até 1858 de seu fallecimento, nem o bispo D. Manoel,
conde de Irajá, nem o bispo D. Feliciano se lembraram
de pôr em concurso a igreja de N. S. Madre de Deos
que elle parochiava como encommendado: em seu enterro
o clero, as irmandades e o povo todos lacrimosos1) se
disputavam o direito de o conduzir á mão até o cerni-
terio extramuros; e se eu lá estivesse, teria sido tambem
um dos disputantes: e até na assembléa provincial houve
uma voz que apregoou ter elle morrido em cheiro de
santidade!

Padre Thomé nascera em Santa Catharina, de uma
das primeiras familias da colônia do Sacramento ali re-
fugiadas pela invasão dos hespanhoes em 1762.

Na casa em que morava na rua da Igreja entre a
Praça e a rua Clara, do lado dos números pares, tinha
por vizinhos fronteiros os seus próximos parentes maré-
chal José Ignacio da Silva e cirurgião-mór Antônio Ca-
bral de Mello (pai do Dr. Américo) e mais adiante nas
casas do Vigário velho (José Ignacio dos Santos Pereira)
seu tio o coronel Manoel José Dias Chaves, todos colo-
nistas.2)

*) Ao escrever estas linhas tambem sinto que meus olhos.....
2) Chamavam-se colunistas os refugiados da Colônia do Sacra-

mento, que tinham emigrado para as capitanias próximas em razão
P da invasão hespanhola em 1762. Dizer que alguém era colonista era

fazer-lhe o elogio, pois eram ordinariamente bem considerados. Esta
l|v palavra colonista, tão usada e conhecida na provincia, parece estar

hoje quasi inteiramente deslembrada, como está a guerra de 1762,
p,' a da Colônia, o terremoto de Lisboa e a corrida, a do Rio Grande.
( \ Quando se via um soldado ou ex-soldado velho, dizia-se: Este ainda
|; serviu na guerra de sessenta e dous; quando se fallava em Conde da

Cunha (José Francisco dà Silveira Casado) e em Sota ãe Ouros
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Dr. Américo o chamava — Tio Thomé —, e esteao marechal — Tio José Ignacio.
Tendo elle fallecido a 14 de Dezembro de 1858com 88 annos de idade, devia ter nascido em 1770 epor tanto devia ter 30 e poucos annos quando no prin-cipio do presente século (se é que não o fez nos fins doséculo passado) abriu a sua aula particular de latimpassando depois a ser professor regio. Era pois coevodo Amansa-burros no ensino, com a unica differença queso deixou de ensinar pelos annos de 1830 quando oAmansa ja nao existia.
De seus primeiros discípulos poucas são as tradiçõesque tenho; sei todavia que com elle aprenderam o finadobispo D. Miciano *), Dr. Américo Cabral de Mello vis-conde do Rio Grande, padre Francisco de Paula Baptistae José Custodio Teixeira (avô materno do Sr. José Gon-salves Duarte).
Dos do meu tempo além de muitos que seria longoenumerar contam-se o conselheiro Cândido Baptista, de-sembargador Paranhos Velloso, Doutores Cândido AlvesPereira, Serafim dos Anjos França, João Capistrano, João

^w^g0SAMirtÍnS 
Perdr1a) 

/lizia-se: Este ainda é d0 tempo dacorrida Ainda me recordo de ouvir na minha infância, em um dia
LTt ^^ntos, Bento José Ribeiro (avô paterno do Dr. Sobragy)d zer: Bom dia, Sr. vismho: fazem hoje tantos annos que foi o terre-
ZZit ii °~ Tmo terá de acontecer üa futura geração arespeito da revolução da província, da epidemia da colera-morbus e
ÍISfT ?! par^y- Entretanto por gracejo ainda se falia emcouzas do tempo do Onça, que é mais antigo que tudo isso. B apropósito: quem vier ao Bio de Janeiro e quizer conhecer o Onçaque aqui governou em 1725, vá á igreja do Rosário e procure vêrno consistono da mesma o retrato de corpo inteiro do seu irnicãofcemteitor, o mestre de campo Luis Vahia Monteiro. Tendo denoisdelle govemadoo Conde de Bobadella por espaço de 33 annos, quandoalguém se queria referir a tempos anteriores ao seu governo lem-Orava os tempos do Onça. Eis a origem deste gracejo popularO Onça, 1725; o Terremoto, 1755; a Revolução, 1835; atermi-nação da mesma 1845; a colera-morbus, 1855; a guerra do Paraguay,1865; e; o Aiwuano, 1885! tudo cinco! está bem bom para decorar

Ji Muita gente se ha de ainda lembrar de que quando o 1.» bispo-u. feliciano fez a sua entrada solemne, no acto do beijamão sendo oPadre lhome como vigário geral o primeiro a beijar, recebeu a honraae ver suas mãos osculadas por lábios episcopaes.
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Rodrigues Fagundos, Ignacio Joaquim de Paiva, Rafael
d'Araújo Ribeiro e Francisco de Sá Brito, Vigários José
Ignacio, Hildebrando e José Antônio Dutra e padres
Francisco de Paula Macedo e Francisco Aurélio Martins
Pinheiro; e quasi todos os praticantes da Contadoria de
fazenda ali mandados pelos Escrivães da Junta Thomaz
José Soares de Avellar e João Maria Jacubina.

A aula do padre Thomé podia dividir-se em trez
sessões; a l.a preparatória, a 2.a disciplinar e a 3.a a
aula propriamente dita.

A l.a sessão, a preparatória, era de manhã atraz
da casa da Junta (por abreviatura atraz da Junta); e
de tarde nas escadas de José Feliciano1) á sombra das
paredes. Nesta sessão uns estudavam, outros combinavam
as lições, outros collavam, outros fallavam da vida alheia
e da própria, outros finalmente jogavam na tarimba dos
soldados o jogo (galleado) das pedras, ou atiravam pedra-
das lomba a baixo para os lados de João Baptista Ra-
oecão2) ou lateralmente para o vallo do quintal do palácio
do governo; isto quando a sessão era atraz da Junta e
com consentimento dos soldados paulistas, entre os quaes
havia um a quem tratavam de Senhor a Deos por ser
esta a maneira por que elle os cumprimentava. A's tardes
nas escadas de José Feliciano era isto mesmo, menos o
jogo galleado das pedras; as pedradas porém tinham outra
direcção; ou iam para os lados da Praça, ou tambem
lomba a baixo para os discipulos do Amansa que iam lá
fôra nos carrapichos e macegas fronteiras á escola por não
haver então muro que impedisse3), havendo um atalho
de zigzag em sentido diagonal da rua da Ponte para
a Praça ou viceversa, por onde subiam e desciam os disci-
pulos do Amansa quando iam á igreja.

Seguia-se depois a 2.a sessão, a disciplinar. Um

* .*) José Feliciano, visconde de S. Leopoldo, levou annos a con-
cluir o seu palácio: tendo feito as paredes principaes e a sua escada
semicircular, parou com a obra ficando de fora as escadas á dispo-
sição do publico.2) Era assim chamado por tocar rabecão nas igrejas. Parece que
era irmão do Floriano, continuo da assembléa provincial.3) Desta não se lembrou o Sr, Felicíssimo,

/
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quarto d hora antes da designada para as lições, o padremesto abria a porta da sala; e esta era de toda asiÜphcidade contendo só o essencialmente necessário: bancoswTatlf tr Tt0 á Parede entre aS duas v^ipaia assento do padre mestre, e de fronte desta umapequena mesa com gaveta em que se guardavam as selectase o tinteiro; e nas paredes até certo tempo 5 grandesmappas geographicos pendentes, a saber: o mappa-munde as 4 partes do mundo | Eu disse até certo tempo porSSXí»T rd?!°niappa da Asia em »
lemh^ln 1 d%M™ em francez, teve a infeliz

s wíp t 7 WMWPWhe umas garatnjas, assim nma
Sf fi 1 1 ^ %" Pel°~ que ° padre mestre os acolheutodos, ficando desde então as paredes despidas (não dkonuas, por que o Conservatório Dramático do Rio de Janeiroembirrou com esta palavra). Aberta a porta da aulacomeçavam a entrar os estudantes ou sós ou em gruposde 2, 3, ou mais. Assim como nas prisões da justiça-ha
iTJT VWf °^°r accordo ou convenção, havia tam-
nn? m! 

Um (;f°-R^mte> ligar plenamente preenchido
£1,1; 

* Mnl Perara SaI8'a'10. 9lle "*> consentiabaiulho nem controvérsias. A's vezes fazia exercidosmilitares; por exemplo: - Tudo de joeüios; e todos seajoelhavam: Dedo para o ar: e todos levantavam o dedo-Levantar; e todos se levantavam: Assentar; e todos seassentavam: Estudar; e todos estudavam ou fingiam estu-aar; e ai daquelle que não obedecesse á voz; uma varinhade marmeleiro ou junco o fazia obedecer. Em fim onome de Cabo-Regente era tão conhecido e usado, queum dos filhos de José Gomes Jardim, ainda calouro, emumas desculpas que teve de dar ao padre mestre, invo-cou o testemunho do Sio Cabo-Regente (risadas).Tanto nesta sessão como na anterior, a preparatóriaos nomes próprios eram lançados á margem para só seusar das alcunhas. Todos tinham alcunha, e o próprioUbo-Regeiite não estava delia isento, de modo que sóse ouvia Gambá para aqui, Lagartixa para ali, Caixinhapara acolá, Eatao me ensinas este ponto? etc. etc.
J) Nesse tempo ainda se não fallava em Oceania.
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? ' Não me é possivel hoje lembrar todas as alcunhas
então em voga com os seus respectivos donos; todavia
ahi vão as de que me-lembro; e a tal respeito honni
soit qui mal y 'pense1), e vai em ordem alphabetica:

y — Ançorote, José Moreira de Menezes, irmão da
Sra. Baroneza da Gravatahy.

Aranha, desembargador Paranhos Velloso.
Atalaia, Leonel Coelho da Silva.
Barata, Antonio Nunes Peixoto.
Botillia, Ignacio Baptista de Freitas.
Botim, Antonio de Sá Brito.
Bugio, Dr. Francisco de Sá Brito.

-- Carancllo, Joaquim José Eibeiro (filho do Ouvidor).
Caçapirra, padre Hildebrando.
Camondongo, Dr. Rafael d'Araujo Ribeiro.
Caixinha, Dr. João Capistrano.
Carrapato, M. de Araujo Porto Alegre, barão de

Santo Ângelo.
Garrapatú, Marcos Alves Pereira Salgado.
Carão, Serafim Pereira de Carvalho2)
Caramujo, André Alves Pereira Salgado.
Capitão do mato, Manoel Vaz Ferreira.
Catasquá, Dr. Cândido Alves Pereira, de Pelotas.
Conde d?Arcos, Januário Fernandes Chaves.
Frango d'Agua, Amaro d'Araujo Ribeiro.
Gaiato, Francisco José Furtado, a pouco falle»

«ido..
|| ' — Gaipava, José de Paiva Magalhães Calvet, por
. causa do casacão verde.

I
h

•;'¦x) Isto"é francez, e quer dizer: que ninguém leve a mal o que
«escrevo, pois não ha nisto pensamento occulto.

2) Deste estudante, que no fim de um anno da artinha de An-
tonio Pereira só sabia que — elles foram se traduzia fuerunt ou
fuere, ha o seguinte episódio: Tinha um estudante de traduzir o
trecho seguinte: — et in domum Charonis devenerunt, e o fez. do j
seguinte modo: et devenerunt e chegaram, in domum á casa, Cha-
ronis do Carão (em voz mais alta e apontando para elle) ao que este
logo gritou: Ponha-se quieto Sio Prospero. Coitado! Lá foi morrer

N em 1826 submergido nas profundezas do mar, conjunctamente com
Ê.; -seu cunhado Galdino Joaquim de Sousa, primeiro marido da Sra. viuva

Xandell.

Ml-v.jj
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IIIS* J°aClUÍm Bamt0' fllh° de R Ma™ ?
^ ÍTx.^^ Patrici0 José Correia da Ci™ra, filhode D. Eustaquia. '

-ica, José Feliciàno França,

do 8~ 
Lagartixa' Alexaildl>e Ferreira Ramos, ajudante
Maitaca, Cândido Peixoto de MirandaMochila, Humberto Marim Theodomiro de SáMorcego, tenente - coronel Francisco de Assis %Chagas.
Melado, padre Francisco de Paula Macedo.Mtchbla, major José Alves de Moraes fl3%anco, Vasco José da Silva Guimarães, irmão -

do barão de Jaguarão.
Ped velho, Francisco Antônio da Eosa.Paz avô, Domingos José d'Araujo Bastos.Pato, Lourenco Bandeira1), filho de D. Clara.Patusco, Cândido Baptista d'Oliveira.Periquito, Vicente Ferreira Gomes, por causa da 3casaca verde.
Presumpgão, Antônio Fernandes Chaves.Páo-achío, Joaquim Ignacio Xavier.Piava, José Ferreira Porto.Pipoca, Luiz de Azevedo e Souza, de Pelotas.Queixo ãe cabra, Antônio Paulo da Fontoura.Batão, Manoel Francisco da Costa, da secretariado curso jurídico de S. Paulo.
Simão, Joaquim José de Cordova. "Tmébre, Manoel Pereira de Barros.Tibí, Innocencio Martins de Menezes.Totó, padre Francisco Aurélio Martins Pinheiro.Tucano, Felis José da Silva.Velhinha, Antônio Bernardino dos Santos Xavier.

*) Quando Lourencinho entrava na aula havia logo uma voz
que gritava: De quisquis, quidquid, ablativo do singular? ao que ¦
tocios respondiam com voz gutural-ehiante: A quoquo, quaqua, quoquo. ¦
& elle que era gaiato tambem ajudava a responder.

11
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E outros, e outros, de que me não é possivel re-cordar.
Segue-se agora a 3.a sessão, isto é, a aula ãe latim

propriamente dita, da qual pouco ha a dizer: lições decór, argumentos de nominativos e linguagens, nas quaesprimava o tal Carão com o seu fuerunt ou fuere (únicacousa que sabia responder), lições de traducção, argumen-tos de atrazados, themas duas vezes por semana, e de6 em 6 mezes algumas palmatoadas em numero impar
de 1, 3 e 5.

Findas as lições, iam uns para casa, outros a lavar»
se no riacho, outros ás pitangas (no tempo dellas) ásruas da Figueira e da Varzinha, antes de serem ruas,outros finalmente a comprar e comer tremoços na vendado Manoel Biribirl em frente ao lugar onde é hoie a
ponte.

Agora vou tratar do nome de familia do tal esse
um , que parece ter ficado esquecido.

Em 1816 na aula do padre Thomé eram discípulos
mais adiantados Antônio Fernandes Chaves, Cândido
Baptista de Oliveira, José Moreira de Menezes e Manoel
Francisco da Costa, seguindo-se-lhes Marcos Alves, o
Cabo Regente, o padre Francisco de Paula Macedo e
outros segundo a ordem de adiantamento. Tinha de en-
trar para ali um menino de 9 annos e meio, pois nas-
cera em Agosto de 1806, e estávamos em Fevereiro de
1816. Tinha sido discípulo da poetisa Maria Josefa, e
depois tambem do Amansa, e aprendido a ajudar a missa
com o padre Sanhudo1). Seus pais para a sua estréa
tinham lhe mandado fazer uma casaquita de panno mescla,
côr de pelle do diabo ou côr de burro quando foge. Ao

*> O padre Manoel José Sanhudo, escrivão da Igreja, como então
0: dizia, tinha missa em casa: nas tardes em que dava seus pas»seios de gabinardo e chapéo triangular, como via pouco, ordinária-
mente tropeçando em alguma pedra, tinha a paciência e resignação
de tomal-a com ambas as mãos e ir collocal-a junto á parede ou muro
próximo. Era parente mui chegado (talvez irmão não germano porcausa de segundas nupcias paternas) da grande familia Bernardes, da
Cavalhada ou Arado Velho, onde casou José da Silva Guimarães
Tristeza, que deu o nome ao bairro hoje conhecido por essa de-
dominação.

*?fi
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apresentar-se na aula pela primeira H % /fato novo, gritou W Candirín i£ *• 7 Z, com este seu
da direita: 0/fc« far,c? * 

fP 
* lá d° sen baM»

Coruja foi proclamado pelo Sn E T3°" E eo™
mja foi acclamado Zv tli 

(f bo"Ee^e, e como Co-
Coruja ficou, e . .^ 

aSSemWéa tóMM"fe-- «
a«ltrt^e:Ífftmeraoria' ^ dCT»™
«iro a n de C emTue íif 

V« de 12 de Fe™-
Eutropio.- não havendfrSíl % 

mettenun lla "*> o
troco de lições #11! f e fraricez' ap^ndeu-o ad» Eio de jsa ^s are t:íirfóracom outro de quem ora nar^w V í aPlen(ku musica
como se dedica™ «o ffitSett f? ^ e
cantochão com o üadro Sic co' fol aprender
amostras na Semaítt ? il 

° 
«T „**? 

aIflmas Sde que era viário o i ãti m Santo Amaro
em Taquary onde 1 Pa?J?Í"> e no anno seguinte
Eibeiro e ainda em isxfn ,° pa(lre Anto"io Pe™ra

homemCSShK0 T 
'- 

?'dai'' ™ e fez-se I
Sr. Luis Affonso deliai ÍZ 

MM001 Affonso *ai *°
Por que (itel^) ° que era »« sabido
depois de Tei «Mo'Z "^ SC sabc' José Manoel, 7
d muda™ J? tliesoureiro de ausentes em Porto Aleffi fiado „ r tam£ Tt" WV"de ^ "m °^°
e ao mesmo SnTtiL 

"T Ant0ni° Alves Perem,
viu obriS a p ví 

Um ^ miriho' * Wm se
devia lf Mo sfSS 

Uma Carte quc Pel° resnltado ¦
portado?» Se„ dito ffitr° a?lmeilta(la. ™do della 7

lar, o fez nela in rLí ?P / ? e ea carta Pa^icu- "
Porto E»S dl»guido-lfie pelos jornaes de
_J^Ve mil impropérios, entre os quaes se liam

*> mesmo padié deram anS\S W ?m de entru(I° P°r aladas ' 
5banho d'ágSl^nlâllS?2 ^ CantocMo um fo™<lavel ^§atravessava um c^Stcuío P ? ? ™a §Tailde bacia> ^nd<> ÜlWW W wj.*.mvr escuro.

> yue diz a isto,, Sr. conego Teixeira?
11*
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as palavras seguintes; »E quem havia de ser o porta-
dor dessa celebre carta ? O seu celebre e bem conhe-
cido afilhado Antonio Alves Pereira!!1) »A' vista disto
o homonymo deste lado para não haver confusões, desde
esse dia, ou antes desde a noite desse dia, já na acta
da Sociedade do Theatrinho, de que era secretario, ao
subscrevêl-a, começou2) e dahi em diante continuou até
hoje a assignar-se como abaixo se vê.

Rio, Abril, 1885. A. A. P. Coruja.

Ignacio Manoel Vieira. — 0 Fanlia. — A Ponte.
— 0 Amansa-kLiTos3)

Em minha missiva de Dezembro publicada no »Jor-
nal do Commercio« de 8 de Abril, quando fallei do ar-
tigo do Annuario intitulado A primeira escola ãe Porto
Alegre, prometti pôr os pingos em alguns ii que os
não tinham. Eis o que posso fazer segundo me ajuda
a memória.

— Na pagina 156, linha 21, do Annuario se lê o
seguinte; „0 transeunte ainda hoje ao passar por esta
parte da rua do Riachuelo, especialmente no inverno,
nota ali uma humidade constante em frente ao becco do

M

a) Se não eram estas as palavras, eram outras equivalentes.
2) Se ainda é vivo o Sr. Enéas Apòllinario, elle dará testemunho

desta primeira assignatura.
3) Lendo eu no Jornal do Commercio desta cidade, numero de

8 de Abril pp., que o illustre rio-grandense Sr. Antonio A Pereira
Coruja protestara fazer observações a respeito da noticia sobre a

primeira escola de Porto Alegre, escripta pelo Sr. Felicíssimo M. de
Azevedo e publicada no Annuario de 1885, — dirigi-lhe uma carta

pedindo com empenlao que me remetesse as observações promettidas.
O Sr. Coruja respondeu-me dizendo que, de facto na sua missiva

do mez de janeiro (1885) para o Jornal do Commercio e por este
até agora não publicada, fizera as alludidas observações, e que em
essência se não na forma as escrevia de novo e m'as enviava a fim
de que eu publicasse onde e como quizesse.

Sendo muito interessantes as notas recebidas, resolvi msenl-as
aqui, em seguida ao precioso artigo sobre a origem dos nomes de
algumas famílias conhecidas, certo de que os leitores do Annuario
me agradecerão o additamento.

O Director.
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VMrlAteTnha P°r qM M C°nheCÍd0 l!ínaci0 Man°el
Analysemos. "
— Não conheci Ignacio Manoel Vieira que deu o

ZZ them, 
°mle le7alltOU Pr°Prie^^; conheci-lhe

poiem ti es filhos: um de seu mesmo nome, casado comnma filha de Bento José Ribeiro e de sua mulher DDesidena avós paternos do Dr. Sobragy; outro era JoséIgnacio Vieira, o Carretão; e outra era D. Francisea
(duas vezes) Paranhos*), mãi de João Paranhos, profes-sor em S. Leopoldo, de Antonio Paranhos, conhecido por
f ZZ f ?f i (P^dicado da familia), de D. Francisea,a pouco fallecida viuva de Antonio Rodrigues Chavesconhecido por Chaves moço para o distinguir do Chavesdos óculos, seu irmão mais velho, e do Dr. em medicinaManoel Paranhos que por ter morrido moço não tevetempo de engordar, e que era casado na familia de An-tomo Ferreira Machado, do Passo dos Negros sitio de-pois pertencente a Thomé José de Araújo, e talvez hoiea algum ramo da familia Flores.

Nunca ouvi dizer, nunca me constou, nem mesmo éexacto que Ignacio Manoel Vieira tivesse a alcunha delanha O Fanha propriamente dito nem fanhoso era-apenas .aliava- com voz guttural abafada; chamava-seFrancisco José de Azevedo; foi pôr taverna por baixode um sobrado de Ignacio Manoel Vieira do lado dosnúmeros ímpares e que deve ter hoje o n.° 5 ou 7.Além desta taverna tinha uma outra defronte' de
que era caixeiro ou interessado João Manoel Amorimmuito amigo de ler aos freguezes as gazetas que nostempos próximos á Independência traziam os decretos dasCortes Geraes Extraordinárias e Constituintes da Nação1 ortugueza. Por morte de Fanha sua viuva casou comum alfaiate, creio que Catharinense; e de dous filhos de-tanha que eu conheci, lembro-me bem de ter visto umvestido de blusa fazendo parte das hostes de Bento Gon-salves nos princípios da revolução.

, J) Digo duas vezes Paranhos por ter sido casada com dous |irmãos Paranhos; um que em um dia de Santo Antônio desappareceuno mar com navio e tudo, e outro que ficara em terra

AfP
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s Não cheguei a conhecer a Ponte que deu o
nome á rua hoje denominada do Riachuelo, mas as tra-
dições que tenho são que essa ponte, se é que não era
pinguela, era na Travessa do Poço, para dar escoamento
ás águas que desciam da rua do Poço, depois denominada
de S. Jeronymo, onde havia uma fonte com coberta de
madeira em forma de abobada, para a qual ia todos os
dias uma sentinella da guarda do Palácio afim de guar-
dar ou resguardar o solitário kagado das pedradas dos
rapazes; kagado que afinal com o abandono da sentinella
morreu a pedradas ficando a fonte obstruída para sempre.

O professor Antônio d'Avila (Amansa-burros ou
simplesmente Amansa) era de estatura mais que ordi-
naria, corpo direito, mostrava ter sido magro quando
moço pois era descarnado, rosto prazenteiro apezar da
sua severidade, pernas e pés compridos, usava um par
de botas pois me não recordo de o vêr de sapatos; tam-
bem nunca o vi de casaca e sim de casacão preto e com-
prido, e menos de casaca de lila, fazenda que se não
adaptava ás casacas d'aquelle tempo, e somente aos fra-
ques ou nisias. Nunca o vi acompanhar os discípulos
quando iam ao Nosso Pai, tarefa essa incumbida ao de-
curião mór que levava a cruz, fazendo elles ala adiante
dos irmãos cantando o bemdito, mas sem tochas. No
meu tempo (1813 a 1816) a mesa do mestre era ao pé
da porta do interior; a archibancada era de 5 ordens
de assentos; e bem me. lembro que assentando-me eu na
2.a bancada, tinha junto de mim na 3.a Manoel de
Araujo Porto Alegre; nunca ouvi que o Amansa tivesse
no interior discípulos de latim, nem mesmo outra pessoa
qualquer á excepção de uma negrinha que na ausência
delle vinha ás pressas mostrar a palmatória aos meninos
com tregeitos para os fazer rir.

W? O professor Ávila não morreu ensinando; alguns
annos antes tendo necessidade de despedir por certas
travessuras a um menino de nome Antônio Pedro, e re-
ceando fazêl-o por pertencer á familia de ummaioralda
terra, julgou de sua dignidade despedir todos, occupando-

-se em dar lições particulares, contando-se no numero de
suas discipulas as Sras. viuva Caldwell e a professora D.
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Francisca, mai do Sr. l.° tenente Ernesto do Prado
Seixas. De propósito omitto os ultimos cognomes do
discípulo que deu causa ao fechamento da escola, porquedepois o conheci bom cidadão, bom marido, bom chefe
de familia e bom empregado publico, que lá foi morrer
em Alegrete. Dizia-se de Antônio dAvila que tinha
sido noviço ou corista dos Jesuítas, de cuja expulsão
então muito se fallava. Todos o julgavam portuguez da
península, mas seis annos depois da sua morte tive oc-
casião de verificar que era ilhéo dos Açores pelo facto
seguinte:

Pelos annos de 1830 mais ou menos meéremettida
pela administração do correio1) uma Carta que se dizia
retardada, que a mim era dirigida, tendo o seguinte
sobrescripto: Ao Sr. Antônio ãJ Ávila, professor em Porto
Alegre. Abrindo-a vi ser de uma irmã das Ilhas dando-
lhe conta de todos da familia e parentes, e queixando-se de não receber noticia a seis annos.

Nota-se que a carta tanto no fundo como na fórma
mostrava ter sido escripta por pessoa de alguma instruc-
ção; carta que se eu podesse prever que teria hoje necessi-
dade delia, a teria guardado com o mesmo cuidado com
que foi guardado o autographo dos primeiros annuncios
de Antônio dAvila, bem digno de figurar nas prateleirasda nossa Bibliotheca provincial.

P. S. — Esqueci-me de dizer no lugar competente
que o Amansa tinha como termos favoritos as palavrasmadraço e mAasno, e que recebia como honorário duas
patacas por mez, ao passo que a poetisa D. Maria Jo-
sepha se contentava com uma pataca sô/ Bons tempos
esses em que se compravam ovos a tres por dous vinténs,
com dez réis de melado com água se tomava nas ta-
vernas um bom refresco, e os pobres davam graças a
Deos quando recebiam uma moeda de 5 réis!

Rio, 1885. A. A. P. 0.

*) O correio era na rua do Ouvidor acima da rua Nova do lado
dos números pares, e era seu administrador o honrado ex-negociante
e ex-vereador Manoel da Silva Lima ahi assassinado em uma noite
para lhe roubarem o dinheiro próprio e o do correio.

,yy
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CHARADA XIX
Sou caminho entre nações;
D'um paiz fui cidadão. 3

Conceito
N'algum tempo fui a gloria
E de muitos a ambição. _

A. B.

->—• •+«*•—y+~<__) 7tV. á
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Até ha pouco tempo acreditava-se que as duas ce-
dulas de 100.000 libras esterlinas, que o Banco de Ingla-
terra emittio. eram os papeis mais preciosos do mundo.

Não ha tal. A familia do principe de Staremberg
possue um titulo cle renda que tem o valor de 1.500.000
florins ou 150.000 libras esterlinas e coupons de juro
annual de 7.000 libras.

Mas isso ainda é bagatela!
Temos cousa melhor. Uma d'ellas é uma cédula de

1 milhão de libras, que não foi posta em giro, é ver-
dade, mas que o Banco de Inglaterra conserva cuida-
dosamente n'um quadro. Outro papelsinJio bem precioso
é uma certidão de cem mil acções da Estrada de ferro
Central de New-York, valendo mais ou menos um milhão
e oito centas mil libras esterlinas. Este ultimo papel-
sinho pertence ao Sr. Vanderbilt, que não o trocaria de
certo por meia dúzia de cadernos de papel, ainda mesmo
que este fosse  ministro.

A Sra. viuva Heine Furtado tem uma inscripção de
renda da divida publica franceza, que se approxima de
5 milhões de francos ou 200.000 libras.

Sirva isto de consolo aos que nada possuem.

§s4-/ 
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TRATAMENTO DO CORYSA OU DEFLUXO
A União Medica publicou este anno (1885) a no-ticia seguinte:
„ O Dr. Dobson aconselha cm um periódico inglez umtratamento para o corysa, ao qual attribue uma efficaciareal e positiva. Collocam-se quatro grammas cie cam-

phora, grosseiramente pulverisadas, em uma cafeteira comágua a ferver, até a metade, e mantem-se a ebuliçãocom uma lâmpada de álcool. Os vapores camphorados
que se desprendem são aspirados pelas narinas, cobrindo-se a cafeteira com um panno ou outra cousa análoga.

„Uma acção múltipla produz o vapor camphorado:
actua internamente de um modo especifico sobre toda anmcosa nasal e externamente produz um abundante suorda pelle do nariz e face, que obra como derivativo dainílammação da membrana de Schneider.

,,A' primeira inhalação o doente melhora e geral-mente bastam tres ou quatro para determinar a cura.A duração das inhalações será de 10 a 12 minutos."
Sobre esta enfermidade, tão commum entre nós, e

que tanta gente toma ao serio, diz uma das maiores
autoridades médicas da actualidade, o Dr. Jacoud:

„0 corysa agudo provém a maior parte das vezesde causa externa. O resfriamento geral ou parcial, prin-cipalmente o frio nos pés, a passagem de unia athmos-
phera quente para um meio mais frio ou inversamente
a transição brusca do frio para o calor, a acção do solda primavera succedendo aos dias sombrios do inverno,
a humidade, as mudanças súbitas da pressão athmosphe-
nca (tempestades), são as causas mais communs do de-
fluXO. .;'

„Como estas influencias podem obrar ao mesmo temposobre muitas pessoas, concebe-se que a moléstia se des-envolva no estado epidêmico; mas como de outro ladouma multidão de pessoas soffrem diariamente semelhan-tes modificações athmosphericas sem se indefluxarem —
é forçoso reconhecer que a predisposição tem um papelpreponderante nesta enfermidade.

' v. ,f*
¦C'*ã



..test'
:"'^V :X'"Vví

IfpSK •;•'. 1-

v „Porém ha tambem causas internas.
te ;>0 corysa agudo cura-se por si mesmo em alguns

te dias, nos casos leves nem mesmo é necessário ficar re-
cluso; desde que o doente esteja bem agasalhado é muito
melhor estar ao ar, porque ahi respira mais facilmente.

te A visinhança de üm foco de calor augmenta invariável-
mente a inchação da pituitaria e da cephalalgia.

„Nos casos intensos a conservação no leito ou no
quarto é necessária ao menos durante os dous ou trez
primeiros dias; ao mesmo tempo si o corysa succedeu a
um resfriamento procurar-se-ha provocar uma diaphorese
(transpiração) abundante por meio de bebidas quentes,
depois do que se recorrerá aos pediluvios irritantes, aos
sinapismos para attenuar a fluxão cephalica; a abstinen-
cia de bebidas diminue a abundância da secreçâo. A
applicaçao de corpos gratos (por exemplo a vaselina) na
raiz do nariz e sobre os sinos frontaes é um palliativo
útil; é preciso além disso untar com cold-cream fresco
(ou vaselina) o lábio superior e o contorno das ventas
afim de evitar excoriações.

„ Muitos meios abortivos se tem proposto, mas não
merecem grande credito, porque são muito variáveis em
seus effeitos: a occlusão das ventas por um panno em-
bebido em collodium; a cauterização da mucosa com fios
embebidos em uma solução de nitrato de prata (25 cg.
para 30 g)\ as injecções de sulfato de zinco (15 cg. para
30 g.), d'acetato de morphina (uma colherinha de uma
solução de 10 a 15 cg. para 30 g)\ a aspiração de pó
de morphina, de ópio; as fumigações com vapores de
ópio; a aspiração dos vapores de ácido acetico, dejodo,
de ammoniaco; as pitadas de camphora em pó, são os
meios que tem sido mais preconisados. Elles tem seus
successos e seus revezes. Em razão da facilidade da
applicaçao, o iodo, o ammoniaco e a camphora merecem
a preferencia; mas eu devo dizer que a camphora tem
sobre as outras duas substancias a vantagem de não pre-
judicar quando não faz bem; ao passo que tenho obser-
vado (em mim e em muitas outras pessoas) a aggravação
dos accidentes pela influencia do iodo e do ammoniaco.
De mais, todos os meios abortivos só tem algumas proba-
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bilidades de suecesso durante as primeiras horas da 1vasao da moléstia. aa m"
„—Nas crianças de peito o defluxo é uma moléstiaque requer muito cuidado. Não podendo Sra %

como mTma^ ^am ¦ '* »ela CTeSaÔCOlüü líldlliai r — Hj7 DrPPlQO om òlrviivin -arrtação *™^z^ryst
meio ge lavagens ou de injecções emollientes."A receita do Dr. Dobson emprega o remédio otpfeudo por Jacoud e por elle considerado innocS Vale'pois, a pena que seja experimentada. le'

<£> •+« ai ~

RICO E POBBE '
Inda que falle a verdade —• hacleO pobre sempre mentir-
Se o rico diz: Certamente." - „Mente,«Ninguem lhe irá repetir!
Acredita ser a esmola — molaPara no céo ter entrada;
Mas se ao mendigo despede — pedeQue não lhe cuspa na escada!
O pobre que é bom christão — tãoContente vive comsigo,
Que até nos ricos ter fé — é

Ludibrio ser do inimigo!
Quando os ricos com desdém — dêemMagro ceitil ao que passa,Dizem que pela excepção — são

Protectores da desgraça.
O pobrezinho entre tanto — tanto

E' filho do Deus eterno,
Como esses que vivem salvos — alvos,Das tentações do inferno!

P. A. M.

..,. -..-
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JULIANO S
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CALENDÁRIO PERPETUO JULIANO E
GRE1GO

TvJlâ% S' professor de methematicas noLyceo de b. Luiz, orgamsou e apresentou á AssociaçãoFrancesa para o adiantamento das sciencias, no seu con-grano de Knao (1883), o interessante calendário perpe-tuo, constante das cmco tabellas que damos na paginaantecedente (em frente). 1 8
Por meio delle acha-se com facilidade o dia da se-mana correspondente a qualquer data dos dous calenda-

les regl'aS 
Pam UÜ1ÍSar aS tabellas sao muit0 sim"

Exemplo:

^?f1ÚTm qU6 f deseJ"a saber em <lue dia damana descotao-se a America, isto é, cm que dia oceor-íeu o 12 de outubro de 1492.
oil* ?+S15Cn0 éTJuliano' ° sei1 numero é 14. Vai-se comene a tabeliã I procura-se o numero 14 e lá na co-lumna J em frente de 14 acha-se o algarismo 5
í tahPiif tt 

d° 
fmÚ0 / 92> Vai"se com este numero

A o aÊismo6 3 
** ^ ™ ^^ m Columaa

p „niívmez é °l!tubro- Na tabella In a^a-se em frentea outubro na columna fà o algarismo O
m<Â íl d<í mez é.12' Vai"se com ° nilme™ 12 álabellalV ela se acha em frente a 12 na columna Go algarismo 5.

Sommam-se os quatro algarismos: 5, 3, 0 e 5, totalM. Leva-se o numero 13 á tabella IY e lá defronte de
líZTmT- sextfám> Foi pois n'uma sexta-feiraque se descobno a America.
^ÊÊt exemPloi Procuremos saber em que dia dasemana deu-se o grito da independência do Brazil, isto
1822 Semana occon'eu ° 7 de setembro de

O século é gregoriano, seu numero é 18. Vai-se

¦%.
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com este numero á tabeliã V. Encontra-se lá na co-
lumna G o algarismo em frente 3.

O anno do século é 22. Vai-se com o seu numero
á tabeliã II e lá se encontra defronte de 22 na columna
A o algarismo 6.

O mez é setembro. Encontra-se na tabeliã III em
frente a setembro na columna M o algarismo 5.

O dia é 22. Na tabeliã IV encontra-se na columna
6 o algarismo 1.

Sommando os quatro numeros 3, 6, 5 e 1 tem-se 15
e indo-se com esta somma á tabeliã IV acha-se em frente
de 15: domingo.

Foi pois num domingo que se proclamou a incle-
pendência do Império.

Procede-se do mesmo modo em todos os casos, tendo-
se a cautela de usar da tabeliã I para as datas do ca-
lendário juliano e da tabeliã V para as datas do calen-
dario gregoriano, e notando-se que tanto para um como
para outro calendário — 1822 é século XVIII, 1582 é se-
culo XV, que para o calendário juliano 45 é século 0,
140 é século I e assim por diante, attendendo a esta
differença do modo vulgar na maneira de nomear os se-
culos.

Para utilisar o calendário perpetuo é conveniente
tambem saber o seguinte:

Desde Numa até Júlio Cezar o calendário romano _
do qual se deriva o nosso, não tinha regra alguma pre-
cisa. A correspondência do anno lunar, de 12 lunações
formando 355 dias, com o anno solar que regula as esta-
ções fazia-se por meio de intercalações fixadas arbitra-
riamente pelos sacerdotes para servir ás usurpações dos
magistrados. Em seu Tratado de Astronomia diz Her*
schell que o ultimo anno do calendário romano, deno-
minado o anno da confusão (anno 46 antes J. C), foi
de 455 dias!

O calendário juliano é devido a Júlio Cezar, auxi-
liado por Sosigenes, celebre astrônomo e mathematico de
Alexandria. O anno juliano é commummente de 365 dias

.e de quatro em quatro annos ha um bissexto (no qual
se intercala um dia depois de 28 de fevereiro) que tem
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366 dias. Os annos bissextos do calendário Illl. ~todos aquelles cujo numero WmÊWWlS cT.
Zi&fr^r/atr°i A d™ l mé ia°Udanno junano e de 365% dias solares médios Mas *<?«duração e um pouco demasiada, pois que o ann »trJlo intervalo de dous eoiiinnPÍn« /£ 1 annotiopico,

de 365 ^,2422042 SS„* Pnmavera, se eompõe
mente 7 M Z ^J?!!?^ produz appitaimiMb.-J v^Po-VW V«_J_J.J_\w_imente 7 dias em nove séculos

do outomno (entre nós os do outomno Í'ffi™

**t 
£ 

*ussla e a Grécia são actualmente' osúnicos (paizes da Europa que conservaram o uso do ca>
s 11° i", 

a_0;-teae1° an,1° de 1800 a differença enSos dous calendários e de 12 dias: ella será de 13 d asno mez de março de 1900.
A reforma gregoriana consiste na omissão nominaldos 10 dias que seguiram o dia 4 de outubro dc 1582o dia seguinte, 5, tendo sido considerado e contado como

em' . 2 cessão do dia intercalar, 29 de fevereiro,em 3 de 4 annos seculares. No calendário gregorianoZ°, TT teí'mÜ,ad° P01' d°US 2el'0S é bÍSSext» Ao mimeio que indica as centenas é divisivel exactamenteiw 4, ou, mais claramente, quando o numero oue wékestados oS zeros, é divisivel por 4. Assim 1600 e
o sãoSa° 

ann°S blSSext0S; 1700' 1800' 19^0, 2100 não

temní^ÍJ 
m°d° aS C°UfS se remédiaram e por muitoempo. Mas como o valor do amio gregoriano é ainda

d?mPZ?/0rte' ,365dt?425 1W & íe 3000 annos
| 

menos de um dia. B uma differença essa que certa-mente nao nos mcommodará....

"<7Í_
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Voltando aò.-calendário perpetuo: — Para utilisal-o
deve-se ter em lembrança que as datas julianas (para nós)
vão até o dia 4 de outubro de 1582, partindo do 1.°
de janeiro do anno 45 antes de J. C, e que as datas
gregorianas começam no dia 15 de Outubro de 1582.

Apresentando e explicando o seu calendário perpe-
tuo á Associação Franceza o Sr. Ed. Lucas acerescentou:

„A utilidade deste calendário se reconhece á pri-
meira vista para as indagações históricas, e eu a demon-
strarei pelas próprias circumstancias que o fizeram nascer.
No anno passado, em uma viagem que fiz á Roma, para
a publicação das obras de Fermat, pude obter da gene-
rosidade e do desinteresse do príncipe Boncompagni, a
communicação de dous volumes contendo cartas inéditas
de Fermat, de Merseune e cle muitos outros sábios.

„ Algumas dessas cartas não tinham a data do anno,
mas Somente o mez, o quanto do mez, e o dia da se-
mana. Era necessário classifical-as. Tive assim de fazer
um primeiro trabalho para achar o algarismo do anno
com uma approximação de seis ou sete annos, o que, com
o conteúdo da carta, bastava amplamente para ter-se a
data com precisão. Tal é a origem deste calendário.^

Nada mais precisamos dizer. E' claro que por meio
do calendário perpetuo podem se fixar com facilidade
muitas datas, descobrir-se o dia em que nascemos, em que
-completamos esta ou aquella idade, etc, etc, etc.

CK1MMS
XX. No regimento de Neptuno é ornato. 2-—1

XXI. Instrumento de descanço nas cazas. 1—2
XXII. Não presta este pedaço, ó animal! — —- 1—2

XXIII. De cavalleiro tal ninharia abrange um reino. — 2—2
XXIV. Despoja esta rainha um engeitado. 2-

À TJ

L0G0GRIPH0 II
(por lettras)

Nome próprio portuguez,
Nunca visto em calendário;
Mas usado, não ha duvida,
Em familia de ordinário. 5, 4, 1, 6.

y,

¦ 
'-¦*.

'- ¦/%.: ¦*•



p'}.;.'..' ¦ ,** 
¦¦..**¦- -. ¦ v- * .„*¦ 

*. -V : "¦...,'.'.¦"¦ ' i ".' ''',-.'. T ¦'¦'¦,'', ' 7 '"'"-".'¦' "i .*. ^ *-".;--"- ¦

Nas villas e nas aldeias
Parte sou muito importante,

.,/.*¦ Nas cidades, inda mais,
Vê-me a gente a cada instante. 3, 4j 6.
Rectilineo, bem direito
Nunca fui nem posso ser;
Fui arma outr'ora empregada
Sem razão hoje de ser. — — 6, 3 j 2.

Conceito
Nome sou de rio-grandense
No Brazil mui conhecido,
Que prestado tem ás lettras
Seu talento esclarecido.

Caracter austero e nobre,
Exemplar da rectidão:
Eis o typo do illustrado,
Do erudito cidadão.

«£jL» JL/©

'#

ENIGMA HISTÓRICO YI •••;

W a Tf"6 
blstoiiador' &zendo o parallelo entre V t-

IS fln£Í!?naS' eaí6 °Utras cousas disse: - »Em • * iS^W*? a <leSpreZar a morte' em Athe"às *
viv"ptaV1eUà.'Uma a ffi0rM' Pela Patria> n*0,ltra a

Quem foi o historiador?

"•f-jfc"
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O FIM DO MUNDO EM 1886

Pela primeira e única vez neste século dar-se-ha a
coincidência da festividade de Corpus-Christi com a de
S. João no dia 24 de junho de 1886. E' um facto raris-
simo nos annaes do culto religioso e do calendário e por
isso mesmo notável. Só se registra uma vez, no máximo,
em cada século, e será ainda mais raro ou extraordinário
no periodo que ha de decorrer de 5.100 a 6.400, durante
o qual se contarão apenas duas destas coincidências em
1363 annos.

E' sabido que a festa de Corpas-Christi, assim como
as demais festas moveis, se regulam pela da paschoa e
que no caso presente a primeira se solemnisa em 24 de
junho todas as vezes que a ultima cahe em 25 de abril.
Examinando-se o calendário vê-se que a paschoa teve
lugar nesta data nos annos de 45, 140, 387, 482, 577,
672, 919, 1014, 1109, 1204, 1451, 1546, 1666 e 1745,
e será celebrada em 1886 e mais 47 vezes até 8658, na
mesma data. Entretanto não se pôde dizer que Corpits-
CJirisü coincidisse com S. João em 24 de junho de todos
aquelles annos indicados, anteriormente ao nosso século.

Das festas da Igreja consagradas á memória de Jesus
Christo as mais antigas são a da paixão, da paschoa,
do pentecostes e da ascenção, que data de 395. A m-
stituição do sacramento foi sempre commemorada na
quinta-feira da semana santa; mas querendo-se prestar
a esse mysterio uma homenagem particular e mais solemne,
o que seria impedido naquelle dia pelos longos e tristes
officios dessa semana, o papa Urbano IV decretou em
1264 a festa do Santíssimo Sacramento ou Corpus-Uinsü
para toda a Igreja, determinando que fosse solemnisada
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lln1*Jrth ¦? Krnda^e umTCrsalmente instituída no
^^^a^ÈPUii-ítee papa não pôde ser entãocCs taisem ^por ™as «s*> £ciosas entre Guelfos e Gibelmos, mas sim mais tarde nopontificado de Clemente V, depois de eonfirmida peloconcilio de Vienna em 1311. P

Assim, depois desse anno, foi o de 1451 o primeiroem que o calendário registrou a paschoa em 25 de abrile, portanto, a coincidência de que tratamos nelle se deu
tmSl™ e rePeti°-Se **»* *¦ ™* ^es
«kh? víS?^ Nostrada™, que viveu no século XVI
llff *?} 

6 qf SC distin^i0 mais pelo seu charla-
ZL„ 4ue,-pe-a sua enidi«â0'fez nas suas «*•*»¦&a seguinte predicçao:

Quand George Dieu crucifiera,
Et Marc le ressuscitem
Et Jean le portera,La fin du monde arrivera.

Vertida em portuguez:
Quando Jorge Deus crucificar,
Marcos o resuscitar,
E 8, João o levar,
0 fim do mundo ha ãe chegar.

Isto significa que quando a sexta-feira da paixãooecorrer no dia de S. Jorge, o domingo de paschoa no
p 

de & Marcos e a quinta-feira de Corpus-Christi noaia de S. João — chegará a época do fim do mundo.Iranquillizem-se, porém os leitores do Annuario.•reio que acima escrevemos verão que após a morte dopretenso propheta já por duas vezes realizou-se a talcoincidência sem que o mundo se tenha acabado, e semque a terra deixasse de proseguir impávida a sua marchaincessante pelo espaço celeste.
á Em 1886, como em 1666, como em 1745, o mundonao se acabará ... Que ninguém acredite nesta e n'outras

' -'<: :,. - ¦:" 12*

m

¦.«sí
«sto

H

*****% 
-¦¦

'

¦*!*\.



-*jw
y^yyyy; rv&tm

¦¦- ¦

V "
""."-¦y\ 180

parvas invenções destinadas a embair e a impressionar
o espirito dos ignorantes. *

Em vida de Nostradamus, em 1546, deu-se* igual
coincidência. Isto fez com que sua attenção se voltasse
para esse facto. Sabendo então a raridade com que a
paschoa oceorre a 25 de abril e com que, portanto, se
dá a coincidência das outras festas em 23 de abril e
24 de junho, Nostradamus, que procurava como todos os
charlatães impôr-se á credulidade publica pelo sobre-
natural e maravilhoso, intitulando-se inspirado vidente,
fez o versículo prophetico que, no século em que vivemos,
póde servir somente para provocar riso e fazer lembrar
a ignorância e o terror supersticioso dos séculos passados.

O calendário perpetuo que damos á pagina 172 póde
ser empregado para verificar-se si nos annos supra men-
cionados S. Jorge, S. Marcos e S. João oceorreram, como
affirmamos, em sexta-feira, domingo e quinta-feira.

"f—&—i-

ff~' *¦ ~

CHARADA XXY
A minha final trocando
Por outra em seu lugar,
Indico cousa que pede
O orador parlamentar. —

Vivo sempre no meu leito,
Sem delle nunca sahir;
Mas não é por ser doente,
Nem dor alguma sentir. —

Conceito
Ha no mundo muitos males
Para atraso das nações;
No Brazil, porém, eu sou
A peor das maldições.

*%*

2

A. B.
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REPRESENTAÇÃO NACIONAL EM 1885
SENADO

Minas Geraes

selheiro Joa*],, m Âtóclema_T f T°' V*2), Con"

^lhpivn ti!t'Í Piotessor, conservador. — 5) Con-selheno Dr. Luis Carlos da Fonseca escolhido M 1£kmedico, consprvji dnr c\ n i, ' tóOUlüiao em 1875,
Assis Cl fo !í$ Consellieiro Affonso Celso deassis íigueuedo, escolhido em 1879, advogado lihp™i

escolhido em 1884 medico iitr-,, 
' 
t^ ?Uarte'

Bahia
18^111Q)/ons?lheiro ^colide de Muritiba, escolhido em

186 fídvogad libera An ™10*/aTa' escolMo em
FernUTI aA V 

~ 14) Dl>- J°aquim Jeronymo
senado? rS"^' T""*10 em I871*W»* coT
ali »PM Consellieiro João José de Oliveira Jun-

6) ConsSd0Mem ,18^3' advo^ado ««Minato; -
IMdo em ms0 í?noel, P":t,° de Sousa D»taS, esco-
PedroTeSn vil,. ga^i * Ibera1' ~ 17) Gonselheirodr° Leao Velloso> acolhido em 1878, advogado, liberal.
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Bio ãe Janeiro
18) Conselheiro Antonio Pinto Chichorro da Gamaescolhido em 1865, advogado, liberal. —19) Conselheiro

Francisco Octaviano de Almeida Rosa, escolhido em 1867advogado, liberal. — 20) Conselheiro visconde do BomRetiro, escolhido em 1867, advogado, conservador.—
21) Conde de Baependy, escolhido em 1872, fazendeiro,
conservador. — 22) Conselheiro Jeronymo José TeixeiraJunior, escolhido em 1873, advogado, conservador. —
23) Conselheiro Paulino José Soares de Sousa, escolhido
em 1884, advogado, conservador.

Pernambuco
24) Conselheiro José Bento da Cunha e Figueiredo,

escolhido em 1869, advogado, conservador. — 25) Des-
embargador Álvaro Barbalho TJchoa Cavalcanti, escolhido
em 1871, advogado, conservador. — 26) Conselheiro Fran-
cisco do Rego Barros Barreto, escolhido em 1871, enge-
nheiro, conservador. — 27) Conselheiro João Alfredo
Corrêa de Oliveira, escolhido em 1877, advogado, liberal.— 28) Conselheiro Luis Felippe de Souza Leão, escolhido
em 1880, advogado, liberal. — 29) Conselheiro Francisco
de Carvalho Soares Brandão, escolhido em 1882, advo-
gado, liberal.

Se Paulo
30) Visconde de Sousa Queiroz, escolhido em 1848,

fazendeiro, liberal. — 31) Dr. Joaquim Floriano de Go-
doy, escolhido em 1872, medico, conservador. — 32) Con-
selheiro José Bonifácio de Andrada e Silva, escolhido em
1879, advogado, liberal. — 33) Conselheiro João da Silva
Carrão, escolhido em 1879, advogado, liberal.
'"tv Ceará

34) Conselheiro Domingos José Nogueira Jaguaribe, es-
colhido em 1870, advogado, conservador. — 35) Conselheiro
Vicente Alves de Paula Pessoa, escolhido em 1881, advo-
gado, liberal. — 36) Dr. Liberato de Castro Carreira,
escolhido em 1881, medico, liberal. — 37) Dr. João Er-
nesto Viriato de Medeiros, escolhido em 1881, engenheiro.
liberal.
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Pio Grande do Sul

mJ8) 
Cmf}™° 

1yisconde de Pelotas, escolhido em1880, general, liberal. - 39) Conselheiro Gaspar Sil-vema Martins, escolhido em 1880, advogado, liberal. -
™ Sr" ?eiífle,Francisco cl'Arila- acolhidoem 1882, advogado, liberal.

Pará
™ iü Co?selhelro Failst0 Augusto de Aguiar, escolhidoem 1877, advogado, conservador. — 42) Dr AntônioJoaquim Gomes do Amaral, escolhido em 1885, medicoconservador. - 43) . . . . (vag0.) '

Maranhão
44) Dr. Antônio Marcellino Nunes Gonçalves, esco-ihiclo em 1865 advogado, liberal. - 45) ConselheiroLuis Antônio Vieira da Silva, escolhido em 1871 ad-vogado, conservador. - 46) Conselheiro Felippe Francoae Sa, escolhido em 1882, advogado, liberal

Alagoas
. . 47) Conselheiro João Lins Vieira Cansansão de Si-nimbu, escolhido em 1857, advogado, liberal. - 48) DrJacintho Paes de Mendonça, escolhido em 1871, advogado'conservador. '

Sergipe
49) Barão deMaroim, escolhido em 1861, fazendeiroconservador - 50) Barão da Estância, escolhido em1885, fazendeiro, liberal.

Parahyba do Norte
51) Barão de Mamanguape, escolhido em 1869, ad-vogado, conservador. — 52) Conselheiro João FlorentinoMeira de Vasconcellos, escolhido em 1880, advogado li-beral. '

Piauhy
53) Conselheiro visconde de Paranaguá, escolhidoem 1865, advogado, liberal.

Matto Grosso
54) Conselheiro Joaquim Raymundo de Lamare,escolhido em 1882, almirante, liberal.

:- "ii

'.' 

¦!'



•¦ . k' - ,. ^ * * ?;57i' <it '' ç:;'B§^i?;:;.|;gi
fi\ ':•' e

;> #awta Catharina
55) Conselheiro barão da Laguna, escolhido em 1872,

almirante, conservador.
Goyaz

56) Conselheiro José Ignacio Silveira da Motta.
escolhido em 1855, advogado, radical.

Espirito Santo
57) Conselheiro Christiano Benedicto Ottoni, esco-

lhido em 1879, engenheiro, liberal.
Paraná

58) Conselheiro Manoel Francisco Corrêa, escolhido
em 1877, advogado, conservador.

Amazonas
59) Barão de Mamoré, escolhido em 1870, advogado,

conservador.
Bio Grande do Norte

60) Conselheiro Diogo Velho Cavalcanti de Albu-
querque, escolhido em 1877, advogado, conservador.

kesumo:
Liberaes 29, conservadores 28, republicanos 1, radi-

caes 1, vago 1.
Bacharéis em direito 42, médicos 6, engenheiros 3,

fazendeiros 4, almirantes 2, generaes 1, professores 1.

s#"

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Minas Geraes

1) Álvaro Botelho, republicano. — 2) Conselheiro
Affonso Augusto Moreira Penna, liberal. — 3) Conselheiro
Cândido Luis Maria de Oliveira, liberal. — 4) Conse-
lheiro Carlos Affonso de Assis Figueiredo, liberal. —-
5) Dr. Antonio Felicio dos Santos, liberal. — 6) Dr.
Sebastião Gonçalves da Silva Mascarenhas, liberal. —
7) Ernesto Pio dos Mares Guia, liberal. — 8) Dr. João
Nogueira Penido, liberal. — 9) Benedicto Cordeiro dos
Campos Valladares, liberal. — 10) Antonio Carlos Ri-
beiro de Andrada, liberal. — 11) Carlos Vaz de Mello,
liberal. — 12) Eduardo Augusto Montandon, liberal. —

vr
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13) Affonso Celso de Assis Figueiredo Junior, liberal —
14) Diogo Luiz de Almeida Pereira de Vasconcellos, con-
servador. — 15) Barão de Leopoldina, conservador. —
16) Antonio Justiniano das Chagas, conservador. —17)
Commendador Manoel José Soares, conservador. — 18)
José Ignacio de Barros Cobra Junior, conservador. —
19) Carlos Peixoto de Mello, conservador. — 20) Joa-
quim Bento Ribeiro da Luz, conservador.

Bahia
1) Conselheiro Antonio Carneiro da Rocha, liberal.

— 2) Conselheiro Francisco Prisco de Souza Paraizo,
liberal. — 3) Conselheiro Francisco Maria Sodré Pe-
reira, liberal. — 4) Conselheiro João Ferreira de Moura,
liberal. — 5) Dr. Aristides César Espinola Zama, libe-
ral. — 6) Aristides de Sousa Espindola, liberal. — 7)
Ildefonso José de Araujo, liberal. — 8) Juvencio Alves
de Sousa, liberal.— 9) João dos Reis de Sousa Dantas Filho,
liberal. — 10) Barão de Guahy, conservador. — 11)
Barão da Villa da Barra, conservador. — 12) Innocen-
cio Marques de Araujo Goes Junior, conservador. —
13) João Ferreira de Araujo Pinho, conservador. — 14)
Luis Accioli Pereira Franco, conservador.

Pernambuco
1) Joaquim Aurélio Nabuco de Araujo, liberal. —

2) José Mariano Carneiro da Cunha, liberal. — 3) Dr.
Joaquim Tavares de Mello Barreto, liberal. — 4) An-
tonio Manoel de Siqueira Cavalcanti, liberal. — 5) Ulysses
Machado Pereira Vianna, liberal. — 6) Sigismundo An-
tonio Gonçalves, liberal. — 7) Henrique Marques de
Hollanda Cavalcanti, conservador. — 8) Manoel do Nasci-
mento Machado Portella, conservador. — 9) Bento Ci-
ciliano dos Santos Ramos, conservador. — 10) José Ber-
nardo Galvão Alcoforado Junior, conservador. — 11)
Antonio Joaquim Corrêa de Araujo, conservador. — 12)
Gaspar Drummond, conservador. — 13) Antonio Gon-
çalves Ferreira, conservador.

Eio de Janeiro
1) Domingos de Andrade Figueira, conservador. —

2) Francisco Belisario Soares de Sousa, conservador. —

: v. ,*
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3V Antônio Cândido da Cunha Leitão, conservador. -

I Conselheiro Thomaz José Coelho de Almeida, conser-

vador. - 5) Carlos Frederico Castrioto, conserodor -

6) Alberto Besamath, conservador. - 7) AlfiedBo-
drigues Fernandes Chaves, conservador. — 8) Joaquim
Antonio Fernandes de Oliveira, conservador - 9) Ma-

noel Peixoto de Lacerda Werneck, conservador. *-¦ 10)
Dr Adoloho Beserra de Menezes, liberal. — li) ut.

Alfredo Camillo Valdetaro, liberal. - 12) Carlos Augusto

da França Carvalho, liberal.
São Paulo

9 . fi Dr Prudente José de Moraes Barros, republi-
cano fc 2) Manoel Ferraz de Campos Salles, republicano.
-3) Conselheiro Manoel Antonio Duarte de Azevedo,

conservador. - 4) Antônio da Silva Prado, conservador
- 5) Rodrigo Augusto da Silva, conservador. - 6)

Francisco" de Paula Rodrigues Alves, conservador. - 7)

Antônio Pinheiro de Ulhoa Cintra, «servador. -8)

Conselheiro Martim Francisco Ribeiro de Andrada, libe-

ral. — 9) Conselheiro Antonio Moreira de Banos, li-

beral. „ - , 
'

Ceara
l) Conselheiro Antonio Joaquim Rodrigues Jr., li-

neral - 2) Leandro Chaves de Mello Ratisbona liberal
_ 3) José Pompeu de Albuquerque Cavalcanti, liberal^
A) Thomaz Pompeu de Souza Brazil, liberal. -- 5) Miguel

Èwm de Almeida Castro, liberal. ~$j»$$
minha Tavares da Silva, conservador. - 7) Anton o Pmto

de Mendonça, conservador. - 8) Frederico Augusto Boi-

ges, conservador.
Rio Orande do Sul

1- 1) Conselheiro Francisco Antunes Maciel, liberal. —

2) Conselheiro Antonio Eleuterio de Camargo, liberal.-*
3) Coronel Joaquim Pedro Salgado liberal. - 4) Di.

Egydio Barbosa de Oliveira Itaquy liberal. - 5) José

Francisco Diana, liberal. - 6) Dr. Joaciuim Pedro Soa-

res, liberal.

1) Dr. José Ferreira Cantão, conservador. — 2)

beral.

§2S*i .a*1'..,' í.:/'
WjC' ry-ly ¦



í^,.:-;^ 7yyAy-:-A •-':,,,s . ?.*:,,;.:.¦'-; _*>.'<,_;.,

187 I
&Mmm \-

i

Guilherme Francisco da Cruz, conservador. — 3) Samuel
Wallac Mac Dowell, conservador. — 4) José Maria
Leitão da Cunha, conservador. — 5) Antonio Beserra da
Eocha Moraes, conservador. — 6) Demetrio Beserra, liberal.

Maranhão
1) Augusto Olympio Gomes de Castro, conservador.

2) Dr. José da Silva Maia, conservador. — 3) Fran-
cisco Dias Carneiro, conservador. — 4) Conselheiro An-
tonio de Almeida Oliveira, liberal. — 5) José Vianna
Vaz, liberal. *— 6) Manoel Bernardino da Costa Rodri-
gues, liberal. - f

Alagoas
1) Conselheiro Lourenço Cavalcanti de Albuquerque,

liberal. — 2) João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú
Filho, liberal. — 3) José Ildefonso Ribeiro de Menezes,
liberal. — 4) Barão de Anadia, conservador. — 5) Ber-
nardo Antonio de Mendonça Sobrinho, conservador.

Parahyba
1) Conselheiro Antonio José Henriques, conservador.

2) Anisio Salathiel Carneiro da Cunha, conservador.
3) José Evaristo da Cruz Gouvêa, conservador. — 4)

Manoel Dantas Corrêa de Góes, liberal. — 5) Bento de
Paula Primo, liberal.

Sergipe
1) Padre Olympio de Sousa Campos, conservador.

2) José Luis Coelho e Campos, conservador. — 3) Leandro
Ribeiro de Siqueira Maciel, conservador. — 4) Joviniano
Romero, liberal.

Piauhy
1) Conselheiro Franklin Américo de Menezes Doria,

liberal. — 2) Desembargador Cândido Gil Castello Branco,
liberal. — 3) Simplicio Coelho de Resende, conservador.

Matto Grosso
1) Augusto César de Padua Fleury, liberal. ~ 2)

José Maria Metello, liberal.
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Santa Catharina
1) Conselheiro Manoel da Silva Mafra, liberal. —

2) Dr. Augusto Paranhos Schutel, liberal.
Goyaz

1) Conselheiro André Augusto de Padua Fleury,
liberal. — 2) Dr. José Leopoldo de Bulhões Jardim,
liberal.
a? Espirito Santo

1) Conselheiro José Fernandes da Costa Pereira Jr.,
conservador. — 2) Leopoldo Augusto Diocleciano de
Mello e Cunha, liberal.

Paraná
1) Conselheiro Manoel Alves de Araujo, liberal. •-

2) Manoel. Eufrasio Corrêa, conservador.
Amazonas

1) Dr. Satyro de Oliveira Dias, liberal. — 2) Adriano
Xavier de Oliveira Pimentel, liberal.

Bio Grande do Norte
1) Amaro Carneiro Beserra Cavalcanti, liberal. —

2) José Moreira Brandão Castello Branco, liberal.

resumo:
Republicanos 3
Liberaes 67
Conservadores • > 55

125

Dos deputados conservadores foram ministros:
O conselheiro Manoel Antônio Duarte de Azevedo e

conselheiro José Fernandes da Costa Pereira Jr., no
ministério de 7 de março de 1871, presidido pelo visconde
de Rio Branco.

O conselheiro Thomaz José Coelho de Almeida, no
ministério de 25 de junho de 1875, presidido pelo du-
que de Caxias.

i~-V.

•t



IpÉf^x 
'¦ 

.. ,_. 189Í — X

Dos liberaes oecuparam pastas em differentes ministe-
rios nesta situação os conselheiros Francisco Antunes
Maciel, Antônio Eleuterio de Camargo, Affonso Augusto
Moreira Penna, Carlos Affonso de Assis Figueiredo, can-
dido Luiz Maria de Oliveira, Antônio Carneiro da Rocha,
Francisco Prisco de Sousa Paraiso, João Ferreira de
Moura, André Augusto de Padua Fleury, Franklin Américo
de Menezes Doria, Antônio Moreira de Barros, Manoel
da.Silva Mafra, Lourenço Cavalcanti de Albuquerque,
Antônio de Almeida Oliveira, Antônio Joaquim Rodri-
gues Jr. e Manoel Alves de Araújo.

O conselheiro Martim Francisco Ribeiro de Andrada
foi ministro na situação liberal que cahiu em 1868.

•<••§:—Hfflr»-

MISMA HISTÓRICO YII
O irmão de um rei da Inglaterra, sendo condem-

nado á morte e deixando-se-]he a escolha do seu sup-
plicio, quiz ser afogado em um tonei de vinho Malvasia?

Qual o nome do rei e o do irmão?

CHARADAS
XXVI. Aqui tal quinhão é de velhaco. — 1 — 2

XXVII. Nota no céo este barquinho. — 1—2
XXVIII. Prejudica?... Não tem nada... Vinho bom. —1—3

XXIX. Na musica é conhecida esta fôrma. — 1 — 3
ÜLé JD.
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FLOR DO YALLE ;
Ouviste um dia os cânticos do anjo?
Viste em seu rosto da bellesa as cores?
E na manhã de doce primavera
Flor do valle brincando entre as mais flores?

Então — puro era o cóo e verde o prado,
A vida alegremente lhe sorria;
Folgava em seu primor de mòcidade
E nos braços de Deos adormecia.

E tão pura! e tão casta! — Descuidosa
Do futuro em presente tao risonho,
Apenas em sua alma e quasi a furto
Vaga imagem de amor passava em sonho.

Tanto mancebo esbelto que a cercava
Com olhares de cândidos amores!
Porém ella, mais pura e mais formosa,
Flor do valle brincava entre as mais flores!

A brisa da manhã lhe ouvia os cantos
E o echo da campina os repetia;
A' tarde, sobre a relva perfumada,
Cantando novamente adormecia.

E cantava e dormia E veio o inverno,
E trouxe sua nevoa e seus rigores,
E viram-n'a sem vida e desolada,
Flor do valle morrendo entre as mais flores?

Quando voltou depois a primavera,
As florinhas e o campo vicejaram,
O valle fez-se verde, o céo sereno,
Porém os cantos do anjo não voltaram!

Eu, que lhe ouvi a voz harmoniosa,
Que vi a flor do valle em seus verdores,
Hoje sô ouço o murmurar do vento:
— A flor do valle abandonou as flores! —

FRANCISCO OCTAVIANO.
-Hfc-3*
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AS TERRAS DE CAMPO NO RIO GRANDE
DO SUL

-.:

SUA ANALYSE CHIMICA E MECHANICA
As terras de campo, nesta provincia, tem sido ulti-

mamente objecto de estudos e analyses interessantes, ten-
dentes a mostrar a sua capacidade agricola, em diffe-
rentes zonas, comparada com a fertilidade das terras de
matto.

Nada menos de dous exames já podemos registrar,
ambos feitos recentemente, comprehendendo cada um
delles as terras de diversas localidades das nossas cam-
pinas.

O primeiro foi realisado por um conceituado official
do nosso exercito, em commissão do governo sobre as
invernadas naeionaes nesta provincia.

O segundo é devido á iniciativa do Sr. Dr. Gui-
lherme Spielberg, deputado á assembléa legislativa prus-
siana, quo lia alguns mezes visitou as nossas colônias e
as examinou pessoalmente para poder formar juizo se-
guro a respeito das condições dos immigrantes allemães
aqui estabelecidos.

Conforme o seu programma — o Annaario pre-
cisa archivar o resultado destes exames.

Sobre o primeiro transcrôvem#s da Revista do Exer-
cito Brasileiro:1)

„0 distincto Sr. [major Antonio Florencio Pereira
do Lago, do estado-maior de 1. classe, foi incumbido ha
pouco tempo de examinar as condições em que se acham
as invernadas naeionaes existentes na provincia do Rio
Grande do Sul e de indicar as medidas que se devem
levar a effeito para o melhor aproveitamento dellas por
parte do Estado.

a) Numero cie junho de 1885.
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„Em fins do anno próximo passado o Sr. major
Lago concluio esta importante commissão, dando conta
de seus trabalhos no relatório que então apresentou ao
ministério da guerra.

„Na longa série de investigações a que procedeu
para o bom desempenho de sua incumbência, o provecto
official incluio o estudo da natureza e constituição do
solo d'aquellas invernadas, afim de poder aquilatar com
a requerida precisão o valor das suas pastagens, quanto
á qualidade, abundância e força nutritiva.

„Para solver de modo seguro e positivo este inter-
essante problema agronômico, o Sr. major Lago recorreu
ao emprego de processos analyticos, mediante os quaes
fez com effeito um estudo completo das terras das in-
vernadas, considerando-as, já em si próprias, isto é,
quanto ao valor absoluto dos seus caracteres e elementos
constitutivos, já em comparação com as terras de varias
regiões daquella provincia e ali classificadas entre as
mais ricamente dotadas pela natureza para a cultura
das diversas especies de gado.

„E', pelo que se vê, uma analyse comparada de
terras, cujos resultados, tão fecundos e de tamanho al-
cance, merecem publicidade, para conhecimento das pes-
soas que cuidam dessas cousas.

„Quem conhece o Eio Grande do Sul sabe a fama
de que justamente gozam ali, entre outros, os campos
da fronteira do Quarahy, apontados sempre em primeira
linha, graças ao viço e suceulencia das suas pastagens.

„Tomando por typos das melhores terras das cam-
pinas da provincia, não só as daquella vasta zona/Von-
teiriça, como tambem as de outras regiões de reputada

f fertilidade, o Sr. major Lago analysou-as com todo o
rigor, empregando-as em seguida como termo de aferi-
ção para melhormente aquilatar as propriedades e prin-
cipios vegetativos que descobrio nas terras das invernadas.

„Por este lado o seu trabalho recebeu um cunho pra-
ctico de grande valia para a orientação e desenvolvimento
quer da industria primogênita do Eio Grande, quer da
sua nascente agricultura.
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v „ Fizeram objecto deste exame as terras das seguin-tes regiões: fronteira de Quarahy; estância ou fazendadenominada do Vaccacahy, situada na visinhança dacidade de S. Gabriel; rincão do Liscano, estância ad-
jacente aos nos S. Gonçalo e Piratiny e não longe dePelotas; e os rincões nacionaes de Saycan e de S Ga-
S Bor°a 

° d°S qUaeS SÍt° imS cercanias da vilía de
. „Para conseguir o fim que tinha em vista o Srmajor Lago munio-se de uma amostra média da terra de*cada um dos mencionados pontos e, operando segundo osmethodos mais seguidos em agronomia, chegou a resulta-dos muito completos e instructivos sobre as propriedadese a constituição physico-chimica das camadas superficiaesdaquelles terrenos, como o demonstra o minucioso quadroque organisou e que ora damos á estampa.

„Apressamo-nos em publicar estes dados de si tãovaliosos, porque elles nos merecem uma confiança semreserva. *
„ O major Lago é um dos officiaes mais abalisados elaboriosos do nosso exercito. Os innumeros e importan-tes serviços que com muita inteUigencia, zelo e senso

practico tem prestado ao paiz, grangearam-lhe uma repu-taçao tao real e tão respeitável, que nos leva a con-sideral-o como uma garantia de bom êxito para as com-missões que se lhe incumbem.
„Nós, que conhecemos a eserupulosa exactidão com

que elle costuma desobrigar-se dos seus deveres, registra-mos com prazer esta referencia, antes como homenagemdevida ao seu elevado mérito, do que como justificaçãoüa plena confiança que inspira o resultado das mencio-nadas investigações.
„Como nota de real importancia para o caso, ac- 

*
crescentaremos que para levar a effeito taes trabalhos,aquelle illustre official servio-se dos excellentes recursosde que dispõe o gabinete ãe analyses do Laboratório-riiarmaceutico Militar, onde realisou as experiências de
pe houve mister.

., ,,Em todas estas operações o Sr. major Lago foi
13
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ddd efficazmente auxiliado, conforme nol-o referio, por um

intelligente empregado daquelle Laboratório, o Sr. Oscar
Pereira da Silva, hábil manipulador, de cuja perícia
Sr. major falia com encomios.

„Eis o alludido quadro:
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„Como ficou dito, estes resultados foram deduzidos
das cinco amostras médias correspondentes aos sitios aci-
ma designados.

„Pela inspecção deste importante documento, vê-se
que o exame scientifico affirma eloqüentemente o justoapreço de que gozam as terras do Quarahy, nas quaesa analyse aceusa maior abundância de húmus e de mi-
neraes solúveis cuja presença pôde promover com toda
a espontaneidade a formação de certos saes que, como
por exemplo os phosphatos, cáracterisam as terras uberes.

;.Proseguindo nesta mesma ordem de idéas, nota-se
ainda á vista dos algarismos do quadro, que ao Quarahyseguem-se em escala decrescente de fertilidade: a estância
do Vaccacahy, o rincão de S. Gabriel, o do Liscano e o
de Saycan.

„Comparada com terras daqueH'outras regiões, quese podem qualificar de primeira ordem, a fazenda de
Saycan. oecupa, é verdade, o ultimo lugar, mas nem porisso pôde ser considerada quasi estéril, como o preten-dem e apregoam alguns individuos.

„Da apreciação dos seus elementos componentes, ora
constatados pela analyse, resulta aliás que as suas terras
não podem deixar de ser consideradas boas e tambem.
perfeitamente araveis, sobretudo attendendo-se á elevada,
porcentagem de algumas das substancias que entram em.
sua composição, taes como a cal, o azoto e os ácidos
phosphorico e humico.

„Nestas condições, ou se trate do melhoramento das
pastagens ou se- trate da exploração de um dado ramo
de cultura naquella fazenda, será fácil corrigir pelo em-
prego de estrumes adequados a deficiência ou a rareza
de um ou outro agente vegetativo.

A fazenda de S. Gabriel, pelas excellentes condições
que apresenta, oecupa o 3.° lugar cio quadro.

„No Eio Grande do Sul é crença muito commum
que somente as terras cobertas de mattas são férteis e
próprias para a agricultura. E' de esperar porém que,em face de indicações sciehtificas tão eloqüentes quão
positivas, como estas que ora damos á luz, se desvaneça

13* ..
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de pouco em pouco erro tão grave e tão prejudicial ao
desenvolvimento agricola daquella provincia.

„Praz-nos, entretanto, registrar, como excepção
auspiciosa, o facto de que alguns colonos allemães, _ intel-
ligentes e de animo empreliendedor, têm já ensaiado a
lavoura nos campos em que se fixaram, nas proximidades
dos rios Taquary e Cahy. Posto que estas campinas
sejam reconhecidamente menos férteis que todas aquellas
consignadas no quadro supra, ainda assim os esforços
empregados por áquelles laboriosos agricultores têm sido
coroados de resultados grandemente remuneradores.

„E' fora de duvida que as terras de mato são em
regra" mais férteis que as de campo, mas isso não exclue
de modo nenhum a aptidão destas para a agricultura.

„Si em verdade as lavouras em terras de campo
absorvem maior capital e demandam trabalho mais con-
sideravel, é certo todavia que, levada em conta a sua
situação mais favorável em relação aos mercados con-
sumidores, ellas apresentam compensação e estímulos que
as do mato não oferecem, Para fazer sentir a verdade
de semelhante enunciado, basta considerar que estas
lavouras, pelo facto de se acharem estabelecidas geral-
mente a grandes distancias dos centros de população, nem
sempre podem prosperar, por que vivem em luta aberta
com um dos mais poderosos inimigos da industria agri-
cola — qual é a imperfeição, e mesmo não raro a falta
de communicaçoes para a sahida dos respectivos produetos.

listas'ligeiras reflexões fazem vêr quão interessam
tes são para a provincia do Eio Grande do Sul, onde
se encontram as mais admiráveis campinas do paiz, os
dados ora colligidos pelo illustre Sr. major Lago."

Do segundo nos dá conta a carta seguinte que o
Dr. Guilherme Spielberg dirigio de Berlim ao sr. Carlos
von Koseritz em 27 de janeiro de 1885:

„Oeeupado com a coordenação de minhas notas üe
viagem semeio de vez em quando algumas noticias em
diversas folhas, reservando o principal de meus estudos
para o relatório que vou apresentar á Sociedade ae Colo-
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msaçâo Allema, que o utilisará no interesse geral. Entretanto, dá-se aqui o phenomeno, que, sem auxilio meu, aopmiao publica da Allemanha tem começado a fixar-se
com mais attencão sobre o Brazil meridional, sendo desuppor que augmentará a emigração para a vossa pro-vincia em quanto a África meridional não estiver melhorexplorada.

„Em minha estada ahi cheguei á convicção que ascousas não estão sufficientemente preparadas para quandochegarem a essa provincia, em vez de centos, alguns milha-res de colonos allemães, que devem logo sei- domiciados.

„Sou de opinião que os colonos recemchegados devem
ser _ colocados na região inculta que fica entre as colôniasantigas e a parte inferior dos rios, para cultivarem ocampo que é fértil e fornece fáceis meios de transporte,
no delta entre Gravatahy, rio dos Sinos, Cahy, Taquary
e Jacuhy, estabelecendo a communicação, ou pondo fima uma certa solução de continuidade, na actividade agri-cola da região que fica entre Porto Alegre e as antigase mais próximas colônias. O antigo erro de haverem
sido collocados os primeiros colonos no sertão seria desta
fôrma reparado e corrigido.

„Está claro que isto deveria ser objecto de iniciativa
particular, porque nessa região não ha terras devolutas.
Accresce que o território deveria ser parcellado em lotes
de forma quadrada e não compridos, como os que ahi seusam actualmente, de 1.000 e 1.500 braças de extensão
longitudinal.

„Por oceasião da minha visita á provincia estudei
de preferencia essas regiões; não ousei, porém, fiar-me
só da minha experiência, tanto mais quanto encontrava
em toda a parte o argumento que somente as terras de
matto são férteis. Agora já tenho mais confiança em
vista das boas colheitas que fizeram não só meu filho1)e seus visinhos allemães como os srs. Spalding e seus

*) Um filho de Dr. Spielberg estabeleceu-se perto de S, João doMontenegro na fazenda que pertenceu ao finado Dr. Luiz da Silva¦tílores e ahi tem feito excellentes colheitas em terras de campo. £$
) ji
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visinhos, no Triumpho, que cultivam terras de campo,
lavradas com arado.

„A maior facilidade do trabalho, a fácil communi-
cação" da região indicada com o mercado de Porto-Alegre
e com o interior, e o emprego do estrume, compensam
completamente a maior fertilidade das terras de matto.

,. Accresce que minha opinião é confirmada pelo parecer
da commissão official de chimica agricola em Halle sobre
as amostras de terras de campo que tirei em diferentes
lugares e transportei para aqui com cuidado. Junto abaixo
a analyse feita pelo celebre lente Dr. Maercker — a
primeira autoridade allernã nesta especialidade, que ponho
á sua disposição bem como esta carta para o que lhe
convier. * sfielberci.

Deputado pelo circulo de Halle.

Instituto de analyse chimico-agricola em Halle
ANALYSE DAS AMOSTRAS DE TEERÃ DA PEOVINCIA DO EIO

GRANDE DO SUL ENVIADAS PELO SR. SPIELBEEG-
'Primeira amostra: Terra de campo das colunas (co-

xilhas) entre o Cahy e o Jacuhy no lugar onde passa a
linha telegraphica de Porto Alegre ao Triumpho. Terra
não cultivada, aproveitada para pastagens. (As amostras
foram tiradas com 30 cm. de profundidade).
Azote °'1^ Jfi
Potassa 0?||0»
Ácido phosphorico °:030 /o
Earissimos vestigios de cal.
A parte do subsolo tem a mesma composição, com

menos húmus e portanto tambem com uma diminuição
An. ft70tP

Segunda amostra: Terra de campo da planície do
baixo Cahy; alluvio, não exposto a inundação e ainda
não cultivado. ol

Azote °>t.J,0
Potassa .0,040°, o

, Ácido phosphorico M§ J,
Cal 1'15U

0
0

íEyy-EE -



._.'¦.' /i.> • !¦?¦/,'. if.X.}:
í .-v.i

*Fwm^w?**
3

H

-33'^ 199
vv'.;-

O lado do subsolo com a mesma composição da partesuperior. x
Terceira amostra: Terra que antes teve capoeira e

que tem sido seguidamente cultivada (sem estrumes) porespaço de 10 a 15 annos; terra de uma collina nas pro-ximidades da do n.° 1.
^zote 

• * •  .0,160 °/0•;.. Totassa ¦¦"... 0,032 °/0
Ácido phosphorico 0 023 °/
Raros vestigios de cal. Subsoío como' ein cima. 

'0
Todas as trez amostras são de terras argillosas mes-ciadas com arêa fina que podem ser cultivadas com van-tagem. Depõem em favor disto a abundância de azote

que varia de 0,144 a 0,166 %.Deve-se aqui observar que a terra em que aqui (na1 russia) se planta beterraba tem no mínimo 0,050 °/ eraras vezes mais de 0,150% de azote.
Menos satisfactoria é a sua dosagem em potassa eácido phosphorico, e seria conveniente, abaixo das nossas

proporções, que essas terras fossem cultivadas com estru-mes contendo um. pouco de azote e com uma dose maiorde ácido phosphorico. W porém provável que, mesmoassim, durante annos possam ellas ser com vantagem culti-vadas sem estrume de qualidade alguma.
Surprehendente é a diminutissima proporção de cal,

principalmente nas amostras primeira e terceira; seria
por isto muito recommendavel que ellas fossem adubadascom cal. Talvez, porém, nas camadas inferiores haja calou marg-a; pouco importa então o mais, a luzerna, aalfafa e o feijão produzirão bem. Si este fôr o caso —
a agricultura ahi poderá ser tentada sob os melhoresauspícios. (Assignado) Maercker.

M
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CHARADA XXX
Esta affirma — — 1
Esta firma 2

Conceito
E sem mim
Não terás firma.

X. X.

!
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TU' f EU
(Trad. de Carlos Coelho)

A pérola nasceu no fundo do oceano,
A violeta azul sobre o rochede nú,
Nas nuvens côr de opala a gota de sereno,

E nos meus sonhos — tu.

A pérola morreu no regio diadema,
Em vaso primoroso a flor que emmurcheceu,
Em lúcido vapor a gota de sereno,

E em tua lembrança — eu. BLasco

¦

m-r-.':

PROBLEMAS
II — Um negociante precisa de 3:780|000 rs. e quer

obtel-os por meio de uma letra a prazo de seis mezes.
Pergunta-se: qual é o valor da letra a descontar, sendo

desconto por fora e a taxa do juro ll°/0 ao anno?

III — Um pai deixou 32 coqueiros numerados de
a 32, e cada coqueiro com tantos cocos quantos indi-

cava o respectivo numero, de sorte que o coqueiro n.° 1
tinha um coco, o n.° 2 dous, etc. etc. Seus herdeiros
eram quatro. Deseja-se saber como se ha de fazer a
partilha dos coqueiros dando a cada herdeiro igual numero
de coqueiros e de cocos, sem tirar os cocos dos coqueiros,
qual o numero total dos cocos e quantos cocos tocarão
a cada herdeiro.

IV — Um chacareiro trazia para vender na cidade
uma porção de patos e perus. A fim de os poder dis-
tinguir, caso se misturassem no caminho com outros alheios,
arrancou trez pennas da cauda de cada peru e uma da
cauda de cada pato. Isto feito, achou que o numero das
pennas dos perus excedia o numero das pennas dos patos
no dobro e mais 15. Tendo depois comprado 10 patos
e vendido 15 perus no caminho, achou que o numero dos
patos excedia o dos perus na razão de 7 para 3. Per-
gunta-se: qual o numero dos patos e o dos perus, a principio?

I* *fi£_«:&:._|L
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ORTO ALEGRE
Diário dos negócios públicos em geralaa oapital da provincia do Eio Grande do Sno anno de 18401)

(As notas são da redacção do Annuario)
Janeiro 1. Entraram muitas carretas com manti-mentos de fora dos portões.Janeiro 5. Sahio para o Eio Grande com a esquadrilhao chefe das forças navaes.2)
Janeiro 7. 0 tenente-coroeel José Joaquim3) sahio

pelos portões ás 8 lioras da noite com a sua cavallariae o batalhão terceiro de infantaria em direcção ao Passodo Feijo afim de surprehender uma guarda inimiga c le-vantar porção de gado e cavalhada que ahi se achava.Janeiro 8. Ao amanhecer entrou na cidade o te-nente-coronel José Joaquim com a força com que sahírana véspera e trouxe 51 cavallos e 90 rezes, tendo morto4 homens e 4 cavallos ao inimigo, e aprehendido variasmiudezas abandonadonadas pela guarda inimiga que seachava no Passo do Feijó e que fugio.
Janeiro 21. Chegou o comboio do Rio Grande.
Janeiro 22. Sahio á pressa uma canhoneira parao Eio Grande' com officios.
Janeiro 28. Sahiram ás dez lioras da noite 250 homensde cavallaria e 2 batalhões de infanteria, commandados

pelos tenente coronéis José Joaquim e Francisco Pedro4)dirigindo-se a dous pontos differentes para surprehender

101 ^ ContinuaÇâo do ãiario Publicado no Annuario de 1885 pag*.
2) Greenfell.*) José Joaquim de Andrade Neves, depois Barão do Triumpho

) Francisco Pedro d'Abreu, depois Barão de Jacuhy.

'¦%

/ '

.'.-.*'.'



¦¦'V...

•'¦

yy

i '

i" '. jz\ í',''*. ' -i' ¦-•' ¦¦.''-¦'.'.' ')./..' '¦"¦¦"¦'

duas partidas dos rebeldes sitiantes quando se approxi-
massem em descoberta.

Janeiro 29. Entrou a expedição de cavallaria e
infanteria, hontem sahida, que teve o resultado seguinte:
ao amanhecer atacaram o inimigo em dous pontos, ma-
taram-lhe 25 homens, aprisionaram 28, tomando 60 ca-
vallos, alguns arreios, armamento, etc. Foi morto por
uma bala um soldado do 3.° corpo de cavallaria das for-
ças da legalidade,

Fevereiro 1. Seguio para a Picada o 3.° batalhão
de infanteria para substituir o 11.° que ali estava de-
stacado.

Fevereiro 2. Chegou o camboio e confirmou-se a
noticia do destroço e morte do brigadeiro Cunha em
Cima da Serra;1) bem como que por esta razão se não
entrava em operações com as forças junto ao rio S. Gon-
calo por falta daquellas e das de Santa Catharina. Se-
melhante noticia ao divulgar-se produzio bastante des-
animo e descontentamento — pelo quasi desespero e im-
paciência em que está o povo.

Fevereiro 4. Sahio á luz o periódico governista —
Commercio.

Fevereiro o. Sahio o camboio para o-Rio Grande.
Fevereiro 6. Entraram 4 passados que dão noticia

de ter sido derrotado Teixeira, que commandava uma
força inimiga em Cima da Serra, pelo tenente coronel
Mello2) e bem assim de haver entrado Jucá Cypriano
em Caçapava e quebrado a typographia — Quarentena.

- Fevereiro 7. Chegou do Rio Grande o vapor Cas-
siopéa conduzindo o chefe, das forças navaes e o general
em chefe do exercito, Manoel Jorge, e dizem que para
formar conselho sobre operações com o presidente e mais
officiaes generaes. — Entraram 2 passados que faliam
na derrota de Teixeira.

Fevereiro 8. Entraram 5 passados.
Fevereiro 10. Sahio o vapor Cassiopéa e levou para

o. Rio Grande os generaes de mar e terra, e o tenente

x) Vide Annuario de 1885 pag. 120.
2) Conhecido pelo nome de — Mello Bravo.

¦ 
¦
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coronel Quintiliano, dizem uns que ém commissão parao Eio e outros que com carta de prego ou fim mui di-verso. — Entraram 2 passados. — Falla-se em uma re-
presentaçao1) feita por Silva Tavares, Loureiro e outrosofficiaes ao general sobre o começo das operações, asse-
gurando que si estas não fossem começadas se retirariam
para suas casas bem como seus camaradas. — Chegou ocamboio cio Rio Grande e vieram nelle o visconde deS. Leopoldo e o conde de Rio Pardo.

Fevereiro 11. Entraram 2 passados.Fevereiro 12. Passou-se um tenente do inimigo.—
As forças inimigas em numero de 300 a 400 homensfizeram á tarde um passeio por cima das coxilhas daAzenha, Matto Grosso e oleria do Felisberto; das trin-cheiras fizeram sobre ellas 10 ou 12 tiros d'e 24- ap-
proximando-se a noite, ellas desapareceram.

Fevereiro 15. Sahio o camboio para o Rio Grande.— Passaram-se para dentro 4 escravos das forças ini-migas.
Fevereiro 16. Passaram-se 5 homens, inclusive 2escravos.
Fevereiro 17. Passaram-se para dentro da cidade2 homens.
Fevereiro 18. Entrou um passado.
Fevereiro 25. Seguiram para o Pesqueiro o ba-talhão 11 de Manteria, o corpo cie voluntários allemães

e o esquadrão do tenente-coronel Abreu'2) a impedir a
passagem de Xetto para fora.

Fevereiro 27. Embarcaram todo o batalhão 6.° deinfantaria, o de artilheria cie posição, o esquadrão li-
geiro e parte do terceiro regimento de cavallaria, baga-
gem e trem de guerra, grande porção de enxadas, ma-chados, etc. e seguiram em 8 embarcações para com a
guarniçâo do rio Cahy dar principio às operações sobreo inimigo. — Espera-se a todo o instante pelas forças
de infanteria que devem vir do Rio Grande para coad-
juvar a sobredita guarniçâo.

*) E' verdade; tal representação foi dirigida ao governo porcausa da demora das operações por parte das forças da legalidade,2) Francisco Pedro.
i \
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Fevereiro 28. Noticia de que Netto, sabendo da
approximação do tenente-coronel Abreu, retrocedera para
a columna.

Fevereiro 29. Seguiram o brigue^-escuna Andorinha,
2 canhoneiras e um lanchão de guerra para servirem de
protecção á força que se acha guamecendo differentes
pontos no rio Cahy no caso de ser atacada, visto o pe-
rigo em que está por haver falhado o plano da chegada
da infanteria do Rio Grande no dia 27 e ter sido para
ali mandada aquella força por causa de um signal, por
engano dado, de que a tropa se achava já em Itapuã.

Março 1. Augmenta-se o susto tanto das autori-
dades como do povo pelo perigo imminente em que está
a guarnição do Cahy, visto não haver a menor noticia
da força que deve vir do Rio Orande.

Março 2. A's 7 horas da manhã mandou o presi-
dente embarcar duas peças de campanha com as compe-
tentes munições e seguir para o Cahy. — A's 9 horas
da noite chegou um enviado do Cahy com offieios par-
ticipando não haver novidade, e nem noticia do inimigo.
— Das 10 para as 11 horas da noite ouviram-se 3 tiros
de peça para o lado de Itapuã e, pela certeza de que
era a approximação do camboio que conduzia as infan-
terias do Rio Grande, a essa mesma hora fez-se parti-
cipação do facto ás forças do Cahy afim de animal-as.

Entraram 7 embarcações do comboio ás
5 horas da tarde, todas com tropa, e seguiram logo para
o Cahy com o chefe das forças navaes e o general em.
chefe.

Marçov 4. Entraram mais 19 embarcações com o
resto da tropa, bagagem, munições, etc. e da mesma fôrma
seguiram para o Cahy. — Entraram 4 passados e referem
acharem-se as forças inimigas, parte na Capella de Viamão,
parte no Passo ãa Área e o resto no forte, e que Bento
Gonsalves fez reunir conselho de officiaes para deliberar
sobre a sua retirada ou o ataque.

Março 5. Seguio ás 5 lioras da manhã o vapor
Paquete do Norte para o Rio Grande a fim de levar

'ço 3.
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aviso para sahir a cavallaria (de Calderon) para a cam-
panha e vir reunir-se ás forças do Cahy.1)

Março 6. Entraram 3 passados. — Regressou doCahy para esta cidade o 3.° batalhão de artilheria de po-siçao a fim de guarnecer as trincheiras e por já não serali tão preciso visto estar o rio guarnecido por 2.400 homensde Manteria e alguma cavallaria.
Março 7. O brigadeiro Gaspar'2) tem saindo todosestes dias pela Várzea, por ordem do presidente, a offe-recer a amnistia a Bento Gonsalves e aos mais, sem quedisto nada resultasse de favorável.
Março 8. Entrou em Taquary o tenente coronelChico Pedro e destroçou uma partida inimiga de 50 homens

que ali se achava, commandacla por Thomazinho8); Forammortos 7 homens da força inimiga e aprisionados 8-foram tomados tambem 50 cavallos ensinados e perto de200 em bom estado. Tomando posse da villa nomeouManoel de Bitancourt Cidade juiz de paz interino.
Março 9. Apresentaram-se na columna do Cahy aotenente coronel Constantino, commandante do 3.° batalhãode caçadores, os alferes Costa e Datsch com 5 homensmal armados, quasi nus, e outros tantos cavallos.
Março 17. Seguio para o Rio Grande o vaporPaquete do Norte a fim de trazer o 1.° batalhão de caça-dores, vindo de Sta. Catharina.
Março 29. .Chegou a Taquary o brigadeiro Cal-deron com 1.500 homem de cavallaria vindos do RioGrande, e com perto cie 7.000 cavallos; trouxe prisioneiroo Coronel Onofre, além de outros, do ataque de Tabatin-

gahy, em que o Coronel Propicio destroçou uma forçade 200 homens ao mando do mesmo Onofre.4)
x) Vide: Um episódio ãa Revolução de 1835, infra neste mesmoAnnuario; ahi se descreve com minuciosidade o piano deste movi-mento, a marcha de Calderon e o que fizeram os chefes da revolução,tentando impedir a juiicç.ão de Calderon com o exercito de ManoelJ orge.
2) Gaspar Menna Barreto.8) Thomaz Pereira, de Taquary, que vive ainda, sendo hojetenente coronel da guarda nacional.4) Em sua marcha Calderon contornou o sul da provincia pro-curando terreno bom para não estragar-se a sua cavalhada. Caminhou

:
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Março 30. Chegaram do Rio Grande os vapores
Paquete do Norte e Paquete do Sul com 4 Mates a rabo-
que, conduzindo o 1.° batalhão de infanteria, bagagens
e munições, e seguiram para o Cahy.

Abril 2. O presidente vendo a demora do general
em passar o Cahy para atacar o inimigo, dirigio-se com
Greenfell ao quartel general para o fim de resolver o
mesmo general

Abril 3. Noticia de que Crescendo approxmiou-se
de Monte-Alegre (7 léguas de distancia de Taquary) com
700 a 800 homens.1)

: Abril 5. O vapor Gassio;péa voltou do Cahy com o
presidente, não tendo este podido conseguir ou convencer
que o general passasse o Cahy, sem bater primeiro a
força de Crescendo para onde se dirigio.

Abril 8. Seguio para o Rio Grande o vapor Pa-.
quete do Norte a fim de trazer do Norte um batalhão
de infanteria, e bem assim porção de bestas ou cavallos
para as peças de artilheria, levando para isso duas bar-
cas de passar cavallos. — O presidente volta á columna
para fazer com que o general passe o Cahy e vá atacar
o inimigo sitiante; mas o general não quiz annuir.

Abril 14. Crescendo sabendo do plano de o irem
atacar e que já estavam para isso em marcha, retira-se
para Rio Pardo, e ficou assim frustrada a tentativa do
general. . .

Abril 19. Noticia de que os rebeldes sitiantes iam
se approsimando do rio Cahy com uma força de 600 homens

mais de um dia por território do Estado Oriental. Veio por Caça-
pava onde entrou com facilidade, pois d'ahi se havia retirado com
precipitação o governo da Republica, sabendo da sua approximação.
Em Tabatingahy Onofre foi feito prisioneiro por ter sido boleado e
ter rodado o cavalio que montava. Onofre teria talvez sido morto
si não fora uma capa de panno fino que trazia, porque os lanceiros
eme o perseguiam não o lancearam para não estragar a capa, e quando
o cercavam para prendel-o, sem saber quem elle era, chegou Propicio

(depois Barão de S. Gabriel), que o reconheceu e que fez conservar-
lhe a vida. Onofre estava ferido.

i) Crescendo, que recebera ordem de impedir a marcha de

Calderon, não conseguio detel-o; só chegou depois delle. Yide: um
episódio da revolução de 1835 neste mesmo volume.
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para atacar as forças da legalidade pela frente e pelaretaguarda no dia 30 de abril, segundo plano concertado
com Netto que passou para o lado das Pedras Brancas.x)

Abril 20. Resolve o general passar o Cahy no dia 26
para atacar o inimigo sitiante e neste sentido dá suasordens. Começa-se já a desentulhar os passos c as forças
vão se approximando do Parecy.

Abril 25. O inimigo, vendo frustrado o seu planode ataque no dia 30 e sabendo que o general cia lega-hdacle tinha de passar o Cahy no dia 26 para batel-o,
faz um rompimento e passa cm numero de 2.600 homens
o Parecy, para o outro lado, destroça a pequena guardalegal ahi existente composta de 60 homens da companhia
de allemães, e, sem. a menor opposição, seguio ate atra-
vessar o Faxinai, deixando já pela retaguarda as forças
legaes destroçadas ou fugidas. O inimigo deixou 600 a700 homens em Viamão, commandados por Coelho, coma artilheria e bagagem. — 0 presidente, sabendo disto,
seguio no mesmo dia á tarde para o Cahy a ver si re-solvia o general a passar o Cahy para atacar e destroçar
a força que havia ficado em Viamão e, nada conseguindo
por causa do mau estado em que estava a cavalhada,
voltou no dia seguinte.

Abril 27. Morte repentina do brigadeiro Calderón
na frente de sua gente, dizem uns que de um ataque
apopletico, dizem, outros que apaixonado.-) Foi logo no-
meado para substituil-o o coronel Loureiro. — As forças
legaes reunidas em columna approximam-se de Taquary,

*) O plano de Bento G-onsalves era dar combate ás forças tleManoel Jorge no morro da Fortaleza, posição excellente para o seuexercito, em sua quasi totalidade cavallaria, e impedir que lhe cor-tassem a retirada para a campanha pelo valle do Jacuhy. Veja-se sobretodos estes movimentos até o combate no passo do Taquary: — Umepisódio da revolução de 1835, neste mesmo volume. ' |
;) Houve suspeitas de que Calderón tivesse sido envenenado e

quasi mataram, nesta persuasão, a familia que morava na casa juntoa qual elle morreu. Constou, porém, depois o seguinte que se 
'julga

ser a verdade. Calderón tomara um purgante nessa madrugada e
passando por essa casa deu ordem para que abi matassem uma gal-
Jinha e lhe fizessem um caldo que elle voltaria mais tarde a tomar,
guando voltou e estava fora da casa (antes ou depois de tomar ocaldo?) cahio repentinamente, fulminado por uma apoplexia.
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— meia légua distante da columna inimiga que hoje
mesmo fez juncção com Netto que trouxe de fora 1.000
homens.

Maio 1. O general, não querendo por fôrma alguma
atacar o inimigo, apezar de já lhe haver sido offerecido
combate por algumas vezes, mesmo porque sua cavalhada
está em máo estado, resolve-se a regressar para esta ci-
dade com a columna de infanteria e a mandar a de ca-
vallaria para os Canudos. Em conseqüência disto appro-
xima-se do passo geral do Taquary e dá principio á pas-
sagem da columna para o outro lado.

Maio 3. Estando já quasi concluída a passagem1)
e restando unicamente a primeira brigada de infanteria

, commandada pelo brigadeiro Felippe Nery e o esquadrão
f ligeiro de cavallaria que cobria a retaguarda, atacou o
^inimigo esta brigada, ás 10 horas da manhã, com perto"de 1.200 homens de infanteria e com porção de cavai-

Taria que apeou; e depois de hora e meia de renhido
tfbgo, sendo soecorridà a l.a brigada com parte da 2.a

que repassou o rio, o inimigo retirou-se precipitadamente,
havendo de parte a parte considerável perda de mortos
e feridos, que avaliam em mais de 400 homens.
y-?} Maio 4. Chegaram a esta cidade cento e tantos

feridos no ataque do dia 3 do corrente no passo de Ta-
quary, inclusive 7 que morreram na viagem em conse-
quencia da gravidade dos ferimentos. — O general con-
tinuou e concluio a passagem do resto da columna para
o outro lado do Taquary.

Maio o. Seguio para o Rio de Janeiro o vapor
Paquete cio Norte com uma representação do presidente
ao governo para ser mudado elle presidente ou o gene-
ral. Foi incumbida dessa commissão o ajudante de ordens
do presidente, o capitão Elisiario.

rL) Não é verdade. O ataque teve lugar quando tinham passado
apenas as forças de cavallaria, estando ainda na margem esquerda
toda a infanteria. Si não fora esta eircumstancia, diz-nos uma pes-
soa que tomou parte no combate, as forças legaes que restavam
passar não teriam podido resistir. Houve prodigios de valor de parte
a parte distinguindo-se sobre todos o então major Balthasar F. de
Eem. Dá uma idéa do encarniçamento do combate o numero de mor-
tos e feridos de ambos os lados.
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J/mo 10. O general mandou retirar para esta ci-dade o parque de artilheria montada com a respectiva
guarnição. — Consta haver-se retirado de Viamão paraTaquary o rebelde Coelho, com a bagagem do inimigo afazer juncção com este.1) '

Maio 13. Abriram-se os portões da cidade, entra-ram e sahiram muitas pessoas; grande porção de manti-mentos começou a abastecer a cidade.
Maio 16. O general, em conselho, resolveu acam-

par-se em Santo Amaro para guarnecer o Taquary e im-
pedir a passagem do inimigo para fóra, mandando noemtanto occnpar a campanha pela cavallaria.

Maio 17. Noticia de haver-se approximado da Ca-
pella (Viamão) uma partida rebeldes, que tomou algumascarretas que sahiram da cidade e que matou e aprisionou
varias pessoas, da mesma sahidas. í

Maio 18. Tornam-se a fechar os portões e verifica- 
:

se que a columna rebelde que se achava em Taquaryveio novamente sitiar a cidade. V
Maio 26. Eetirou-se toda a força de cavallaria dacolumna legal para a campanha, ficando unicamente emTaquary os 2.° e 3.° regimentos de cavallaria e o esqua-drao ligeiro, que juntos poderão montai- de 300 a 400homens, além das infantarias.
Junho 1. O brigadeiro Gaspar sahio fóra dos por-toes a fallar com Bento Gonsalves, porém nada conse-

guio. f-
Junho 6, Foi oecupada a villa de Caçapava pelocorpo de cavallaria cle guardas nacionaes commandado

pelo capitão Celestino Goulart Pinto. — Medeiros e Pro-
picio occuparám Cachoeira e Eio Pardo até Santa Mariada Bocea do Monte.

Junho 12. 'O inimigo abandonou precipitadamenteo. Gabriel deixando 2 obuzes e 1 peça desmontados,uma canoa, algum fumo e sal, levando ao todo apenas150 homens.
Junho 18. O coronel Loureiro com a 3.a brigada

*) Boato falso. Alguns dias depois do combate do dia 3 o exer-cito republicano voltou ao seu acampamento no rmeãÒ do Malacára,
Perto de Viamão.
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le cavaUaria, de 700 praças, f^M «»
batido no Salso a partida do capitão Fileno, que ncou
TYiorto com 3 soldados.

Junho 14 O coronel Loureiro seguio em perse-
suicâo do inimigo e no banhado de Inhatium mandou
Sar a carretas, por este abandonadas, com tudo

que levavam, havendo ahi, entre outras cousas, porção fio

papeis que, por estorvarem sua marcha, nao pode eon-
ÍmkJunho 

18. Uma partida do tenente-coronel Ata
encontrou-se na estância do Salgado, com 

^|*«
nue tratava de retirar-se para a campanha eatacanao-a
nas mmimidades do arroio Velhaco, bateu-a, tendo ficado
Ztos o coronel Corte Real e mais 3 homens, sendo
™risio»ls 

8 e apresentando-se 7>). Netto escapou-se
deixando suas canastras e bagagens.

Julho 7 Chegou a noticia de haver sido nomcaao,

pelo governo', o general Andréa presidente e comman-
dante das forças do exercito do sul.

"... Julho 16. A 1 hora da noite to a rtl*»
José do Norte atacada de sorpresa por Bento Gonsalve
Í Credencio que com 1.200 homens conseguiram forçar

¦ as SSsTentrar na villa, dando vivas á Repubta
Polm o batalhão 2.°, que guarnecia a praça, refugmnd -

se no quartel ahi fez-se forte e com algum soccom v
do sul (que pôde romper o grande temporal que enta

r inav^cons^guio expulsar o inimigo por duas^
nt*n* fora da villa, fazendo-lhe grande estiago. U i|

SS m» P«Ja «ítima vez ás 10 horas da manha
2 voltou - Dentro da villa enterraram-se do inimigo
186 homl, inclusive 1 major") e 2 capitães Pjcsu»
se que elle teve uma perda de 150 homens^entre**
e extraviados. - Logo no principio do ataque as tim

tf Diz-nos pessoa autorisada que estes 
^Mffl,

em combate, tendo sido covardemente as^Wd|.d^t|^|
casa onde estavam. A morte do coronel «e-Realfoirementa
1 mesmo pelos seus adversários °«j—ntchotp 'tai*

nesta oceasião que tomou-se o ponclio de Netto, poncho cie qu
se fallou.2) José Gonçalves.

'¦f,
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cheiras foi incendiado por uma bala o paiol da pólvorade uma das baterias de que o inimigo já estava de posse
Z 2 :t^f?'t^0r^1J A^™ Maria1), commandante do2.° batalhão, fez prodígios de valor, e a esse valor deve-se a salvação da villa e do batalhão. — A legalidadeteve um prejuizo de 209 homens entre mortos feridosextraviados e prisioneiros.2) '

Julho 26 Ao meio dia chegou a esta cidade ogeneral Andréa.
Julho 21. O marechal Andréa tomou posse da pre-
Julho 29 Andréa seguio para a columna em Santo AmaroAgosto 2. Voltou da columna o general Andréa como* seu antecessor. — Noticia de haver-se apresentado emcampo Bento Manoel com 1.200 a 1.300 homens, e diz-se

que oíficiára ao general Andréa e que este lhe respomdera. Presume-se que sobre amnistia.
Agosto 4. Seguio o tenente coronel Francisco Pedrocom uma expedição de cãvallaria e infanteria em duasbarcas a vapor para desembarcar na estância do Fariase dirigir-se á do Abreu8) com o fim de aprehender ahiuma cavalhada boa.
Agosto 6. A' noite chegou a expedição supra, tendoem resultado de sua missão aprehendido cento e tantoscavallos (sendo parte delles de tratamento) e trazendo "

alguns prisioneiros (entre os quaes o immediato de Ga-nbaldi) e outros apresentados. Foi morto um official aoinimigo e a tropa legal voltou sem perda alguma.
Agosto 10. Sahio a 1 hora da tarde para o Riode Janeiro em um vapor o tenente general Manoel JorceJxodrigues. *|
Agosto 13. Chegou a esta cidade a noticia de sehaver acclamado na Corte a maioridade do ImperadorD. Pedro II.

J) Portuguez, brasileiro adoptivo.
. 2) Pretendem que o saque: a que se entregou a força atacanteíoi a causa delia nao poder sustentar-se na villa. Garibaldi tomouparte no ataque bem como nas operações que terminaram pelo com-oate cie Taquary.

A- T3) ?aS, im™ediaÇ5es %9 rio Capivary e da Roça Velha na entradaua Lagoa dos Patos e na sua margem esquerda.
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Agosto 15. Te-Deum e grande parada pela eleva-
ção© do Imperador ao throno.

Agosto 18. A' tarde sahio pelas trincheiras o ma-
rechal Gaspar Menna Barreto e dirigio-se á Capella de
Viamão a fim de levar a Bento Gonsalves a proclamação
do Imperador e a do presidente e ver si elles (os rebel-
des) aceitavam o perdão offerecido e deixavam as armas.

Agosto 20. A's dez horas da noite voltou o mare-
chal Gaspar e não trouxe decisão sobre o negocio de
que fora incumbido, e sim uma carta de Bento Gonsalves
ao presidente pedindo a declaração das suas intenções a
respeito, visto que não a fizera.1)

Agosto 21. Seguio para o Eio de Janeiro o ex-pre-
sidente Saturnino de Souza e Oliveira, e bem assim uma
deputação composta do conde de Eio Pardo, major An-
dréa filho e capitão Francisco de Paula Menna Barreto
para o fim de felicitar S. M. Imperial.

Agosto 23. Respondeu o presidente a Bento Gon-
salves propondo-lhe as condições com qim devia deixar
as armas e o destino que, para a paz, devia dar ás suas
forças, propondo-lhe igualmente a entrega dos escravos a
seus senhores ou a compra delles pelo Estado para o seu
serviço. —- Em resposta disse Bento Gonsalves que, ha-
vendo em outro tempo proposto ao marechal Gaspar como
base de todo e qualquer arranjo a maioridade do Impera-
dor, e que tendo-se verificado esta, estavam ap lanadas as
difficuldades para a conciliação e a paz; que nesse sen-
tido já se havia dirigido directamente ao governo por
intermédio de um dos seus ministros, por l.a e 2.a via,
do que esperava breve decisão, persuadindo-se que então,
sem quebra da união e integridade do Império, se apa-

garia o archote da guerra civil nos braços da concórdia
e fraternidade; e que em fim as proposições de sua excel-

cy

t __¦¦, ¦ '

iíy_: -

y) Bento Gonsalves levou deste modo a contemporisar, por muito
tempo, com o presidente da provincia. As suas respostas e proposta*
tinham um unico fim - o de ganhar tempo, esperar o resultado ta

commissão gue Netto levara para a campanha e ver si PO^reu-
rar-se pelo Cahy e Taquary. Os factos que narra este dtant> cia

parte de Bento Gonsalves, tinham este objectivo e durante muito
tempo este general conseguio illudir o governo da província.
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lencia não infundiam plena confiança no animo dos rio-
grandenses, em vista das promessas feitas depois do ata-
que do Fanfa, que em nada foram cumpridas. Terminou
pedindo uma suspensão de armas em quanto não vinha
a resposta esperada do governo.

Agosto 25. Eespondeu o presidente que á vista de
tão formal recusa em aceitar os meios de acabar a
guerra fratricida — declara inimigos do Império todos
os que desconhecem suas leis, atacam suas instituições
e desobedecem ás suas autoridades, continuando com as
armas na mão para melhor perseverar em sua criminosa
condueta.

Setembro 27. A's 10 lioras da manhã chegaram a
esta cidade 26 rebeldes (20 negros e 6 brancos), inclu-
sive um tenente, prisioneiros no arroio do Conde na
Estância Velha, em uma sortida do tenente coronel Fran-
cisco Pedro d'Abreu e do chefe das forças navaes, ficando
no campo 6 mortos entre os quaes um capitão hespanhol,
commandante da força que guardava de 700 a 800 cavai-
los, que foram tomados. Destes foram degolados 500
que não poderam ser conduzidos pelo seu máo estado.
O tenente coronel Abreu seguio com a expedição para
o Norte, e ainda não ha noticias dos mais resultados
que colheu.

Outubro 23. Chegou o esta cidade o deputado
Francisco Alvares Machado e Vasconcellos enviado pelo
governo para tratar com os rebeldes a paz da provincia.

Outubro 26. Seguio para Viamão o capitão Bar-
bosa com cartas do deputado Alvares Machado a Bento
Gonsalves communicando sua chegada e sollicitando uma
conferência.

Outubro 27. Voltou o capitão Barbosa com a res-
posta affirmativa.

Outubro 28. Sahio para Viamão o deputado Alva-
res Machado para dar principio ao cumprimento da sua
missão; foi acompanhado pelo secretario do governo,
capitão Barbosa e capitão Sebastião Barreto.1)

3) Para convencer-se Alvares Machado e o governo de que a
paz era muito desejada — fizeram-se grandes festas e offereceu-se
em Viamão lauto banquete a Alvares Machado.
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íy%yyOutiibro 30. Voltou a tarde o secretario do governo
e trouxe officios de Bento Gonsalves para o presidente
sollicitando portaria para Netto e José Mariano poderem
vir a Viamão a fim de tratar da paz, ao que o presi-
dente annuio enviando-lhe as portarias declarando que
no dia 15 de novembro findava o prazo concedido pelo
governo e que até esse dia devia o sr. deputado A. Macha-
do recolher-se á cidade.

Outubro 31. Chegou de Viamão o deputado Alvares
Machado, acompanhado de alguns rebeldes que, debaixo
de confianp e por concessão do presidente, vieram visitar
suas familias. Veio na mesma occasião o coronel Jero-
nymo de Azambuja para daqui seguir com a correspon-
dência que trazia para Netto e José Mariano. — Chega-
ram 7 hiates e 3 barcas a vapor com tropas do Rio
Grande, sendo o 2.° batalhão e praças avulsas.

Novembro 2. Seguio para Viamão o deputado Al-
vares Machado acompanhado dar. pessoas com que de lá
tinha regressado.
y Novembro 3. Os rebeldes em numero de 300 homens
commandados por Joaquim Pedro1) depois de passarem o
Cahy invadiram a villa, atacaram a canhoneira que ahi

"se achava, do que resultou ferimento grave em um ma-
rinheiro, e seguiram para Taquary, onde fizeram algum
saque e algumas prisões, voltando novamente para o Cahy.

Novembro 4. Seguio o presidente ao amanhecer, no
vapor Cassiopéa, com o chefe das forças navaes para
Santo __maro levando comsigo outra barca de vapor.

Novembro o. Chegou de Viamão o deputado Alvares
Machado ainda sem resultado definitivo de sua commissão.

Novembro 6. Uma carta escripta por ordem de Ca-
nabarro ao deputado Alvares Machado assegura haver
chegado a Viamão, meia hora depois da sua sahida, para
confereneiar sobre o objecto da sua missão, em favor da
qual mostra os mais fervorosos desejos, declarando que
só aspira recolher-se á sua casa tranquillo, para viver
como simples cidadão, e que para este arranjo ali o
espera no dia 10 do corrente. -A

---A: x) Pai do Dr. Joaquim Pedro Soares.
<¦&:
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Novembro 8. Voltou o presidente de Santo Amaro,
de onde com alguma força de infanteria, transportada no
vapor, e de cavallaria passou ao lado esquerdo do rio
Cahy com o fim de perseguir a força de Joaquim Pedro,
e encontrando parte della matou-lhe alguns homens e
fez outros prisioneiros.

Novembro 10. Sahio Alvares Machado para a Capella
de Viamão acompanhado de algumas pessoas da cidade
afim de decidir definitivamente si os dissidentes que-
riam largar as armas. A,

Novembro 13. Voltou o deputado Alvares-Machado
de Viamão com decisão de que Bento Gonsalves nada
deliberaria sem que chegasse da campanha a resposta de
Netto. Nem Canabarro, nem os outros chefes lhe appa-
rece ram.

¦Novembro 14. Passou por dentro desta cidade e
seguio immediatamente para Viamão um enviado de Netto
com sua resposta a respeito da paz, dizendo que estava
disposto a annuir a ella, mas que, pretendendo mandar
uma commissao para tratar disso por parte do governo
da Republica, o tempo era pouco e que no caso de espa-
çar mais o prazo, mandasse aviso para vir a commissao.

Novembro 15. Bento Gonsalves escreveu a Alvares
Machado mandando-lhe por copia a resposta de Netto,
e sollicitando mais algum tempo para vir a commissao,
e que Alvares Machado se demorasse para tratar
com elles. Sendo .esta carta apresentada logo ao presi-
dente annuio elle á concessão de mais 20 dias e mandou
salvo-conducto para se expedirem dous enviados a Netto
fazer-lhe essa participação afim de vir a commissao; mas
não annuio a que Alvares Machado esperasse, dizendo
que os rebeldes agora só tratariam com elle (presidente).

Novembro 17. Passou por esta cidade o tenente
coronel Moraes (dos rebeldes) e mais dous companheiros,
com oíficios para Netto.

Novembro 18. Carta de Bento Gonsalves a Alvares
Machado assegurando debaixo de sua palavra de honra
<_ue a paz havia de concluir-se logo na provincia.

Novembro 19. A's 3 horas da tarde seguiram para
o Rio Grande em um vapor o presidente e Alvares Ma-

VO-
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chado. Com elles seguio em outra barca o 3.° batalhão
d6 ^Novembro 23. A's 11 horas da noite sahio desta
cidade uma força de 1.000 homens, entre cavallaria e
infanteria com o fim de fazerem um reconhecimento sobre
a Capella de Viamão. Encontrando antes d'alli chegar
uma partida inimiga de 200 a 300 homens a dita força
os perseguio em guerrilhas até o passo do Vigário (que
piam') matando 9 homens e fazendo 8 P«™
inclusive o graade Rosseti, secretario de Canaharro Nom
força trouxa alguns apresentados e ce nto e tantos cava-
los entre bons e máos. Da legalidade foi ferido leve-
mente um soldado. ¦ . „ .

Novembro 25. A's 5 horas da tarde entrou a força

que fora em expedição á Capella de Viamão, sem a menor

WÈÈmâ 26. A's 5 horas da tarde chegaram
Eio Grande o presidente Andréa e o deputado B rancisco
Alvares Machado e Vasconcellos e o brigadeiro _ João
Paulo dos Santos Barreto para seus successores, o primeiro
como presidente e o fegúndo como general em chefe do
eXel""J?fTomou 

posse da presidência da pro-
vincia o deputado Alvares Machado e nesse acto appa-
rèceram alguns assassinos armados de pimhaes e facas

que pretendiam assassinar o presidente *), Sentoem tempo
descobertos foram prezos trez que eram soldados da

artÍ1^"r/a0 
presidente recebeu uma felicitação

de Bento Gonsalves e outra de ülhôa Cintra (miMsteo rf»
ièpuhlica) pela sua volte á província como praidente
congratulando-se com elle pela sua posse e por sei elle

o pacificador da provincia.
Dezembro.2. Grande parada e Te-Omm eni «e»

de graças pelo anniversario natalicio de S. M. Impei lai,

^P^Te que ha exaggêro, e que as forças legaes não foram até

o passo do Vigário, que fica além de Viamão
* «) Havia na cidade quem acreditasse que Alva« ™J£$ 

^ta,
ligado com os rebeldes. E' á esta crença que se attnbue a tenta

tiva de assassinato contra o novo presidente.
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e á noite um esplendido baile dado pelo general Andréa
pelo mesmo objecto. — A's 10 horas da manhã mandou
Bento Gonsalves um dos seus soldados dizer ao presi-
dente que elle se achava na Azenha e que desejando
d'ali fazer uma communicação importante a sua excel-
Iencia houvesse de mandar-lhe para esse fim o seu orde-
nança; ao que annuindo o presidente mandou o seu
ordenança, que voltou pouco depois referindo que Bento
Gonsalves mandava participar a suas excellencias os srs.
presidente e general das armas que daquelle dia em diante
contassem com as forças sob seu commando á disposição
de S. M. I. o sr. D. Pedro II como seus subditos, e que
elle, naquelle instante, seguia para Viamão a fim de
fazer celebrar um Te-Deum em acção de graças aos
annos do Imperador e á deposição, que elles faziam, das
armas; e que na mesma oceasião proclamaria á sua tropa
neste sentido, assegurando que daquelle momento em
diante não dariam as forças a seu mando mais um só
tiro contra o Sr. D. Pedro, para cujo fim passava im-
mediatamente a expedir suas ordens ás forças que se
achavam em differentes lugares e na campanha. Que,
no emtanto, sua excellencia lhe houvesse de mandar um
copo de vidro (!) para fazer o primeiro brinde a S. M.
Imperial e a esse grande objecto; e que lhe não fazia
por escripto aquella declaração por falta de arranjos;
mas que o faria, no dia seguinte. — Esta noticia causou
algum enthusiasmo, apezar de que alguns a consideraram
logo como illusoria pelo modo ridiculo com que foi trans-
mittida. O presidente mandou a Bento Gonsalves um
barril de vinho e alguns doces(ü1) O general, depois
da parada, mandando a tropa formar quadrado, fez
publicas, no meio delia, as declarações de Bento Gon-
salves, concluindo com vivas ao Imperador.

Dezembro 4. Recebeu o presidente officios de Bento
Gonsalves confirmando o que lhe havia mandado dizer
verbalmente, e pedindo-lhe uma conferência no lugar que
lhe approuvesse designar.

Dezembro 5. A's 7 horas da manhã sahiram para

..-

3) Estas admirações não vem no manuscripto,
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Tiamão o coronel Bibiano fW^lSlS
com o fim de certificarem-se das intenções de Bento bon

^ifve? a este as vantagens adquiridas pela Republica
Éto as for ída W*."* dizelld°-lhe *»**>**
%Êi£ elle Silva «ares aprovertar-se da am-

n atíHue se lhe concedia e ser recebido na Republica
SUa a snas taras. Com este offi*—ca-

- rou-se a negociação de Bento Gonsalves e ficou o piesi' 
Zte —ido' da sua mã fé; ******\* ™£
«ímma cousa neio coronel Bibiano e Dr. Attonso ), poi em

S«* chegaram estes e entregaram ao presidente*I 
ir^U de BLto Gonsalves, qne o ^d"^

V™nte com o general para nma 
^"^^

I A este convite respondeu no mesmo dia o pi^tote o^
I darando que seus encommodos de saude nao He m^
-lá conferência proposta, e que tambem la nao poto

1 ir o general porque tal missão nao lhe foia pelo governo
v confiada e sim somente a elle presidente
I Detmbro 7. Entraram nesta cidade as 4 tas cia
^íawtè vindos da Capella em commissão fallar com o preyy taide, vmaos ua ^ Manoel Vaz3) e outros;
' 

t™ Sd*te'Ta0 Kto Gonsllves para
: Sd?nTqual aquelle, tondof~«og

Sãodos postos em qne estavam os seus companheum
I SmaTlneV muito tempo se P««* "<^
te- t^r^ov ci tive<wem vindo os commissarios de JNetto, e que

Xão se tiZ Szado ou porque o tempo cra pouco

. Dr. José Affonso Pereira.
S Í Ha pouco tempo fallecido igap|||||. de Vasconcellos
Ü 3) Manoel Vaz Ferreira, pai do sr. ignacio

Ferreira.¦iv*.-..
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on porque era verdade que o enviado tenente coronel
Moraes tinha sido cruelmente assassinado, em sua ida,
pela legalidade. — Chegou da campanha com officios de
Netto o enviado Moraes. — Ao anoitecer sahiram para
a Capella os enviados de Bento Gonsalves. — A? noite
sahio para a Cachoeira1) o 5.° batalhão de artilheria a pé.

Dezembro 8. Sahio pela manhã para Viamão o tenente
coronel (dos rebeldes) Moraes com a resposta do presi-
dente á carta de Bento Gonsalves dizendo-lhe que o Im-
perador não aceitava condições de nação algunia e ainda
menos dos seus subditos, e que a conferência, por elle
sollicitada, só poderia ter lugar depois que depozesse
as armas.

Dezembro 9. A força de tenente coronel Francisco
Pedro, dous batalhões de infanteria e o 2.° e 3.° regi-
mentos de cavallaria moveram-se de Santo Amaro para
o Cahy como fim de dirigirem-se á Viamão. O 5.° batalhão
de artilheria de posição juntou-se na Cachoeira1) com
Juea Ourives e Rodrigo.

Dezembro 11. Francisco Pedro passou o Rio dos
Sinos e dirigio-se para a Cachoeira1). — Juea Ourives
chegou á Aldêa e seguio o inimigo que se retirava
aprehendendo-lhe a artilheria, que estava enterrada, e
algumas carretas.2)

(8 \A-' 5).**{ -«*-7*-—« .l.»« --<-"?- - ¦" »¦¦(s /t\ <y

CORMCÇÕES
No Annuario de 1885 pag. 115 nota 1 — se diz

pe o major Berlinck foi o pai do conhecido escriptor e
jornalista rio-grandense Eudoro Berlinck. Melhor infor-
mados, rectificamos tal affirmação. O major Berlinck
era tio do finado Eudoro Berlinck.

A' pag. 120—121 nota 3 —- lêa-se: Joaquim Teixeira
Nunes — em vez de Joaquim José Teixeira.

x) Ponte da Cachoeira, no rio G-ravatahy.2) Aqui termina o manuscripto que nos foi confiado. Como se
vê, começa ahi a celebre retirada do exercito republicano pela serra,
onde passou horrorosas privações entre os rios Tainhas e Camizas.
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CHARADA XXXI
Hoje não é o çjue fora,
Era d'antes outra cousa. 1
Não ê lá que ha de buscar-me,
Já lhe disse, sr. Souza. 1
Recorra ao seu Lafontaine,
Lá na historia da raposa. 2

Conceito
Para o seu entendimento
O conceito: é um condimento.

zv. A-i
myy.:i

ak >y.:~ifíy.-

¦ l/y i.y 
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A IHYEHGiO DO C1LAI0
(Traducção de um epigramma grego por A. Felkiano de Castilho

Colmo fui, fui planta brava,
Que não dava

Pomo ou figo, ou cacho, não;
Virgem como o coro Aonio,

Como a elle no Heliconio,
Me encantava a solidão.

Um passante em mim repara;
Pensa, pára;

Uma idéa lhe inspirei:
Chega, corta-me, e eu silvestre,
Aparado por tal mestre,
Mestre ao mundo me tornei.

Bebi lagrimas d'aurora;
Bebo agora

Negra tinta e folgo mais;
Tenho voz, eu que era mudo;
Nada sei, e ensino tudo;
Torno os homens immortaes.

£ , •
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PROBLEMAS
V. A somma dos quatro algarismos de um numero é

11: o algarismo das dezenas é %ual á somma dos alga-
rismas das centenas e dos milhares; o algarismo dos
milhares é igual á somma dos algarismos das centenas
e das unidades; e subtrahindo-se do numero em questão
1728 obtém-se como resto um outro que se escreve com
os mesmos algarismos em ordem inversa.

Qual é esse numero? m:
VI. Hieron, rei de Syracusa, tinha dado aoim ourives

10 libras de ouro para fazer uma coroa que elle queria
offerecer a Júpiter. Feita a coroa, achou-se que ella
pesava effecti vãmente 10 libras. 0 rei, suspeitando que
o ourives tivesse ligado prata ao ouro, consultou a
Archimedes. Este, sabendo que o ouro perde n'agua
52 millesimos do seu peso, e a prata 99 millesimos, de-
terminou o peso da coroa mergulhada n'agua e reco-
nheceu que então ella pesava somente 9 libras e 6 onças.
0 ourives enganara o soberano, pois a coroa não era de
ouro puro. Pergunta-se quantas libras de cada metal
havia na coroa? *

X
.X

'. -V

Y 'Y

, CEARAM XXX
Alimento trivial; — — 2
No mundo tudo me tem;
Se trocares a final,
Sou de trez, de mais ninguém,

Conceito
Aos nautas sou de proveito,
E tambem á astronomia;
Dado está, pois o conceito:
Dizer mais perda seria.

- 2

-X

xx. Xj.
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UM EPISÓDIO DA REVOLUÇÃO DE 1835
^: ' MARÇO A MAIO DE 1840

y {As notas são da redacção do Annuario)¦¦4y
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No anno de 1840 o general Bento Gonsalves da
Silva entregando a presidência da Republica ao coronel
José Mariano de Mattos, assumio o commando em chefe
do exercito republicano que, sitiando Porto-Alegre, estava

-acampado junto ao passo do. «Vigário", nncao do „ Mala-
,cára", uma légua além da „Capella Grande," chamada
• então Setembrina; e o general Netto que antes o com-
mandava passou a ser chefe do estado maior.

Nesse anno, em março, o general Manoel Jorge, com

quasi toda a força que guarnecia Porto-Alegre, oecupou
o passo do «Montenegro," margem direita do no Oalry,

guarnecendo este rio com canhoneiras, e interceptou assim
as communicações dos republicanos com a campanha.

liflví^aáscriMo ipsis verbis (salvo uma ou outra correcção
de redacção) de um manuscripto pe nos ^?0^'ffM^^r -Barcellosie aue se suppõe a copia de outro que foi escripto poi
pIS 

'da 
faSa de BeU Gonihes da Silva V?*%P>**£

spirada e informada dos acontecimentos e dos planos e circumstancias
que os precederam e acompanharam. &S& lia

A transcripção que fazemos deste manuscripto nao impoita na
aceitação de juizos que ahi se externam sobre os homens e os -facto
desse tempo. Convém que sejamos bem W^^te^ltó
é archivar um documento importante para a historia da revolução e

que pode lançar muita luz sobre as operações do anno de 1840. u

IptsL aqui narrado refere-se a uma parte do m^m^
dido nelo diário dos acontecimentos que os leitores encontram a
Sina 20lT?4iintes. A sua inserção neste lugar do Annuano

HS? um' complemento d'aquelle diário e indubitavelmente muito o

6SC 
acrescentamos algumas notas em pontos onde ellas nos pare-

ceram convenientes.
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Sabendo o general Bento Gonsalves que Manoel
Jorge pretendia fazer marchar a brigada de Silva Ta-
vares (que acampava no rincão dos „Touros," além de
S. Gonçalo) sob o mando do brigadeiro Calderon com o
fim de, atravessando a campanha, se lhe reunir, não ob-
stante ignorar qual seria a direcção de Calderon, deu
immediatamente as ordens e instrucções precisas para
estorvar essa arrojada empreza, que seria inexequivei si
as suas ordens fossem executadas.

Assim é que ordenou ao coronel Domingos Creieeiíeio
de Carvalho que, reunindo a primeira brigada, se .collo-
casse nas proximidades de Cangussú com -observadores
vigilantes nos passos do rio S. Gonçalo, e declarou-lhe
que Calderon ou passaria áquelle rio próximo a Pelotas
com o fim de, a marchas forçadas, passar o Camaquam
perto da sua barra no passo do „Pacheco" ou no do
„Mendonça" e dirigir-se á „Picada" em frente a Porto-
Alegre, ou passaria o S. Gonçalo no passo do Liscano
ou Canudos, e então tambem aceleradamente marcharia
em direcção á Caçapava. com o fim de tomar e destruir
ali os depósitos da Eepublica, e vir depois pela cidade
de Eio Pardo. — Que na primeira hypothese, oecupando
Crescendo o ponto indicado, ficava em condições de sahir
na frente de Calderon e atacal-o com vantagem pois
tinha forças muito superiores em numero e qualidade ás
deste brigadeiro; e que na segunda hypothese tambem
ainda mais facilmente poderia estar na frente de Cal-
deron.

Ordenou mais a Bento Manoel que reunisse a „di-
visão da esquerda" (assim se chamavam as forças de S.
Gabriel, Caçapava, Alegrete e Missões) e se collocasse
próximo á (actual cidade da) Cachoeira com o fim de
que, si Calderon marchando por Caçapava escapasse de
Crescencio, fosse batido por áquelle general que para
isso tinha força mais que dupla.

Com taes disposições, si ellas tivessem sido cum-
pridas, impossível seria que Calderon conseguisse como
conseguio realisar o ousado plano de Manoel Jorge.

Crescencio, porém, em vez de ir para Cangussú como
lhe fora terminantemente ordenado, collocou-se junto ao

fl
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arroio do „Evaristo" perto do passo do «Mendonça."
E Bento Manoel? ....

Bento Manoel não tinha ainda entrado em scena no
ultimo acto do drama „Revolução da Provincia;" mas já
estava estudando o novo papel que mais tarde jleviaM' 
representar. Tanto isto é verdade que a divisão da
esquerda, de que era commandante, nenhuma ordem delle
reilÈeu para reunir-se!! . . .
«rescencio, tendo participação de que Calderon havia
lêado nos Canudos ou Liscano e de que se dirigia em

rumo do Candiota, deixa o commando da primeira bri-

gada ao coronel Manoel Lucas de Oliveira e com o major
Ismael Soares e mais alguns officiaes marcha a toda pressa
a fim de pôr-se desde logo na frente do inimigo actl-
vando reuniões e ordenando a Lucas que marchasse o

mais rapidamente que podesse. Porém Lucas licencia a

brigada marcando um ponto de reunião para dahi a

alguns dias! . . „ , ~
No emtanto Calderon, aproveitando estas faltas, nao

perdia um momento e marchava com Caçapava por objectivo.
Ali estava mui tranquillo o governo republicano sem

tomar nenhuma providencia para um caso de retirada,

porque Crescendo lhe havia communicado ir na liente
de Calderon, si antes de lá chegar não o tivesse batido.
Enesta persuasão estava quando ali chegando_ a taidinto
o tenente coronel Fructuoso Fontoura garantio que Ul-
deron estava muito proximo, e acerescentou que de tres-
cencio nada sabia. Por este notivo nessa mesma.imite
o governo e empregados fizeram uma precipitada retiiacta,
entrando Calderon na manhã seguinte em Caçapava, cau-

sando não pequeno prejuizo no material de guerra dos

1>ePl1 
OsCaco°roneis João Antonio da Silveira e Jacintho

Guedes da Luz, tendo noticia da marcha de Calderon,
reuniram apressadamente a divisão da esquerda e no

¦ 
mesmo dia ou no seguinte aquelle em que Calderon en-

trava em Caçapava reuniram-se a Creseeuero.que po
Í causa do inqualificável procedimento de Lucas, nao poderá
i vir na frente de Calderon por mais esforços que fizesse.
Í Feita esta juneção, houve á noite um temporal que
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"os vaqueanos da divisão se perderem. Calderon,
porém, mais feliz, caminhando toda a noite distanciou-se
de maneira tal que não o puderam mais alcançar; e foi
elle tanto mais feliz que, em Tabatingahy, bateu de sur-
presa o coronel Onofre que com uma pequena força
estava naquelle lugar. Nesta batida houve alguns mortos
e prisioneiros sendo do numero destes o dito coronel.1)

Foi pela fôrma que vai narrada que Calderon eon-
seguio sua difficillima e rápida marcha, chegando com
sua força sã e salva. Foi na verdade uma empresa temeW,
raria a sua, mas foi devido a tantas circunstancias im-
previstas que Calderon alcançou uma brilhante victoria
(póde-se dizer pelo resultado que teve) dada mais pela
providencia do que obtida pelos seus esforços.

. Por officio de Crescendo, datado de 31 de março,
o general Bento Gonsalves soube de tão inesperado sue-
cesso, e combinou o plano seguinte que bem revela o
seu gênio militar2):

O general Netto por-se-hia á testa das forças que
estavam na margem direita do Taquary, e elle Bento
Gonsalves marchando com o maior numero possivel das
forças sitiantes iria passar o Cahy no Parecy (fazenda
de José Ignacio Teixeira) e deveria estar a 25 de abril
no morro da Fortaleza; aquelle general passando o Ta-
quary deveria igualmente oecupar este ponto no mesmo-
dia 25 de abril.

»._ y'-7 
' ~

Effectivamente, o general Netto passou o Guahyba
de noite, em uma canoa, desembarcou nas Pedras Brancas
com 2 ou 3 companheiros e seguio em direcçâo ao Ta-
quary. O general Bento Gonsalves ao despedir-se de
Netto, apertando-lhe a mão disse: „General, si no di'a
25 eu não estiver no morro da Fortaleza é porque fui
derrotado." Netto redarguio assegurando-lhe o mesmo.

No dia 20 ou 21 Bento Gonsalves pôz-se em movi-
mento espalhando o boato de que ia atacar a cidade de
Porto Alegre e marchou nessa direcçâo. Porém, á noite,

*) Vide supra pagina 204 e seguintes e a nota 4 de pag. 205.
2) Convém confrontar esta narração com os acontecimentos re-

gistrados no diário cios negócios publicos á pag. 201; nas datas cor-
respondentes,

¦ 15 /
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encaminhou-se para o Gravatahy, „passo da Ponte, e,
ali deixando toda a artilheria e uma brigada ao mando
do tenente coronel Antonio Coelho de Souza, marchou
a 23 direito a S. Leopoldo, passou lá o no dos Sinos e
IÊÈM lugar denominado „Fortão.« Todo o dia 24
conservou-se a força occulta, retendo-se no acampamento
todos que por ali passavam, e ao escurecer marchou cm

ÍPÈ 
amSTyó 

general em chefe encontrou uma
senhora que vinha avisar-lhe que no dia seguinte Ma-
noel Jorge pretendia transpor o Cahy para procural-o
Wmm Grande (Viamão), e que Calderon ja se lhe
havia reunido Sem hesitar Bento Gonsalves continuou
suTmS e alta noite, fez alto emtote ae passo o
Parecv e d'ali mandou o major Ansao com uma loiça
de 100 homens a fim de passar o Cahy um pouco acima
fo Pare» e surprehender cento c tantos allemâes que ao
mando do major Simas guarneciam esse passo.

Ao amanhecer do dia 25 o gencral e>n *efc 
fflf 

o

observava continuamente esperando a cada ^nte 
a

PhPffada de Ansão, e, como até o sahir do sol nao appa-
Hfel mU ordenou que «»^^££
laria precedido de um ba alhao de n&"*^
n vio Feito isto, os allemâes que estavam cuspeim
l^JZZé, fizeram, —o^uns^
iiPiros e escanando-se a maior parte nos mattos próximos.
^BentcGollves, conscio do perigo deste movimento

pois tinha de transpor 3 léguas de^attos^ tama

por uma picada estreita, que sahia *f^^J*W

de Montenegro, onde estava Manoel Jorge menos d

2 léguas, & immediatomente segun- na «ente^00
homens de cavallaria e um batalhão de¦»**g£ J
marche-marche, e foi depois çom o seu estadomaioa
fazenda de José Ignacio (o qual, comquanto suipiehendido,
obsequiou-o com um esplendido almoço).

Uma hora depois chegou o major Ansao que poi
ter-se extraviado o.^^^^^
üenhar sua commissão, sendo alias um uum *
Sal. Comprehendendo todos a gravito da »
tambem todos se empenhavam na brevidade da maiciia.
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Assim é que logo depois das 10 horas da noite estava
toda a força fôra do matto e em marcha para o morro
da Fortaleza onde chegou e acampou alta noite.

O general Netto ali não estava, o que muito affligio
o general em chefe. Amanheceu o dia 26, tratou-se de
mandar vêr gado, que n'aquelle lugar já era escasso, e
mal se haviam obtido algumas rezes e tinham sido mor-
tas — quando os observadores deram parte de que Ma-
noel Jorge vinha em marcha para o morro da Fortaleza.
Como não apparecia o general Netto, nem noticia delle
havia, Bento Gonsalves deu ordem para a retirada em
direcção ao passo do „Azeredo."

Quando já iam as forças republicanas nesta marcha —
avistaram em seu flanco direito uma grande força de
cavallaria, que vagarosamente seguia pela costa da serra,
na distancia de uma légua mais ou menos e em direc-
ção opposta á do exercito republicano. Opinavam uns
que era Calderon, diziam outros que devia ser o general
Netto. Então o tenente coronel Manoel Antunes da
Porciuncula offereceu-se para ir reconhecer, o que fez
logo sendo acompanhado por 2 ou 3 soldados.1) Feito o
reconhecimento — era o general Netto, que contra-
marchou á tardinha e reunio-se com o general em chefe
junto á caza de Azeredo. Bento Gonsalves acampou nas
proximidades do arroia denominado „do Azeredo" e Manoel
Jorge acampou na margem opposta do mesmo arroio.

O general Netto, passando o Taquary no dia 25, nenhum
inimigo encontrou (porquanto, como se dizia, Calderon
já se tinha encorporado a Manoel Jorge), mas por suas
hesitações e falta de energia, sendo aliás um valente
general na frente do inimigo, deixou de cumprir sua
palavra solemne de estar no dia 25 no morro da Forta-
leza, ponto entre elles combinado, falta esta gravíssima
porque perdeu-se assim a melhor oceasião de dar-se ba-
talha em uma posição fortíssima, e a mais própria pos-

~j Noto esta circunstancia, de ter este tenente coronel se offere-
cido para effectuar o reconhecimento, com o fim único de destruir a
idéa falsa que muitas pessoas faziam (Veste brioso official, suppondo,
com manifesta injustiça, que elle era cobarde.

Nota do manuscripto.
15*
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sivel para manobrar a cavallaria, única arma em que o
exercito republicano era superior e muito ao exercito do
governo, tanto em numero como em qualidade.*

Porque não marchou o general Netto, como devia?
— Disse-se nesse tempo que o culpado fora o coronel
Joaquim Pedro Soares1), que persuadio o general Netto
de que, visto Calderon não occupar Taquary, sem duvida
nenhuma Manoel Jorge tinha passado o Cahy a fim de
procurar o exercito republicano na Capella Grande!!;..;.
Mas tal supposição era mais um motivo para que aquelle
general em vez de marchar vagarosamente como ^ fez,
apressasse a sua marcha, pois que si Manoel Jorge effecti-
vãmente tivesse passado o Cahy e marchado sobre a
Capella Grande, o general Netto devia calcular que
Bento Gonsalves manobraria de maneira a evitar com-
bate, convencido com certeza, como estava, de que Netto
voaria em seu soecorro.

Na verdade, fue obstáculos para tal marcha teria
o general Netto? — Nenhuns absolutamente, por isso
que os rios Cahy e dos Sinos são vadeaveis em muitos
pontos e por conseqüência fácil lhe seria ir na retaguar-
da de Manoel Jorge.

Antes de retirar-se do morro da Fortaleza o gene-
ral Bento Gonsalves vio claramente que Manoel Jorge
não trazia artilheria. Por isso, no passo do Azeredo,
reunindo, ao escurecer desse dia, os commandantes de
divisões, expôz-lhes o plano que ia desenvolver e que
çra: —"repassar nessa noite o arroio do „Azeredo-,
collocar-se entre o morro da Fortaleza e o exercito de
Manoel Jorge, — pois este, sem duvida alguma, nessa
noite, deveria mandar vir a sua artilheria que< havia
deixado em Montenegro — e apossar-se dessa artilhem,
como infallivelmente devia sueceder, com a qual bateria
sem difficuldade o exercito inimigo em qualquer posição.

Canabarro opinou diversamente. Manobrando-se
assim, disse elle, Manoel Jorge podia marchar em. dl-
recção á villa do Trinmpho e fugir assim á batalha,
retirando-se d?ahi embarcado para Porto Alegre, que
*******¦*¦ ¦*—-**•' — ' ¦ - ¦¦¦ " "*" |* 

* "' '

x) Pai do Dr. Joaquim Pedro Soares.

T^Êfa-lwihí-'*
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julgava melhor fingir-se medo retirando-se em rumo deTaquary: -que elle, filho d'aquelle lugar e perfeito conhe-
cedor do terreno, assegurava haver posições excellentes
para dar-se uma batalha.

Não se sabe quai foi a opinião do general Nettoe dos outros chefes; o que prevaleceu foi a idéa de Ca-nabarro, com a qual concordou ou condescendeu o ge-neral em chefe, ordenando porém que a manobra que de-veria fazer, segundo a sua idéa, o exercito republicano
fosse feita por um esquadrão de cavallariã, que teria
por fim apoderar-se da artilheria inimiga.

Tomada esta resolução, no dia 27 marchou-se nadirecção da villa de Taquary e foi com grande pezarque se soube ter vindo, no mesmo dia, conforme bemcalculara Bento Gonsalves, a artilheria de Manoel Jorge
somente com os conduetores e ciue em cumprimento do
que se havia resolvido a respeito, em vez de ter ido
um esquadrão de cavallariã para o ponto da emboscada
somente foram mandados para lá meia duzia de homens!!....
força insufficiente, por certo, para uma tão arriscada
quão proveitosa empreza.

Nenhuma oceorrencia notável houve desde o dia 26
abril até o dia 29, a não ser a morte do brigadeiro

Calderon que foi atacado de uma apoplexia fulminante
junto á casa do Azeredo na oceasião em que, fora da
casa, tomava mate.1)

. No entretanto o exercito republicano tinha tomado
posição no arroio dos Pinheiros, posição essa escolhida
para dar-se batalha ao exercito inimigo.2)

O general Bento Gonsalves collocou seu exercito
maneira seguinte: — na ala esquerda Canabarro

com uma columna de cavallariã, composta em sua maior
parte de lanceiros, forte de 2.000 homens; na ala direita
o general Netto quasi com igual numero de cavallariã;
no centro elle general em chefe com toda a sua infan-
teria ao mando do coronel Marcoli.no José do Carmo,

3) Vide supra pag, 207 nota 2.2) Sem duvida uma das posições a que se referio Canabarro,conhecedor do terreno, na reunião de officiaes com que Bento Gon-salves conferenciou na tarde do dia 26.

-/'
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tendo de protecção o coronel João Antônio com 600 a
800 homens: o exercito republicano devia contar de 5
a 6.000 homens.

Do ponto em que estava Bento Gonsalves não po-
dia ver a ala direita. Tinha porém ordenado ao gene-
ral Netto que, logo qué tivessem passado o passo dos
Pinheiros 300 a 400 homens da sua gente, carregasse e
participasse com a maior presteza possivel, que era para
elle carregar pelo centro com a Manteria e por um
signal convencionado com Canabarro fazer este carregar

pela esquerda.
Assim disposto tudo, no dia 29 de abril vinha Ma-

noel Jorge em marcha direito á nossa posição e, se-

gundo constou depois, persuadido de que o exercito re-
publicano se retiraria com a sua approximação. (A
nossa vanguarda tinha recebido ordem de retirar-se
aparentando sempre medo.) Vinha pois Manoel Jorge
marchando com seu exercito em uma extensa colunma,
trazendo na frente de 300 a 400 homens de cavallaria.
Jà esta vanguarda tinha transposto o passo, e tambem
iá o general Netto com toda a sua força a trote ia
mandar tocar á carga quando chegou á meia rédea o
coronel Crescendo e disse: „General, mande fazer alto,

porque junto aquella casa já está um batalhão mi-
migo." . .

O general Netto assim fez, e a vanguarda inimiga,
que approximou-se quasi á distancia de tiro de pistola,
observando a disposição de combate, ligeiramente contra-
marchou a trote e a galope e repassando o arroio levou
a noticia a Manoel Jorge, que immediatamente tomou

posição em uma coxilha do lado opposto ao nosso.
Na guerra, como em todos os actos da vida, pei-

dida a oceasião, a opportunidade, ella nem sempre reap-

parece.
¦Foi o que ahi aconteceu. O general Netto, si ti-

Tesse tido mais tino militar, não devera ter dado im-

portancia ao aviso de Crescendo (que foi enganadojo
uma Alusão de óptica), e sim carregar sobre o mm &
como lhe fora ordenado, porquanto na aliudida casa nau
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podia estar um batalhão inimigo1), porque não podia ali
chegar sem ser presentido pela nossa Manteria, collo-
cada próxima á tal casa, tanto que, si Crescendo não
tivesse sido sempre leal e valente, bem se poderia sup-
por que a sua visão de inimigos onde os não havia fora
filha de uma traição ou cobardia. Mas não! — são in-
admissíveis quaesquer das duas hypotheses. Crescencio
foi o symbolo da lealdade, e em valor ninguém o excedia.

Naturalmente — se comprehenderá quanto ficaria
contrariado o general em chefe vendo abortar o seu bem
combinado plano de combate pela falta commettida pelo
general Netto que não deu começo ao ataque como de-
vera ter feito.

Collocados os dous exércitos em frente um do outro,
passou-se assim o dia sem que nenhum acommettesse,
tendo o inimigo atirado algumas bombas que não nos
causaram o menor clamno.2) Alguns officiaes superiores,
entre elles o coronel Affonso Côrte-Beal, instavam com
Bento Oonsalves para que atacasse; mas este não o quiz
fazer e razão de sobra tinha para isso, porque sendo
forte a posição que occupava Manoel Jorge, elle tinha
além disso artilheria, que os republicanos não tinham,
e a sua Manteria era em muito maior numero do que
a nossa. Estava no emtanto prompto, e assim esteve
todo o dia, prompto a aceitar combate na posição que
occupava, e com o seu exercito enthusiasmado e ancioso
por uma batalha.3)

Bento Gonsalves deu ordem que fossem guarnecidos
o passo geral dos Pinheiros e outro mais abaixo com
dous batalhões de Manteria, e durante toda a noite de
29 oecupou tranquillo a mesma posição da véspera.

Mas ao amanhecer cio dia 30 ficou surprehendido
*) Informa-nos pessoa de conceito, que fazia parte das forças da

legalidade, que o batalhão ahi estava, que era commandado pelo tenente
coronel Mello e que era apoiado pela cavallaria ao mando do tenente
coronel Francisco Pedro.

2) As forças da legalidade tambem receberam algumas bombas, sem
resultado nocivo. A artilheria trabalhou grande parte do dia. O exer-
cito republicano tinha artilheria, com quanto pouca.3) E' verdade. Garibaldi dá testemunho deste enthusiasmo.
Outras pessoas tambem nol-o tem referido.

' ¦ 
.!
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jp|vio o exercito inimigo junto á villa de Taquary!.,.
íolio sempre, as suas ordens não tinham sido cumpridas.
Haviam guarnecido o passo geral, mas o outro não, e
por este passou Manoel Jorge, o que certamente não
teria acontecido si ali tivesse estado um batalhão como
se ordenara.1)

Até o dia 3 de maio conservou-se o exercito repu-
blicano na posição que occupava nos Pinheiros e Manoel
Jorge na margem do Taquary junto á villa do mesmo
nome. Nesse dia muito cedo veio parte de que Manoel
Jorge estava passando o Taquary.

Marchando para ali o exercito republicano, soube-se
por um prisioneiro inimigo que pouco faltava para com-
pletar-se a passagem.2) Opinaram então os officiaes que
se devia hostilisar a passagem. O general em chefe.
receando alguma emboscada dentro dos mattos, reluctou
algum tempo, mas afinal cedeu e mandou avançar uma
ala do 3o. batalhão ao mando do major Luiz Rodrigues
(brazileiro adoptivo). Este valente offieial, encontrando
effectivamente pouca força inimiga, accommetteu e levou-a
por diante, indo tão longe que morreram soldados nossos
até na beira do rio, e que a este se atiraram a nado
muitos soldados inimigos.

Manoel Jorge, que tinha no passo um vapor e barca
de passagem, in-continenti, vindo até a barranca do Ta-
quary (onde consta mataram-lhe dous cavallos), fez re-
passar para a margem esquerda dous batalhões dé in-
fantería. De nossa parte reforçou-se o ataque _ dentro
da immensa floresta que cobre a margem do rio man-
dando-se avançar o Io. batalhão, commandado pelo muito
valente tenente-coronel Balthazar Francisco de Bem, que
fez prodígios de valor, unido ao não menos valoroso ma-
jor Luiz Rodrigues, sustentando ambos um vigorosíssimo

a) Pessoa que fazia parte das forças legaes nos informa que o
exercito de Manoel Jorge não se utilisou de nenhum dos dous passos
referidos, mas sim de uma picada aberta á noite pelas forças e sob
a direcção do tenente coronel Francisco Pedro.

2) Não é verdade.' Poucas forças haviam ainda passado, e si
não fora esta circunstancia teriam sido aniquiladas as forças que esta-
vam na margem esquerda do Taquary. Vide nota 1 a pag. 208.

B':: •
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Ha trinta e tantos annos que se passaram estes
factos e ainda hoje não posso deixar de lamentar a ma-
neira porque os planos bem organisados e as mais acer-
tadas medidas de Bento Gonsalves eram inutilisados pela
incapacidade de uns e o descuido de outros!!. .. O ata-
que ao exercito de Manoel Jorge, planejado e levado ao
ponto que descrevi, secundado por companheiros de outra
comprehensão, teria levado Bento Gonsalves ao cume da
gloria, como um grande cabo de guerra, pela derrota do
exercito inimigo composto das trez armas e superior em
numero. Mas assim não aconteceu. As faltas dos com-
panheiros do chefe republicano recahiram sobre elle, dando
assim lugar a que o próprio general Garibaldi, que fez
parte cias forças, nas suas Memórias queira attribuir a

*) No rincão do „Malacára."

ü

fogo contra forças superiores collocadas dentrofl^fet.:'v4
tos onde a cavallaria não podia manobrar e coadji^acíis
além disso por embarcações de guerra.

Por tal motivo viram-se obrigados a retirar, mas
tão bem e valorosamente que o inimigo não se animou
a sahir fora da picada.

As perdas dos republicanos foram grandes em rela-
ção ao numero dos combatentes, pois tiveram fora de
combate 150 homens, sendo 40 e tantos mortos e os
mais feridos. Os prejuízos, porém, das forças de Ma-
noel Jorge foram em muito maior escala porque no
terreno junto ao rio contaram-se 68 cadáveres, além dos
que morreram nos mattos, na picada e afogados; o nu-
mero dos seus feridos excedeu indubitavelmente de 300
homens.

Apenas terminada esta escaramuça, começou a cho-
ver e assim continuou por alguns dias, acampando o
exercito republicano junto á casa da mãe de Canabarro
e o exercito cie Manoel Jorge além do Taquary.

Poucos dias depois voltou o exercito republicano a
oecupar sua antiga posição perto da Capella Grande.1)

¦:-,fi
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Bento Gonsalves o insuecesso e o infortúnio das suas
manobras.*)
o a) O trecho das Memórias de Garibaldi a que se refere o manu-
scripto é o seguinte:

„ Durante a noite o velho general Jorge (Manoel Jorge) tinha
desapparecido, e ao raiar da aurora foi em vão que o procurámos;
só as dez horas, quando se dissipou o forte nevoeiro, foi que o avis-
támos nas posições de Taquary. Pouco tempo depois fomos avisa-
dos de que a sua cavallaria atravessava o rio. Os imperiaes esta-
vam pois em completa retirada; era necessário atacal-os e o nosso
general não hesitou.

„A cavallaria inimiga havia atravessado o rio, protegida por
alguns dos navios imperiaes, mas a Manteria tinha ficado na mar-
gem esquerda, protegida por esses mesmos navios e pela floresta,
sendo por isso sua posição a mais vantajosa possivel. A nossa se~
gunda brigada de infanteria, composta do 3.° e do 20.° batalhões,
foi a destinada a começar o combate, effectuando-o com a sua costu-
mada bravura. Mas o inimigo era tão superior em numero que estes
bravos, depois de terem practicado prodígios de valor, foram obriga-
dos a retirar-se, sustentados pela segunda brigada (?) e primeiro
batalhão de artilheria (sem canhões) e de marinha. O combate foi
terrível, especialmente na floresta onde o estrondo da fuzilaria e
arvores despedaçadas, no meio d'uma espessa fumaça, parecia o de
uma tempestade infernal.

,;De cada lado não contámos menos de 500 mortos e feridos. Os
cadáveres dos nossos valentes republicanos foram encontrados até
na ribanceira do rio, para onde elles tinham arrojado o inimigo. In-
felizmente estas perdas foram sem resultado, relativamente á sua im-
portancia, porque logo que começou a retirada da segunda brigada
a batalha finalisou. Tendo chegado a noite o inimigo pôde tranquil-
lamente acabar de passar o rio.

„No meio das brilhantes qualidades das quaes julgo já ter faliado,
citarei alguns dos defeitos do general Bento Gonsalves. O mais de-
ploravel d'entre elles era uma certa hesitação, razão provável dos
resultados funestos das suas operações. Teria sido melhor que em
lugar de lançar esses 500 homens, tão inferiores em numero aos que
elles atacavam, tivessem enviado não sõ toda a infanteria, mas tam-
bem a sua cavallaria, a pé, visto que a natureza e difficuldade do
terreno não lhe permittia combater a cavallo: uma tal manobra teria
certamente dado em resultado uma esplendida victoria, e fazendo
perder pé ao inimigo nós conseguiríamos lançal-o ao rio y mas infeliz-
mente o general teve receios de aventurar toda a sua infanteria, a
única que elle teve, e que teve a republica.

yy „Em todo o caso o resultado foi para nós péssimo, porque não
sabiamos como reparar as faltas que havia soffrido a infanteria, arma
em que o inimigo nos era muito superior e se achava todos os dias
recebendo novos reforços. — O inimigo ficou na margem direita do
Taquary, e por isso senhor de toda a campanha. Nós tomamos então
o caminho do rincão do Malacára.í(
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CHAEADi XXXEI
Sou qual Protêo de vária natureza:
Poeta, canto sempre as alvoradas,
Ou vogo pelo mar com ligeireza
Sem temer as procellas desatadas.

Ora estou nas romãs; ora na testa
De quem correu na lucta algum perigo;Em relógios meu ser se manifesta;
Dou luz nas Trevas; sou francez antigo! — 2

V

Meu nome está no cimo da montanha,
Nas clinas de mavorcio capacete;
Em certas aves, de uma fôrma extranha
Tremulo qual um rubro galhardete. — 2
Se estudastes Historia Natural,
Sabeis que sou bem simples vegetal.

Luciano de Aguiar.
¦¦¦

Quando, a 22 de maio, o telegrapho transmittiu-
nos a noticia de que Victor Hugo morrera n'aquelledia, o nosso espirito, após a impressão afflictiva e aca-brunhadora, pareceu remontar-se á França e foi confun-dir-se na multidão que ajoelhou-se ante o cadáver ainda
quente do maior poeta da actualidade.

_ Acostumado a ter para com elle a justa veneração
devida aos semi-deuses da Arte, o seu desapparecimento
da grande arena intellectual em que lhe foi dado esgri-
mir-se com a virilidade de um Hercules, confrangeu-nos
o coração, como se n'esse facto natural deplorássemos a
perda de uma legião de bravos subvertidos de repente
por um terremoto.

Sabíamos que 83 annos de afanosa existência, en-
tregue sempre á continua e transcendente elaboração de
trabalhos intellectuaes, fatigam uma organisação de

1>M
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athleta e acabam por anniquilal-a; creavamos, porém,
uma exeepção para elle: suppunhamos que a lyra vi-
brante e enthusiasta de todas as commoções d'este século,
a lyra excepcional, ora carinhosa e meiga como a voz

I de Lamartine ou Petrarcha a traduzir em lagrimas as
tristezas do coração, ora arrebatada e iracunda como a
musa de Dante a flagellar com tempestades de harmonias
os inimigos da pátria, encarcerando-os nos eternos des-
ásperos da historia — essa lyra só emmudecesse quando
o século expirasse. Tão identificados os viamos que os
julgávamos solidários na mesma existência!

|.T Não podiamos comprehénder a nossa época sem a
mentalidade poderosa e dirigente, sem a consciência pro-
fundamente immaculada de Victor Hugo.

D'entre a enorme phalange dos que militam em
lettras — romancistas, dramaturgos, poetas — a sua
personalidade elevava-se magestosa como magestoso e
quasi inaccessivel se eleva o Monte Branco acima de
todas as eminências da Europa.

Chefe da escola romântica desde a revolução litte-
araria que operou em 1830, elle aboliu e desconheceu

como modelos as creaco.es da escola clássica baseada
quasi que exclusivamente na fábula — como provam
muitas peças de Corneille e Racine — e lançou as bases
da litteratura contemporânea inteiramente racional e
perfeitamente adaptada ao desenho dos caracteres. Iden-
tificado com o papel de instituidor, elle encarregou-se
de exemplificar com as obras que produziu d'essa data
em diante a superioridade do regimen litterario que in-

| augura va sobre a antiga comprehensão artistica.
Coube-lhe então o desvanecimento de ver a seu la-'do discipulos da ordem de Theophilo Gautier, Alexandre

Dumas e a celebre George Sand, tão original por seu
talento como por suas curiosas aventuras.

fy A partir d'essa notável evolução, o cantor do Anno
: Terrivd assumiu perante os contemporâneos a indispu-
y tavel gloria de Mestre, rarissima gloria conferida pelo

consenso universal.
r Em todas as suas obras admira-se não só o arrojo

dos planos, alguns quasi phantasticos como uma creação

.í3
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em poucas pala™ m«L í ti í í de condensar
fe, ainda mafeextSfe maft ^ NÍngUem
antitheses; ninguém atada Srendeu „ S?° 

d?S
das hyperboles! ^pxtpiqeu tao alto o voo

A águia ás vezes, arrebatada de _tfiiâí^ aitancmva-se tanto dat™ «,^1 - enm?slasmo, dis-
maculado azul ' qUe parecia perder-se *> im-

DeuSEí^fL4lle °S ffiréco«> ^Ses que, mercê de

proWse, fingia R^£det flS I
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?airand0 «» ^ coto um 1 ?minoso fluido, abrangeu toda a terra
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mente de mil variados cantos Orientaes e do Crepúsculo,
cheia de jRaios e Sombras, riquíssima de Legendas e de
ornatos, perfumada de sagrado incenso, e povoada de
maravilhosas estatuas agrupadas em extensas galerias
— a galeria de Nossa Senhora ãe Paru, dos Mísera-
veis, do Homem que ri, dos Trabalhadores ão mar, do
Noventa e tres, do William Shakespeare, do Buy Blas,
do Hernani, do Cromwéll, dos Burgraves, da Lucrecia
Borgia, da ilíarm Mor e da ilíanow Deforme / Figu-
ras colossaes que palpitam a nossos olhos com toda a
vehemencia das paixões soberanas! Vultos que hão de per-
petuar-se, mais que o mármore e o bronze, atravez dos
tempos, como a expressão característica da litteratura
no século XIX!

Junho de 1885. Damasceno Vieiea.
i»-&

&&¦

CHARADA XXXIY
Apenas com a mudança
Da minha lettra final,
Terás termo muito ouvido
No Brazil e Portugal. — 1

A sede da minha raça
Na Sicilia foi outr'ora;
Nova idéia hoje exprimindo,
___' no mar que vivo agora. - 3

*;&• 2

W'

w--"¦-
um.'

Tenho faces mui diversas
Com que vário me apresento;
Lindo sou, também sou feio,
Longo ou curto em comprimento. -

Conceito
Se queres meu todo de prompto encontrar,
Somente te digo ser elle um thesouro;
Mas não de riquezas que constem de jóias,
De prata ou brilhantes que valem por ouro.

A. B.
m&
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Quando vJIerSã° denIIenri(iue «°)
guando vejo, meu Deus! um cemitérioLembra™ sempre aqlleI]a cf«W'
Sfets 2aPaSS0U C0T ,lm ««,inste, sosmha, em sua desventura.
Não teve, único allivio na orphandadeNem palavra de amor, nem d" amisade.
E lentamente, á mingua de conforto,fee íoi finando a mísera criança
EoT °J?Z:\ m beij0 em «*> ™«rto,Jtosa sem viço, amor sem esperança.
Amou, porém na vida, e o seu mvsterioEnvolye-o para sem^^nüteS8'íLEo CoSSA.

VTT TT PÊOBLEMiS
em tempo fe£' ToZíf ™aT ^il°de orelhas
tte tomou metade da veZ L^íf 1MmÍga 9Ue
orelha. O mesmo fizeram sZnT S**- e mais meia
Partidas, eada nma delía?teT L ^ »mero das orelhas restantes e mais meia ovelha i fiStoou o pastor somente com 7 ovelhas

Quantas ovelhas guardava elle a principio ?
mva 9/ n • numeros estão entre si na relação de Vpaia /B O primeiro sendo augmentado de 4 e WÊÉde 6 unidades ficarão na relação de V para V 0«SSsao esses números? /s P ^2' ^uaes

sitia d?' ^ousmorteiros lançam bombas sobre uma cidade
mecado „ "ET"0, &to°U f antes d» «**»?*?

«a que o segundo atira 7; porém o segundo írasta emirpeZtrnmteípfora *°«*
ÜÉ 5 Pí S6: quantas b0ffibas deve lançar o se-

Pelo maestro napolta™ Gu2™ tC 
**'" P°St0S ™ m"si*

S*
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CONSERVAÇÃO DAS ARMAS

Para conservar as armas e especialmente os canos
das de fogo nada ha melhor do que a vaselina, que s@
encontra em qualquer drogaria ou botica. Esta sub-
stancia, untuosá e lubrificante, não contém humidade, não
tem propriedades corrosivas, e não está sujeita á putre-
facção. Seu unico inconveniente é derreter-se facilmente
com o calor. Bemedia-se isto com a addição de uma
pequena porção de cera virgem.

Meio de limpar velhos bordados de lã e avivae
suas cores

Toma-se um fel de boi e dissolve-se o seu conteúdo
em lx/o ou 2 litros de agua morna (a agua quente faria
coagular o liquido, que perderia assim suas propriedades).
Lava-se o bordado nessa dissolução como se lavaria em
agua de sabão. Logo em seguida enxagua-se em agua
limpa (pura) e põe-se a seccar.

Preparação de lousas artificiaes para escrever

Prega-se um pedaço de papelão grosso sobre uma
taboa (melhor será collar-se com colla de marcineiro).
Si o papelão fôr rugoso, collar-se-ha por cima <Telle uma
folha de papel de impressão. Isto feito, e estando bem
secco, dá-se-lhe uma mão do seguinte verniz: álcool 1 I.j
ffomma lacca 75 g.\ sandaraca 75#.; esmeril 150 g.\ po
de sapatos 40 g.; azul da Prússia 8 <?.2) Depois de sec-

«* car a primeira mão, dê-se segunda em sentido opposto
p á primeira e assim mais duas outras mãos esperando

--) Recommendamos estas receitas, das quaes umas conhecemos
por experiência propria, outras são recommendadas em publicações
identificas dignas de credito. Para intelligencia das abreviaturas
do systema métrico decimal indicamos as explicações a pag. 8b ciewe
jLnfitiario*2) Sobre as abreviaturas do systema métrico decimal consulte-se
este Annuario pag. 86.

>.;''.¦
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sempre que seque a anterior. A lousa assim preparada
serve para escrever nas mesmas condições que a lousa
mineral natural. '

Paea tirar a côr á agita raz ou terebinthina
Distilla-se a agua raz a banho-maria, sob baixa

temperatura, misturando-lhe antes carbonato de soda
bem secco. Si a terebinthina ou agua raz contiver agua
será preciso ajuntar-lhe previamente chlorureto de calcium.

Pólvora para minas ao chlorato de potassa
Misturam-se pesos iguaes de farello e de chlorato

de potassa, dissolvido este em agua na proporção de
100 g. por l. Esta pólvora, já muito empregada nas
minas de carvão, pode ser utilisada em muitos misteres;
ella não faz explosão ao choque de martello, e por isso
é facilmente transportavel. Seu fabrico não apresenta
perigo e é muito simples; transporta-se sem cuidado, e
sua força é análoga á da dynamite.

Paea tinoie madeieas de peeto
Faz-se uma forte decocção de páo campeche, ajunta-

se-lhe um pouco de pedra hume, e estende-se quente,
com pincel, sobre a madeira que se quer tingir. Por
outro lado toma-se um l. de vinagre muito forte (ácido
acetico), dissolve-se nelle limalha de ferro e alguns gram-
mos de caparrosa verde (sulphato de ferro). Ajunta-se em
pequenas porções noz de galha pisada e Índigo dissolvido
em ácido sulfurico. Dá-se uma mão desta dissolução por
sobre a mão já dada de decocção de páo campeche, e
obtém-se uma côr preta, intensa e profundamente im-
pregnada.

Alguns substituem a noz de galha, o Índigo e o
sulphato de ferro por um boccado de sal commum.

CONTEA A EEEEUGEM

Mergulhar os objectos de ferro, fundido ou batido,
de aço polido, etc, em uma vasilha contendo óleo de
mocotó. Deixar pingar sem esfregar e em seguida mer-
gulhar em benzina. 0 ar, os gazes, as moscas e o pó
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não tem acção sobre os metaes assim protegidos, podendo
decorrer annos sem ser preciso limpal-os. ,

Lavagem das mãos

Quando as mãos estão sujas por ter-se trabalhado
com ferros engordurados (é o caso dos ferreiros, machi-
nistas, carpinteiros, marcineiros, etc.) ha grande diffi-
culdade em laval-as com perfeição.

Usando-se vaselina e esfregando bem as mãos com
essa gordura mineral, as matérias gordurosas dissolvem-
se e, em seguida, empregando sabão e agua bem quente
obtém-se uma limpeza perfeita.

Tinta para sinetes
Dissolver qualquer tiata de anilina em álcool e

aiuntar-se glycerina pura; as proporções são: para 1

parte de anilina, 5 de álcool e 100 de glycerma. De-

pois de feita a mistura, aquece-se para evaporar o ai-
cool.

Merengues gostosos
Para 12 merengues, batem-se 6 claras de ovos com

V 6 colheres de assucar refinado. Como se usa geralmente,
n'uma folha de papel branco, sobre uma folha, íazem-se
24 montinhos com esta massa, procurando que sejam bem
kuaes e de feitio oval; apolvilham-se com assucar e le-

vam-se ao forno brando. Quando estiverem corados de

leve, tiram-se do forno, e faz-se com a ponta de uma

colher uma concavidade na parte inferior, que nao esta
cozida, de cada merengue e voltam assim ao forno para
cozerem até o ponto commum Tiram-se e deixam-se
esfriar No momento de servil-os colloca-se creme, doce

1 
de ovos ou outro qualquer em cada vão dos merengues,
que se tiver feito com a ponta da colher, e ajuntam-
se dous a dous, arrumando-os assim em um prato.

BlSCOUTOS EAGEIS

Tomareis 625 p|é farinha de trigo, 2 ovos inteiros,
125 a. de manteiga, meio copo d'agua, uma .pitada de

sal e outra de assucar e amassar eis tudo convenientemente.
t
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Depois abrireis a massa com o rolo e a recortareis
á vontade com faca ou carretilha.

Passareis de leve um panninho molhado sobre a massa
e apolvilhareis com assucar. Em seguida levai os bis-
coutos ao forno bem quente e tereis os biscoutos promptos.

Para insenslbilisar uma parte no corpo a operar
(em pequenas operações)

. Basta para isso pincelar a parte, que se quer insen-
sibilisar, com uma dissolução de chlorhydrato de cocaína.

1' um excellente processo para furar as orelhas ás
crianças, sem que sintam dôr; mas o melhor é deixar-
lhes as orelhas sem furo, como a natureza as deu.

Coloração do musgo
Fazem-se pacotes de musgo e mergulham-se, um

ou dous dias depois de colhido, n'uma solução de
anil um pouco forte; secca-se depois na sombra e guarda-se.No inverno estes musgos servem dc bonita guar-nição para os vasos de flores e jardineiras nas salas.

COLLA LIQUIDA PORTE

Toma-se 40 g. de gelatina que se quebra em
pedaços e faz-se dissolver esta em 100 g. de ácido
acetico; aquece-se um pouco a banho-maria e conserva-
se em vidros bem tapados. Emprega-se fria.

Perigo da pintura de alcatrão no perro
O uso da pintura do ferro pelo alcatrão para pre-

serval-o da ferrugem é muito commum. Porém, em vez
de proteger as superfícies metallicas, o alcatrão pode
corroel-as.

As influencias atmosphericas ou as variações de
temperatura dão lugar á formação de uma água de ai-
catrão contendo saes ammoniacaes que corroem o metal.

Muitas sociedades de apparelhos a vapor recommen-
dam o abandono do alcatrão para preservar o ferro e o
emprego do oleo de linhaça applicado quente.' : '> 16*
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Meio de pratear rapidamente m

Prepara-se primeiro »Wf «pg^
modo seg»inte:_ ácido mtaco 60 C 

^J0^

d6 
%&doaI2pL iar d-vcompo^o a^aa começa-

t ™tó depoi & o haver enxugado é-seccado,

Recendo-o8de ^merg^A M * ^^

e em seguida esfrega-se com giz e peite de camurça.

TEMPERA DE OBJECTOS PEQUENOS

Obtém-se uma Doa tempera para os objectos dc

* 
tSS^^S^^ £» de sebo e uma

parte de cera;
ou na seguinte de: bica>

A ^C-S-«\ÍU^X
deye aquecei acima do *1LSÍ*J#,
jecto Ml#*^CPSS5 temp™- Recommenda-se tambem o wi» * 

ordinários.
objectos miúdos de aço; 

g»^ S fSdos.

De^se t?SáS 
"aV—* o fogo do

kerozene.
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Tagaa de seltz dá boa tempera ás broeas peciueuas.
Tinta 

para sinetes de borracha

l, Dissolver em álcool de 90» côr noleta dc Pa-

riz (anilina) até coloração W«««^ j ,im até COn-
2.° Misturar a tinta acima com gij^j.

sistencia de xarope. itüvii1p11ií) rfuchsina), em vez
Si se empregar anilma ^g»«iÍ

de anilina roxa, ter-se-ha tinta veimellia.
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Tampão paea tinta de sinetes de boeeacha
Corta-se um pedaço de oleado velho e cose-se em

cima um pedaço de panno bem encorpado.
Derramam-se algumas gottas da tinta para sinete

(violeta ou vermelha) e espalha-se sobre o panno com
uma escova velha de dentes. Está prompto a funecionar.

Agüa de quinina - paka limpae a cabeça
Sulfato de quinina 3 g., água de Rabel quantidade

sufficiente para dissolver; opoponax 10g.\ fazer dissolver
em álcool a 96.° por trituração. A juntar essência de
patchouly 3 gottas, essência de violetas 5 g.; essência
de bouquet 5 g. Addicione-se a quantidade de álcool a
40.° necessária para prefazer 6 litros.

Ajunte-se ainda: lírio florentino pulverisado 75 g.
Deixe-se macerar durante 8 dias e filtre-se depois.

E? escusado dizer que a escolha dos perfumes de-
pende da vontade e do gosto do consumidor.

Agita de mar artificial para aquários
Si quizerdes conservar peixes do mar em aquários

fazei dissolver em cada litro de água da chuva:

sal commum 20,000
chlorureto de magnesium . . 2,500
sulphato de magnesia 1,750
chlorureto de potassium. . . 0,500

ajuntam-se alguns centigrammos de sulfato de soda e
de chlorureto de calcium e filtra-se.

Conservação prolongada dos ovos
Dissolve-se gomma lacca em quantidade sufficiente

de álcool para obter-se um verniz fraco. Molha-se
cada ovo no verniz e deixa-se seccar. Estando bem
seccos, mettem-se elles em farello ou serragem de ma-
deira, com a ponta fina para baixo. Quando quizer-se
utilisar os ovos assim conservados, tirar-se-ha o verniz
com álcool, e elles estarão no mesmo estado em que
estavam no dia em que se guardaram, isto é, bons para
comer ou 'oara fazer chocar. Este methodo é o mais

tiP
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^seguro e já se obtiveram pintos de ovos, assim preserva-

I dos, dous annos depois de postos.

; 7 Massa para segurar os vidros nos caixilhos de
'77 estueas para plantas

¦ 7\ i *

Deita-se n'um almofariz aquecido verniz de typo-

graphia e vae-se misturando giz em pó fino com um

g pouco de carbonato de chumbo (alvaiade) de fôrma a
|: obter-se uma massa molle.

Bota-se d'esta massa no caixilho onde deve ser collo-
I cado o vidro e, collocado este, cobrem-se as beiras com
li a mesma massa tendo o cuidado de espalhal-a convenien-
| temente em camada de igual espessura.

Si o verniz for bom, a colla ou massa estará secca
I ao cabo de seis horas na parte externa e mais depressa

na interna. A adherencia é tal que ainda que o caixilho
I apodreça os vidros custarão a largar a madeira. Serve
| tambem para collar vidros quebrados ou rachados.
77 Conserva-se esta massa em uma bexiga molhada,

Jl; n'um lugar humido.

Para temperar martellos de carpinteiros
Derrete-se n'um cadinho, ao fogo, sal commum e

deixa-se o martello mergulhado no cadinho um quarto
de hora.

Tira-se, depois colloca-se na forja até ficar branco
e mergulha-se então em água fria.

Remédio contra callos
- Mistura-se: _»¦

Extracto alcolico de canabis indica. 0,50
Ácido salicylico 1»0°
Álcool de 90° i?00
Ether de 62° 2>50

- ' Collodio elástico 5,00

guarda-se a preparação em um vidro bem arrolhado.
Applica-se molhando na preparação um pmcelzinho

ou um palito e passando-se repetidas vezes sobre o callo.

, ;<i
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Renova-se a operação de dous em dous dias durante
uma semana. Alguns dias depois disto o callo se des-
pegará coin a maior facilidade sob a pressão do dedo
ou em seguida a um banho nos pés.

Lavagem de garrafas
Introduz-se nas garrafas de vidro commum, ou de

crystal, alguns pedaços de papel; enche-se uma quarta
parte da garrafa com agua e agita-se com força.

Em poucos instantes a garrafa ficará perfeitamente
limpa.

Tinta encarnada inalterável
Tritura-se carmim n'um almofariz de porcellana com

um pouco de silicato de potassa em solução, até que a
mistura tenha a consistência de tinta bem fluida.

Os trabalhos feitos com esta tinta seccam rápida-
mente e ella torna-se muito brilhante. Os agentes chi-
micos os mais enérgicos não a podem alterar.

E' preciso conserval-a em vidro bem arrolhado para
preserval-a do contacto com o ar.

Preparação de pelles com o pello
Limpam-se as pelles do sangue ou da carne ainda

a ellas adherente, pregam-se n'um quadro de madeira,
bem esticadas, com o pello para baixo.

Em seguida, com um cravador ou uma agulha grossa,
pica-se o carnal afim de facilitar a acção do liquido
conservador. Este liquido é uma forte decocção de folhas
seccas e moidas de sumagre dos cortidores.

Faz-se uma boneca de panno que se molha na de-
cocção de sumagre e esfregam-se vigorosamente as pelles
esticadas; logo depois lavam-se e faz-se seccal-as á som-
bra o mais depressa possivel.

Renovam-se duas ou trez vezes estas mesmas ope-
rações — fricção, lavagem e sécca — e estão as pelles
promptas, bem preparadas.

Pebfume de rosas
Para perfumar os aposentos no inverno, quando não

ha rosas, póde empregar-se a seguinte receita: No ou-

• ¦ H':
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tomno collocam-se n'um boccal, camadas successivas de sal
refinado e de rosas odoriferas; ajuntam-se algumas gottas
de álcool concentrado e arrolha-se bem o boccal.

Cada vez que se destapar o boccal exhalar-se-ha delle
um perfume delicioso de rosas.

: Paua d ar ao chiere o aspecto da tartaruga
Dá-se ao chifre a apparencia da tartaruga, esfregam

do-o com uma massa composta de duas partes de cal,
uma de protoxydo de chumbo (fezes de ouro) e um pouco
de lixivia de soda. Esta mistura obra sobre o enxofre
contido no chifre para formar sulphureto de chumbo; ob-
tém-se assim manchas pretas que contrastam com a côr
mais clara do chifre.

Para dar ao perro uma côr preta inalterável
Colloca-se n'uma vasilha de ferro, que tenha 0,m50

de altura, pó de carvão de pedra em quantidade sufficiente
para formar no fundo uma camada de mais ou menos
2 centimetros. Depois colloca-se na vasilha uma grelha
que fique distante 2 a 3 centimetros do carvão.

Sobre esta grelha dispoem-se os objectos que se
quer tratar. Fecha-se a vasilha hermeticamente e põe-se
ella sobre um bom -fogo. No principio a humidade do
carvão evapora-se, mas em seguida desprendem-se espes-
sos vapores bituminosos. Aquece-se durante meia hora
mais ou menos, de fôrma a manter o fundo da vasilha
n'uma côr vermelha sombria; então tira-se a vasillia do
fogo e, passado algum tempo, destapa-se.

O carvão converteu-se em coke, os objectos dispostos
sobre a grelha estão cobertos de uma camada preta, com
ò aspecto de esmalte, porém com maior adherencia e
sobre tudo com mais elasticidade.

Os objectos assim preparados podem ser dobrados
m expostos a grandes variações de temperatura sem que

por isso a camada depositada em sua superfície passe
pela menor alteração.

Maneira de pratear eitas de seda
Eis um meio simples de adornar ricamente fazendas

ou fitas de seda.
te, ;: 4.4'-~
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Desenha-se sobre a seda com um pincel ou com uma
penna nova, servindo-se de uma dissolução de nitrato de
prata a qual se ajuntou um pouco de gomma arábica
para que a tinta adhira melhor á penna e não caia.

Deixa-se seccar alguns instantes e em seguida col-
loca-se a parte pintada ou desenhada, na bocea de uma
vasilha na qual se poz um boceado de zinco, agua e um
pouco de ácido sulfurico.

Alguns instantes depois d'esta exposição ao hydro-
gênio que sahe da vasilha, a prata reduz-se e adhere
fortemente á fazenda.

Podem executar-se assim desenhos diversos, árabes-
cos, grinaldas, letreiros etc. que produzem um bonito effeito.

Cimento resistindo ao kerozene
A gelatina ou colla commum misturada com glyce-

rina forma um composto que se torna liquido quando
aquecido, e que, ao esfriar, toma a apparenciá da bor-
racha da qual elle possue, até certo gráo, as proprieda-
des elásticas.

Applicado quente sobre as paredes internas de uma
vasilha de madeira, pode esta servir para guardar kero-
zene, essência de petróleo, agua raz ou benzina.

Massa paea juntar os tubos de vidro nas caldeiras
A YAPOR

Toma-se gesso em pó impalpavel (muito fino) que
desmancha-se em azeite fino (oieo de machina); quando
a massa está bem ligada e principia a engrossar,
ajunta-se-lhe clara d'ovo na proporção, em peso, do
duplo do peso do azeite empregado. A mistura da clara
d'ovo faz-se n'um pilão, com a mão d'este, para evitar
que a clara faça espuma, como suecederia si a batessem.

Esta massa deve ser empregada sem demora porque
endurece rapidamente. O tubo estando ajustado e ajun-
tado no encaixe é preciso esperar algumas horas antes
de servir-se d'elle.

Esta massa adquire ao ar, e sobre tudo com o calor,
uma dureza tal que para tirar o tubo seria preciso
quebrai-o.

-
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Aquece-se o verniz de alcatrão até 70 gráos (centi-

arados) e ajunta-se-lhe peso igual de cal hydraulica ou
de cimento Portland, tendo o cuidado de mexer sempre.
Esta mistura fica liquida e constitue um verniz resistente
ás influencias atmosphericas bem como a acçao dos a-
cidos.

Pedea de aeiae aetieicial
Toma-se gelatina de boa qualidade e desmancha-se

em peso igual de água, fazendo-se a operação numa
escuridão quasi completa, e ajunta-se-lhe: 1 /_ /0 (em
peso) de bichromato de potassa em solução. Toma-se 9
vezes mais ou menos o peso da gelatina empregada de
esmeril muito fino ou de pedra de fusil bem pulverisada
e mistura-se intimamente á solução de gelatina.

Molda-se a massa assim obtida, dando-lhe a íoi ma

que se deseja obter, usando, sendo possível de uma

pressão enérgica para consolidar a massa. Afinal secca-
se expondo a pedra ao sol.

Paea dae beilho á gomma de engommae

Basta para isso ajuntar á gomma, depois de prom-

pta, uma pequena quantidade de borax, vulgarmente
conhecido pelo nome de trincai. \

Paea limpae o maemoee
Uma massa feita de giz e de benzina esfregada no

|, mármore tira toda a gordura; em seguida uma massa

V feita com giz e chlorureto de cal, que se estenda no

mármore e se deixe ao sol para seccar, lhe tirai a as

manchas.

Paea tieae um paeaeuso muito apeetado

Quando um parafuso collocado em madeira fica en-

ferruiado, para extrahil-o basta aquecer-lhe a cabeça

AqSe s a" fogo um pedaço de ferro convemen e cha

É extremidade, e quando bem quente appl ca-se poi
espaço de dous a trez minutos sobre a cabeça do paia-
fuso enferrujado.
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Logo que o parafuso estiver quente tira-se elle com
uma chave com tanta facilidade como si acabasse de ser
collocado.

Maneira de conhecer a COMPOSIÇÃO de um tecido
A seda e a lã, sendo matérias animaes semelhantes

ao cabello, queimam-se como este, isto é encoscuran-
do-se no lugar em que acaba de arder. Queimando, por
tanto, um fio de qualquer tecido, poder-se-ha saber si é
de seda, de lã ou de algodão.

Este ultimo arde com chamma e o resíduo é carvão
e filamentoso como quando se queima papel. Quanto á
distineção entre o linho e o algodão é tambem fácil:

Basta tomar dous fios, torcel-os e arrebental-os. O
algodão arrebentará mais facilmente e apresentará nas
pontas arrebentadas filamentos recurvados e torcidos.
O verdadeiro linho arrebentará nitidamente e as pontas
ficarão direitas.

POMADA CONTRA AS RACHAS DOS LÁBIOS
Com o frio os lábios soffrem de seceura e racham

muitas vezes. Curar ou prevenir o mal é um dos effeitos
da seguinte receita:

Cera virgem 12 g.\ azeite de oliveira 66 g. Derre-
te-se a cera em fogo brando; ajunta-se-lhe o azeite,
mexe-se bem e deixa-se-esfriar.

OüTRA EECEITA PARA COLLA FORTE LIQUIDA
Toma-se colla commum 1 kg.; dissolve-se a banho

maria, em 11 de água n'uma panella de barro. Ajun-
ta-se água quente, de vez em quando, para ir substituiu-
do a água que se evapora em quanto ferve a colla.

Quando esta estiver completamente dissolvida, der-
rama-se, aos poucos, na dissolução 200 g. de ácido nitrico
a 36.°. O ácido, reagindo sobre a dissolução, produz
uma viva efervescência. Quando o liquido estiver quieto,
agita-se, tira-se do banho-maria, deixa-se esfriar e guar-
da-se em vasilhas tampadas. Esta colla emprega-se fria
applicando-se com pincel; adhere tanto como a colla
forte quente.
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"Receita para tornae dueo o gesso
Misturam-se bem 6 partes de gesso com 1 parte de

cal nova e bem peneirada. Emprega-se a mistura como
se faz com o gesso simples para formar qualquer objecto.

Em estando secco o objecto feito com a dita mistura,
embebe-se elle com uma solução de um sulfato cuja base
seja precipitavel pela cal e forme-se um precipitado in-
solúvel, que encha os poros do objecto e o torne duro

O sulfato de zinco e o sulfato de ferro são os que
convém'mais. Empregando o primeiro o objecto con-
serva-se branco; empregando o segundo o objecto toma
a principio a côr esverdeada que muda em pouco tempo
para a côr de ferrugem.

Palmito frito
Parte-se o palmito em rodas finas, deixando-as cabir

em água fria para não ennegrecerem. Leva-se ao fogo
uma panella com água e sal e quando estiver a água
fervendo, põem-se n'ella as rodas de palmito deixando-as
ferver por espaço de meia hora. Tiram-se então da água
e põem-se a escorrer.

N'um prato prepara-se um molho com um dente de
alho pisado, salsa picada, sal, pimenta do reino moída,
uma colher de vinagre e trez de azeite. As rodas de

palmito estando frias e enxutas são lançadas n'esse molho,
meia hora antes de frigirem-se.

Para frigil-as, põe-se na frigideira bom azeite e

quando este ferver vão se deitando as rodas de palmito,
poucas de cada vez, até se tornarem douradas de leve,
retirando-as á medida que forem ficando promptas e ar-
rumando-as n'um prato. Concluida a fritada, lança-se na
frio-ideira o resto do molho em que estiveram as rodas,
agita-se um pouco a mistura e despeja-se todo o con-
teúdo da frigideira sobre as fatias arrumadas na prato.
Deve servir-se bem quente.

Presunto paea eiambee
Durante um dia inteiro põe-se o presunto n'uma

. vasilha com água fria, tendo o cuidado de mudar essa
água de 3 em 3 horas.



«ot
yyy-y- ymymy^0.m y^mysyi § 

No dia seguinte colloca-se o presunto n'um tacho,
com agua fria, e leva-se ao fogo; assim que a agua
ameaçar ferver, tira-se o presunto e põe-se fora a agua.
Torna-se a levar novamente o presunto ao fogo com nova
agua fria e deixa-se ainda ferver. N'este momento lança-se,
na vasilha em que ferve o presunto, os temperos pre-
feridos: um dente de alho, 1 cebola, 3 dentes de cravo,
pimenta, do reino em grão, duas folhas de louro e um
ramo de salsa. Depois de assim ferver uma hora, ajunta-se
uma ou duas garrafas de vinho branco, conforme o
tamanho do presunto, e deixa-se continuar a fervura por
mais duas horas. Experimenta-se então o presunto com
um garfo, para ver si está bem cosido, retirando-o do
fogo ou deixando-o mais tempo até ficar no ponto. Estan-
do cosido, tira-se-lhe a pelle, puxando por uma ponta
cVesta.

Depois de frio, bate-se um ovo e com uma penna
de ave, servindo de pincel, molha-se com o ovo batido
a parte gorda do presunto. Apolvilha-se a camada de
ovo com farinha de bolacha socada e leva-se o presunto,
assim preparado, ao forno brando até corãr a farinha de
bolacha. Esfriando, está prompto para ser comido.

Língua pae a fiambbe
Toma-se uma lingua salgada e põe-se de molho, em

agua fria, para tiraivlhe o sal.
No dia seguinte cozinha-se cm agua com todos os

temperos, até ficar bem cozida.
Depois tira-se-lhe a pelle e dá-se lhe dous talhos

no sentido cio comprimento. Partem-se duas fatias de
toucinho e mettem-se nos talhos. Com uns palitos atra-
vessa-se a lingua para unir os talhos. Batem-se dous
ovos, bem batidos e molha-se n'elles a lingua, rolando-a
depois em farinha de bolaxa socada; repete-se a opera-
ção, tornando a molhar a lingua no ovo e a rolal-a na
farinha de bolaxa. Estando assim preparada, põe-se banha
em uma frigideira e estando a banha bem quente colloca-se
com cuidado a lingua e frege-se por igual até ficar bem
dourada.

:"s;
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De véspera, tempéra-se a perdiz deixando-a em molho
feito com vinagre, sal, pimenta do reino e um dente de alho.
Antes de cozinhal-a, cortam-se umas fatias finas de _ tou-
cinho e envolve-se n'ellas a perdiz, atando-a com linha.

Põe-se n'uma panella uma boa colherada de banha
ou de manteiga e depois de estar quente, refoga-se ríella
uma dúzia de cebolas pequenas, algumas cenouras par-
tidas ao comprido, e um dente de alho picado. Uni in-
stante depois bota-se a perdiz na panella e deixa-se
frigir um pouco. Isto feito, addiciona-se um copo de
vinho branco, uma chicara de caldo e um ramo de salsa.

Tapa-se bem a panella e deixa-se cozer, com pouco
fogo, por espaço de duas ou trez horas conforme for a

perdiz mais ou menos nova.
Antes de servil-a — desengordura-se, colloca-se a per»

diz no meio do prato e o molho com cebolas e cenou-
ras em roda d'ella.

Feicassé de aves

E' um dos meios de aproveitar os restos de aves
assadas. Corta-se em pedaços mais ou menos iguaes os

restos da ave. Põe-se n'uma cáçarola uma colhe /le
manteiga e o sumo de um limão. Quando a manteiga
estiver derretida, junta-se-lhe uma chicara de caldo
deixa-se reduzir até metade, desengordura-se o molho, e

collocam-se n'elle os pedaços da ave, deixando aquecei
bem, mas sem ferver.

No momento de servir, engrossa-se o molho com uma

gemma de ovo, um pouco de manteiga e uma colher de

>fe^ne^ P?uenas fatÍaS
de pao, fritas em manteiga, e por cima o fuçasse.

Pudim de cabinet
J: Deita-se em uma tigella uma garrafa de leite fer-

vido Aiunta-se-lhe, ainda quente: uma colher de sopa

1mmeV uma colherinha de canella, uma colhennta
de nóz mascada e outra de cravo, tudo em po; de »
"refinado 

a quantidade sufficiente para adoçar, 120
¦ 
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grammas de passas de Corintho, e mistura-se tudo muito 1
bem.

N'esta mistura vai se molhando um maço de bis-
coutos de Chablis e fatias de pão de ló (ou somente
estas em falta d'aquelles).

Deve-se ter prompto a fôrma, untada com manteiga,
e nella se vão arrumando as fatias molhadas de pão de
ló e biscoutos alternadamante, separando-as por pequenascamadas das passas de Corintho que estão no leite.

Batem-se 12 claras de ovos até o ponto de neve;
misturam-se lhes as 12 gemmas e ajunta-se com o resto
do leite (que sobrou do banho das fatias) e com um
cálice de vinho bom.

Despeja-se a mistura acima na fôrma, por cima das
fatias arrumadas, e leva-se tudo ao forno aquecido como
para pão de ló. Serve-se com o seguinte

MOLHO PARA O PUDIM DE CABINET
Batem-se com assucar 2 gemmas de ovos, como para

gemmada; ajunta-se meia garrafa de vinho branco, uma
colherinha de canella, uma dita de noz muscada e outra
de cravo, tudo em pó.

Vai ao fogo (brando), mexendo-se sempre para en-
grossar, e evitando que talhe.

Estando o pudim cozido colloca-se elle il'um prato
e derrama-se por sobre elle o molho.

Este serve tambem para outros pudins, como por
exemplo o

Pudim inglez (Plum-Pudding)
Ajunta-se: 460 g. de farinha de trigo, igual peso

de assucar refinado, 10 gemmas e 5 claras de ovos, 230
g. de tutano (depois de passado em peneira fina), uma
chicara de leite fervido, cravo, canella, noz muscada
(tudo em pó) e cascas de limão ao paladar do consumi-
dor, ou uma colherinha de cada tempero.

Bate-se tudo muito bem. A esta mistura addicione-
se: 460 g. de passas de Corintho (depois de tiradas as
sementes) e alguns pedaços de doce de figo (ou de cidra?
de limão ou laranja).
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Deita-se tudo em um guardanapo de algodão bem
tapado (encorpado), amarra-se com muito cuidado o
guardanapo para que dentro delle não entre agua e
colloca-se o amarrado n'uma panella com agua a ferver,
ficando suspenso em meio da agua por meio de uma
travessa de madeira a que se atarão as pontas do guar-
danapo. O amarrado deve ficar todo mergulhado
n'agua e não encostar no fundo da panella.

N?estas condições faz-se ferver a agua contida na
panella durante 2 a 3 horas, consecutivamente, até que
o pudim (o conteúdo do amarrado) endureça ou fique
consistente.

Tira-se então do fogo e deixa-se esfriar. Depois
de bem frio, desata-se o guardanapo e colloca-se o pu-
dim em um prato, cobrindo-se com assucar, canella em
pó, etc. ou com o molho acima indicado.

Este pudim, que é muito comnium na Inglaterra,
conserva-se bom durante muitos dias, e não é indigesto
como a maior parte dos pudins.

y '"

CONSEEVA DE FEUOTAS PELO PEOCESSO APPEET

Faz-se de véspera uma calda bem rala, e guarda-se
fria. Preparam-se latas de zinco, pequenas, com a capa-
cidade de uma compoteira commum.

Tomam-se as fruetas bem maduras e perfeitas, des-
cascam-se, e partem-se, tirando os caroços e arrumando
os pedaços dentro da lata até enchel-a.

Em seguida deita-se calda fria por cima dos pedaços
de frueta contidos na lata, de modo a cobril-os e enyoi-
vel-os bem e de sorte que a lata fique atestada. Isto
feito, tampa-se a lata soldando a tampa. Faz-se assim sue-
cessivamente com o numero de latas que se quer, pro-
cedendo nisto rapidamente para que as fruetas desças-
cadas não tenham tempo de oxydar-se.

Em seguida enche-se de agua um grande tacho que
tenha a altura precisa para que as latas fiquem de todo
submergidas ou mergulhadas n'agua. Faz-se aquecer a
agua e quando ella está quasi a ferver, collocam-se a|
latas dentro do tacho onde são mantidas durante 2 a o
horas, sustentando-se todo esse tempo uma fervura

7y<:-
&¦-.-..



'(¦_'. ."-• .¦''.;.'-'¦ yv

muito branda mas mesmo muito branda, porque si
for forte, a lata arrebentará infallivelmente. A' propor-
ção que a agua do tacho se evaporar deve addicionar-se
mais agua fervendo.

Si perceber-se que arrebentou a solda de alguma
das latas -*- convém tiral-a do tacho e soldal-a de novo.

Findo o tempo indicado estará a conserva promptae poderá ser guardada indefinidamente por 1, 2, 3 ou
mais annos.

Quando se abre a lata convém aproveitar e consu-
mir o doce no mesmo dia, si fôr no verão, ou até o dia
seguinte, si no inverno, porque ao contrario a conserva
fermentará e ficará azeda.

Por este modo conservam-se perfeitamente pecegos,marmelos, pêras, ananazes, etc, com todo o sabor dessas
fruetas e até com os respectivos bouquets. 0 mesmo
processo serve para conservação de leite fresco, carne,
aves, caça, etc, está claro que nestes casos sem a calda
de assucar, que (excepçao feita para o leite) pôde ser
substituída por algum molho conveniente de modo a
ficarem as conservas preparadas para o consumo, quandose abrir a respectiva lata.

PüDIJVi DE BANANAS
Partem-se bananas em fatias compridas e fritam-se

em manteiga.
Estando fritas, arrumam-se em camadas num pratode forno. Batem-se 4 gemmas de ovos com uma colhe-

rinha de manteiga, até ficar bem grosso, derramem-se ¦
por cima das bananas já arrumadas. Batem-se á parteas claras dos mesmos ovos com 250 g. de assucar refi-
nado, em ponto de merengue, e cobrem-se as bananas
com toda esta massa de merengue.

Vai em seguida ao forno brando, para tostar o
merengue, e está prompto.

BlSCOUTOS OU MACAEEÃO DE AMÊNDOAS
Tomam-se 250 g. de amêndoas e 375 g. de assucar

refinado. Socam-se as amêndoas n'um pilão, depois de
tirar-lhes a pelle e ajunta-se em seguida 2 claras de

17
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ovos A' medida que forem socando irão ajuntando mais
ctos de ovos para conseguir uma massa que adlnra a
ponta dos dedos quando se pousarem estes sobre a dita
S. Incorpora-se depois o ass^ar mexendo com
uma colher de páo. A massa deve ficai bem ligada,
mas bastante fime parado escampachar-se.J* e
então o feitio, que se prefere, aos biscoutos e levam-se
elles a forno brando. . , -1q

Podem perfumar-se com a essência preferida.
Faz-se tambem do mesmo modo macarrão com ave-

lãs ou nozes.
Pandorga sem rabo

V Para fazer semelhante pandorga, na falta de uma

figura explicativa, começaremos por traçar no papel a se-

guinte figura. . .
raiaremos uma linha no sentido de cima a baixo

do SrtWV Dividiremos esta linfia em dez parte

tS SSimos no alto da linha a l*a A e em
So a letra B. Na segunda divisão da linha Ab, a

coZ* de I! riscaremos outra linha em cruz com AB,

Stzontal) Chamaremos O o ponto em que esta lm a
(nonzoiiidi;. tomaremos trez e meia
corta AB. Nesta no\d, formaremos, com
divisões da linha AB a paitn ae u *? ÍVLi , ,.

£ SSSS RS.ÍK6 =«*• S\

construcção da pandorga.
Tomai uma vara ou uma tira de canna leve a <1»

, dareis um comprimento arbitrário e quc figuiaia

U 
Nas duas décimas partes da canna amarrareis peto

dareis ao barbante um comprimento 
Je 

8 tomo|

£v pedaço grande e amarrareis na ponta | quencaia
s-asà.
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curvada. Fareis outro tanto de 1 para D. AmarraiD a A e A a C.
Está prompto o esqueleto da pandorga. Collocare-mos papel ou panno nos barbantes como nas pandorgascommuns, deixando folga ao papel ou panno para quefaça bolsa. No ponto O amarrai um barbante que tenhao comprimento de 3 e meio décimos de AB. 

' 
Na dis-tancia de trez divisões de B para A amarrai outro bar-bante que tenha o comprimento de 6 divisões ou 6 de-cimos de AB; juntai-o com o barbante que parte de Oe no ponto de juncção podeis amarrar o barbante dorolo.

A pandorga assim feita pairará sem rabo.... e queas crianças nos agradeçam dellas não nos termos esqui-cido.

Como se pode conseguir a felicidade
O escriptor inglez Mortimer Collins popularisou-seno seu paiz pelo seguinte regimen de vida que, em pou-cas linhas, prescreveu áquelles que desejam ser felizes:
„ Viver em um lugar onde se possa respirar ar puroe dormir, á noite, durante sete horas sem ruídos pertur-badores na visinhança*. tomar uma alimentação sã com

abundância de fruetas e vegetaes na estação própria, e
beber bom vinho Claret (Bordeaux), Burgonhaou do
Kheno; proceder de modo a ter a consciência tranquilla
e_ o coração puro; cultivar as affeições domesticas e so-
ciaes e exercitar com regularidade o espirito e o corpo
em uma oecupação diária. Acima de tudo: — não de-
piorar o tempo passado e não temer o futuro: permitteãivis ccetera (deixar o mais aos deuses).

CHARADA XXXY
Si acaso o ci trocares
Por um ca, nome terás
Que exprime um attributo
Com o qual agradarás. — —

17*
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Por mim o tenro innocente
Começa a sua linguagem;
Exprimo dor e alegria
Da terra em qualquer paragem.

Em Gordio Midas deixou-me
De tal modo complicado,
Que ninguém me desatou
E p'ra sel-o fui cortado. — —

Conceito

1

1

Do império
Do occidente
Governei
Toda a gente;

Ao pagão
Persegui;
Ao christão
Protegi. Aj Bi

Assembléa Provincial do Rio Grande do Sul (1885-181
I.° circulo

Conselheiro Antonio Eleutherio de Camargo, liberal.
nv Tqripl Rodrigues Barcellòs, conservador.
Í lul»iSes Fernandes Chaves, conservador.
Dr. Antero Ferreira d'Avila, liberal.
Capitão Carlos von Kosentz, liberal.

2.° circulo
Dr. Antonio Caetano Seve Navarro conservador.
Panitão Tosé Rodrigues de Lima, libeiai.
SaSíoFenliva Prestes Guimarães, lrtaal.

DriArsenio Gonsalves Marques, liberal
Coronel Joaquim Bedro Salgado, liberal.

3.° circulo
Dr Egydio Barbosa d'01iveira Itaquy, libeía^prvador

. 1 Francisco de Baula d'Azevedo e Souza, «^
T)v Toaauim Francisco de Assis Brazil, republicano,
Dr SevS Ribeiro Carneiro Monteiro, conservador.
Propicio Barreto Pinto, liberal.

4,° cir cido
rolhei™ Gaspar da Silveira Martins, liberal.

StoScoS Silva Tavares, «rvado,
Maior Geraldo de Faria Corrêa, lberal. . .
Í-Joaquim José Affonso Alves, l^ral >
IIÜ de Paula Alencastro, conservador.

!¦*
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õ.° circulo
Dr. João de Miranda Ribeiro Sobrinho, conservador,
Dr. Arthur Luiz Cadaval, liberal
Coronel Thomaz Affonso da Silva, liberal.
Dr. José Francisco Diana, liberal.
Dr. Rodrigo de Azambuja Villa Nova, conservador.

6.° circulo
Dr. Severino de Freitas Prestes, liberal.
Domingos Francisco dos Santos, conservador»
Albino Pereira Pinto, liberal.
Commendador Frederico Haensel, liberal.
João Manoel de Oliveira Mello, conservador.
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[Não se tendo reunido ainda a assembléa provincial, até agora
(agosto 1885) não foram reconhecidos estes deputados provinciaes.]
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AlLAlJA AAA VI
Ao Dr. Graciano A. de Azambuja

Pallida? afflicta, o seio em sobresalto,
Ella apoiou-se á mesa, suspirosa,

Lembrando o moço esquivo,
E começou por escrever no alto
De uma carta pequena e perfumosa

Amoroso adjectivo ... 2.

Escreveu mais: «Ha muito que te espero!
«Porque não vens sanar a magua intensa

«Que tanto me consome?
«Quanto receio não te ver sincero! . . .
«Perdoa, meu amor, tão grave offensa!»

E poz no fim seu nome ... 2.
Conceito

Ah! mal sabia a timida creança
Que o mancebo, dilecto do seu peito,

Como um dândy qualquer
Era falso em nutrir-lhe uma esperança,
Pois ao longe, esquecido e satisfeito,

Amava outra mulher!
Luciano de aguiak.

':%
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(por syllabas)

Quem o diz de certo manda,
E não quer o movimento; l.a e 2.
Em Bocage e em Camões
Verás logo n'um momento. 4.a e 3.

Alguns bichos ha que têm,
Sendo logo mui visivel;> 2.a e 5.a
Para as casas sirvo muito,
E' cousa quasi infallivel. 4.a e Ia

Conceito
O conceito não é fácil;
Hoc opus Mc . . . ora bolas!
Ia metter latinorio
Corriqueiro das escolas!

Deixemos de citações,
Hoje próprias dos pedantes;
Só direi que sou cidade
De mui poucos habitantes.

a

XjLí Xj*
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PROBLEMAS
X. Suppondo que 100 pedras estão collocadas em

linha recta com 3 metros de distancia de uma a outra,

quanto caminhará a pessoa que tiver de apanhal-as, caaa
uma por sua vez, para mettel-as em um cesto a trez
metros de distancia da primeira?

XI Uma cisterna tem de ser enchida por una
bomba movida por um homem e um menino trabalhando
alternadamente. O homem, si trabalhasse só, a encheria
em 15 horas, o menino em 20. Os dous a encheram
em 16 horas e 48 minutos. Durante que tempo trabalhou
cada um d'elles?
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AS NOSSAS INDICAÇÕES E TABELLAS.

A' pagina 5 damos a correspondência do anno vul-
gar de 1886 com diversas eras e épocas.

0 periodo juliano é um periodo artificial de
7980 annos inventado por Julio Scaligero, chronologista
do século XVI, e destinado a fixar e a comparar entre
si as datas históricas, pois que elle as abrange todas
começando 4713 annos antes da era christã. E' forma-
do pelo produeto consecutivo dos numeros 28,19 e 15 que
representam, em annos julianos, o cyclo solar, o cyclo lunar
e a indicção romana. Para saber-se a que anno do pe-
riodo juliano corresponde qualquer anno vulgar é preciso
ajuntar-lhe 4713 si posterior á nossa era, diminuil-o de
4714 si anterior á mesma era.

A era dos j o deos começa 3761 annos antes
de Christo, no anno 953 do periodo juliano; ajun-
tando-se-lhe 1886 tem-se o tempo decorrido desde a
mesma era, isto é — 5647.

O calendário juliano, assim chamado pelo
nome do seu fundador, Julio Cezar, foi estabelecido 45
annos antes da era christã. Julgava-se então que o sol
levava sempre exactamente 365 dias e um quarto afa-
zer a sua revolução annual. Julio Cezar ordenou por isso
a intercalação de um dia no anno de 4 em 4 annos:
accrescentou-se um dia ao mez de fevereiro nos annos
bissextos. São bissextos os annos quando a sua parte
não secular é exactamente divisivel por 4. O calenda-
rio juliano foi empregado sem alteração em todos os
paizes christãos até os fins do século XVI. Actual-
mente só é usado pelos russos, os gregos e os chnstaos
do Oriente.

O calendário gregoriano foi estabelecido
por Gregorio XIII quasi no fim do século X\l._ bua
introducção teve a seguinte causa. A intercallaçao de

«SR.
y

¦' AM
...-7-7.

y.



"*•¦•*¦ -"• '¦¦- ' ¦ •¦' --¦¦- .-¦ '"TlIlisrS
'¦¦'¦¦ ¦ y>y

¦ y .
y ¦: *

'~-.y

y

yy< 264

um dia de quatro em quatro annos no calendário juliana
é demasiada; ella resulta de um anno de 365,d25 ao
passo que o valor médio do anno trópico é na realidade
de 365,d 2422. A differença de 0,d 0078 em cada anno ele-
va-se a 0,d03 em 4 annos e a 3,d12 em 400 annos.
O anno civil adoptado no calendário juliano sendo longo
demais, seu principio atrazava-se cada vez mais do come-
ço do anno solar. A differença já era de 10 dias no
fim do século XVI. Para fazer desapparecer essa dif-
ferença Gregorio XIII ordenou que o dia seguinte a 4
de outubro de 1582 seria o dia 15 do mesmo mez e anno.
Depois d'esta correcçâo de 10 dias continuou-se a in-
tercalar um dia no anno de 4 em 4 annos. Mas, como
esta intercalação produz o atrazo já apontado de 3 dias
em 400 annos, determinou-se que não fossem bissextos
os annos seculares de 1700, 1800 e 1900 e que trez
annos seculares communs seriam sempre seguidos de um
anno secular bissexto. Assim, no calendário gregonano,
os annos seculares são ou não bissextos si o numero for-
mado pelos algarismos que indicam o século é ou nao
divisivel por 4. Actualmente a differença entre os dous
calendários é de 12 dias: basta acereseentar 12 dias a

qualquer data juliana para ter-se a data gregoriana
correspondente.

My-
yy

X X .
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O cyclo lunar é um periodo de 19 annos ju-
lianos comprehendendo 235 lunações depois das quaes as
luas novas oceorrem nas mesmas datas do anno. Este
cyclo, descoberto por Meton, foi tão apreciado que o írze-
ram gravar em letras de ouro no templo de Minerva.
D'ahi vem o nome de áureo numero que indica o
anno em que se está do dito cyclo. Obtem-se o áureo
numero ajuntando 1 ao numero do anno que se quei
computar e dividindo a somma por 19; o resto da divi-
são indica o anno do cyclo lunar. Quando o resto tor
0 o áureo numero será 19.

A epacta indica a idade da lua no dia 1.° de
ianeiro. Acha-se este numero (até o fim do presente
século) subtrahindo 1 do áureo numero, multiplicando o
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resto da diminuição por 11 e dividindo este produeto
por 30. O resto da divisão dá o numero da epacta.

O cyclo solar è um periodo de 28 annos julianos
no fim do qual o anno começa novamente no mesmo dia
da semana e durante o anno inteiro as mesmas datas
correspondem a iguaes dias da semana. Acha-se o anno
do cyclo solar subtrahindo 19 do algarismo do anno que
se computa e dividindo-se o resto da subtracçao por 28;
o resto da divisão indicará o anno do cyclo solar. Quan-
do o resto da divisão fôr 0 o anno do cyclo solar será 28.

A indiecão romana é um período de 15 an-
nos julianos, cuja origem é um pouco confusa, remou-
tando ao tempo dos imperadores romanos. Obtem-se o
numero da inãicção romana acrescentando 3 ao numero
do anno que se computa e dividindo-se a somma por 15 ;
o resto da divisão é o numero da mdicgao; quando o
resto fôr 0 o numero será 15.

A lettra dominical é a que serve para mdi-
car o domingo. Os 7 primeiros dias do anno sao mdi-
cados pelas primeiras lettras do alphabeto A, tf, O, u,
E F, G. Assim, si o primeiro dia do anno e uma

quinta-feira durante o anno inteiro a lettra A indica as

quintas-feiras, a lettra B as sextas-feiras, a lettra L os
'abba«te, 

a lettra D os domingos &,:? «^«
em quarta-feira a lettra dominical será E. 

^os™0|
bissextos, fevereiro tendo mais um dia, ha duas leu as
domimeaes, uma para os mezes de janeiro e &™m£
outra para os mezes restantes. No fim de 28 aimos
isto é, depois de um cyclo solar as lettras domniicaes se
reproduzem periodicamente porque, como ja dissemos,
então os dias da semana cahem nas mesmas datas em

que já oceorreram, isto no calendário juiiano. Paia que
o cyclo solar seja empregado no calendário ^goiiano
é necessário nma pequena correcção relativa aos annos
bissextos seculares que foram suppnmidos.
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r As festas moveis são determinadas quasi todas

por meio do domingo de paschoa. E' assim que a:
Septuagesima ...... precede a paschoa 63 dias

y Quarta-feira de cinzas „. „ „ . 46 „
;y Ascenção succede „ „ 39 ,,

Espirito Santo..... „ » » 49 „
Trindade  »- .» » 5<D
Corpus-Christi, . . . . „ . » » 6(J

Os quatro domingos do advento são os quatro do-
mingos que precedem o natal. ,

As quatro têmporas começam nas quartas-teiras se-

guintes ás festas de Cinzas e do Espirito Santo, aos
dias 14 setembro e 13 dezembro.

1*1

A paschoa é celebrada no primeiro domingo de-
pois da lua cheia que segue o equinocio do outomno (20
de março) ou alguns dias mais tarde. A determinação
da paschoa é o resultado de uma combinação bastante
complicada. 0 áureo numero, a _ epacta e a lettra dome
nicial servem para a sua determinação.

Em vez de consignarmos o processo communi para
calculo e determinação do dia da paschoa — damos o

seguinte processo empírico, que se deve ao mathematico
allemão C. F. Gauss e que serve para este século.

Divida-se o algarismo do anno:
Primeiro por 19; segundo por 4; terceiro por ..

Destas operações resultam trez restos que chamaremos
o 2 ° e 3 ° Ao numero 23 acerescente-se 19 vezes o

7 lX resto; divida-se a somma obtida por 30: teremos um
4- ° resto a

7 
' 

Ao numero 4 addicione-se 2 vezes o 2.° resto; 4

vezes o 3.° e 6 vezes o 4.° Divida-se a somma obtida

por 7 e ter-se-ha o 5.° resto. 1
Somme-se o 4.° com o 5.° restos e se achara o nu- .

mero de dias que se deve juntar ao dia 22 de março j
para achar o dia da paschoa. Esta só pode.«»» :
do muito cedo a 22 de março e quando muito taide a

25 T abril. Si a data achada for 26 de abril se aba-

1 terão 7 dias.
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A tabeliã do nascimento e occaso da lua
á pag. 6 dá approximadamente as horas em que nasce
e se põe a lua quando a sua idade é indicada por um
numero de dias certo (sem fracção). Quando porém a
idade da lua é acompanhada de fracção a tabeliã quesegue immediatamente a primeira (ainda á pag. 6) auxi-
liará a correcção a fazer-se, tendo-se em vista o atrazo
médio diário da lua que é de 48 minutos. A idade
ita lua é indicada para cada dia do anno em uma
columna ao lado do calendário de cada mez; ella serve
tambem para o calculo das marés nas costas do mar.

*

A tabeliã do nascimento e occaso do sol
á pag. 7 foi calculada para 30 gráos de latitude, que é,
com pequena differença, a latitude de Porto Alegre e a
latitude média da provincia. Levou-se nella em conta
a refracção e a equação do tempo. Por ella podem ser
regulados os relógios desde que se possa observar o
nascimento ou occaso do sol no horizonte. Dever-se-hão
levar em conta os obstáculos que estiverem entre o ob-
servador e o horizonte (uma montanha por exemplo).

A fim de sermos agradáveis ao maior numero de
leitores organisamos mais quatro tabellas para o nasci-
mento e occaso do sol em diversos lugares desta provim
cia. Estas tabellas vem á pag. 8 e 9 e indicam a corre-
cção a fazer na de pag. 7 para ter-se a hora do nasci-
mento e occaso do sol nesses lugares.

A tabeliã de pag. 7 servirá, pois, para Porto Alegre.
Rio Pardo, Cachoeira, S. Leopoldo, Santa Maria e Ale-
grete, cidades estas que ficam approximadamente no
mesmo pararello.

Das tabellas de correcção: a I servirá para S. Bor-
ja, Itaquy, Soledade, Cruz Alta e S. Francisco de Paula;
a II para Bagé, Caçapava, Encruzilhada, Piratiny, Sant?
Anna do Livramento, Uruguayana e Quarahy; a III para
Rio Grande e Pelotas; a IV para Jaguarão e Santa Victoria.

Tendo-se em vista a tabeliã de pag. 7 deve-se aug-
mentar ou diminuir os minutos indicados nas tabellas
de correcção para saber-se a hora do nascimento e occaso
do sol approximadamente em qualquer ponto da provincia.
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As localidades não comprehendidas nas tabellas de-
vem regular-se pelos lugares mais próximos na direcção
norte-sul.

Para calcular-se approximadamente a latitude de
qualquer lugar na provincia por meio da medida da
sombra de um estylete, inserimos uma tabeliã (á pag. 94)
sobre a qual abaixo damos as precisas explicações.

Cônhecendo-se approximadamente a latitude de qual-
quer ponto da provincia fica-se habilitado a escolher
entre as tabellas de correccão á pag. 8 e 9, e portanto
fácil será a organisação de uma tabeliã local para a
hora do nascimento e occaso do sol, applicando á tabeliã
de pag. 7 a correccão correspondente á latitude achada.

m

*
*

A tabeliã da equação do tempo á pag.
foi corrigida e ampliada. Corrigida — porque foi cí
culada pelas ephemerides astronômicas tomando-se em
consideração a longitude de Porto Alegre. Ampliada —

porque ella dá a equação de 3 em 3 dias, e não de 5
em 5 como a que publicamos no anno anterior.

Por esta tabeliã se indicam as differenças entre o
tempo verdadeiro e o tempo médio. Quando em qual-
quer meridiana for meio dia verdadeiro, os relógios bem
regulados indicarão mais ou menos o numero de minutos
e segundos constantes da tabeliã conforme elles trazem
antes de si os signaes -\- mais ou — menos.

A pag. 135 deste Annuario damos o processo pra-
ctico de traçar uma meridiana.

".'.

Damos á pag. 34 um quadro da differença de
horas entre Porto Alegre e as principaes cidades do
mundo. Não foram contempladas nesse quadro maior
numero de cidades do Brazil e as cidades desta pro-
vincia por não termos indicações exactas, como eram
precisas, sobre as suas longitudes.

Por isto mesmo, damos este anno a tabeliã de pag.
35 em que se encontram as posições geograplú-
cas de muitos lugares da provincia, umas calculadas
approximadamente, outras que foram já determinadas
scientificamente. No intuito de completar esse quadro



269 —

e corrigil-o, seria conveniente que aquelies que conhecem
ou possuem melhores determinações da situação geogra-
phica desses lugares ou de outros quaesquer pontos
desta provincia nol-as communicassem. Além do favor
que se nos prestaria far-se-hia tambem um serviço
publico incontestável.

Na tabeliã de pag. 35 occorreu um erro que deu
lugar a outros, e que por isso cumpre confessar franca-
mente. A differença de longitude entre o meridiano de
Greenwich e o do Imp. Observatório no Rio de Janeiro
que ahi se dá de 43° 1' 21" em arco é na realidade
de 43° 10' 21". Este erro (para menos) de 9 minutos
em arco e de 36 segundos em tempo deve ser accre-
scentado ás longitudes da tabeliã, desde que se queira
proceder por ellas a qualquer calculo. No anno de 1887
repararemos este erro. Só com o tempo é que se pur-
gam estas publicações das imperfeições que nascem
quasi sempre do atropelo e da incompetência com que
um leigo em certos assumptos se atira a trabalhar nelles
por não ter pessoa habilitada a quem possa incumbir o
serviço.

As informações sobre ferias forenses, dias
de gala. familia imperial e as épocas de pa-
§amento de impostos, que costumam conter as
folhinhas e almanachs, damos ás pags. 9, 36, 37 e 38,
com tudo o que a respeito ha de especial para esta
provincia.

Indicações minuciosas sobre o serviço do correio
e do telegrapho se encontram nas paginas 40 a 49.
Foram fornecidas nas repartições de um e de outro, nota,-
das e corrigidas cuidadosamente, e por isso devem ins-
pirar toda a confiança quanto á sua exactidão. Como
se verá facilmente o serviço telegraphico tem se ex-
tendido muito, quer na linha do norte, quer nas do centro
do Império.

As estradas de ferro, as linhas de carris
urbanos, a navegação a vapor, e o serviço
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de diligencias no interior da provincia não podiam
ser esquecidas e não o foram. Desde pag. 49 até 73
damos tudo o que a respeito pudemos obter por meio
de sollicitas indagações. Em appendice consignaremos
tudo o que chegou ao nosso conhecimento quando já

i estavam impressas aquellas paginas. Estão longe de
nos satisfazer as informações que nos -ministraram, por
incompletas. Claro é, por conseguinte, que nos annos
futuros se procurará reparar quanto estiver ao nosso
alcance as faltas que agora não se poderam evitar, con-
vindo que os interessados reclamem espontaneamente
corrigindo os erros e supprindo as lacunas — que por-

¦ventura encontrarem.

As moedas brazileiras fazem objecto da ta-
bella á pag. 74 — onde se achará a indicação das suas
espécies, valores, pesos e titulos, assim como das leis que
as autorisaram. Em nota abreviada fornecemos breves
informações relativas ás mesmas moedas.

' - íit A tabeliã das moedas estrangeiras á pag.
75 e segs. foi organisada em vista do Annuaire du Ba-
reau des Longitudes, publicação do governo francez di-
gna de toda a confiança. Considerando o titulo de cada
uma dessas moedas e o seu peso, calculámos o valor in-
trinseco sobre as bases ahi indicadas para o valor do
grammo de ouro ou prata puros. Com quanto nos al-
manachs communs entre nós não se encontrem' estas e
outras tabellas que apresentamos — julgamos que nao
será considerada uma demasia a sua inserção, visto que
são de uma utilidade incontestável.

No que diz respeito a moedas — quando se tratar
da sua compra ou venda — a tabeliã á pag. 75 permitte
comparar n'um rápido golpe de vista os valores de
quaesquer moedas estrangeiras entre si ou com as bra-
zileiras. Applicando ao valor intrínseco a porcentagem
ou premio que tiverem o ouro ou a prata nacionaes ou
a libra esterlina — será fácil conhecer o valor relativo
da moeda comparanda.
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A tabeliã de cambio á pag. 77 é muito differente
da que , publicamos no anno anterior. Ella foi modificada
e ampliada como se reconhecerá com facilidade. Acom-
panhamos o cambio desde 16 e damos os valores das
moedas orientaes e argentinas, paizes com os quaes te-
mos muitas relações commerciaes.

Serve de base a esta tabeliã o cambio entre o Bra-
zil e a Inglaterra cujo par é de 27 dinheiros por 1$000
rs. (valor fixado ern lei). O cambio dos outros paizes
é o equivalente do cambio inglez.

Na verdade, economicamente fatiando, o ouro nunca
tem premio: o papel-moeda é que soffre depreciação.
Seria mais claro para todos e além disso mais exacto
chamar-se desconto do papel o que convencionalmente se
denomina -premio do ouro. Não é o ouro que sobe de
preço; é o papel que baixa.

Por isso ao lado da columna que dá o vremio do
ouro collocamos outra que indica o desconto ão papel.

*

A tabeliã de juros compostos á pag. 81, am-
pliada sobre a do anno anterior, é apresentada como ob-
jecto de instructiva curiosidade e como um estimulo á
economia pela demonstração da força do juro accumula-
do para o augmento dos capitães.

A disproporção enorme, apparentemente disparatada,
entre os produetos do mesmo capital a diversas taxas
é uma cousa notável, surprehendente mesmo á primeira
vista, mas que vem explicar, bem examinada, como cresce
a fortuna dos usurarios e dos agiotas.

A propósito de accumulação de juros lembramos o
testamento de Thellusson de que falíamos á pag. 16,5
do Annuario de 1885.

Nas tabellas ás pags. 82 e 83 dos divisores ü-
xos e dos dias comprehendidos entre duas
datas conformamo-nos com o uso commum entre nós,
isto é, damos de um lado os divisores fixos calculados
para um anno commercial de 360 dias e de outro lado
o modo de achar os dias comprehendidos entre duas da-
tas do anno commum ou civil de 365 e 366 dias. O uso
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a que alludimos é irregular e illegitimo, pois que os di-
visores fixos são menores do que deviam ser na realidade.
Regular e legitimo, pois, é servir-se da tabeliã de pag.
82 para um anno de 360 dias, ou então usar da ta-
bella de pag. 83 com divisores fixos maiores do que os
indicados.

Para achar o divisor fixo exacto para o calculo de

juros a qualquer taxa basta dividir 365000 • pela taxa
annual: o quociente da divisão indicará o divisor fixo.

Por meio da tabeliã que damos á pag. 84 conhece-
se em um momento o peso especifico de um grande
numero de substancias e póde-se fazer facilmente a com-

paração da sua densidade.
A unidade, o termo de comparação e o peso cia

água distilladá em seu maior gráo de densidade, isto e
na temperatura de + 4.° cent. Um litro de agoa distai-
ladada em tal densidade peza 1.000 grammos ou 1
kilogr, um litro de água do mar peza 1.026 gram., um
litro de mel 1.450 gram., um litro (ou um decimetro cu-
bico) de platina batida 23 kilogr. e assim por diante.

Esta tabeliã foi feita em vista de publicações moder-
nas dignas de toda a confiança. Sua utilidade e meou-
testavel e é pena que substancias indigeuas e especiaes
ao nosso paiz e provincia não tenham sido estudadas sob
este ponto de vista. A densidade ou o peso especifico
das nossas madeiras e outros materiaes de construcção
convinha muito ser estudado e vulgarisado.

*

A tabeliã comparativa de velocidades a pag.
85 é interessantissima e excusa recommendaçao. Mia
leitura attenciosa, sua aprendizagem (de côr mesmo) se-

#ria para desejar que quasi todos fizessem, pois as noções eie-
mentares, os conhecimentos rudimentares, devem vulga-
risar-se como um elemento de força nas sociedades hu-
manas. As applicações de conhecimentos de extrema sim-

v plicidade tem produzido, por vezes, grandes descobertas
mechanicas e industriaes.
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• II ^a 1metrico decimal-oecupa as
paginas 86 a 90 onde se encontra não só o quadro dasabreviaturas recentemente convencionadas para indicarem-se as respectivas unidades como tambem os quadros dasrelações entre eUe e o nosso antigo systema de pesos emedidas, e entre elle e o systema inglez de pesos emedidas amda em vigor.

*
*

*

Nas paginas 91 a 93 damos os quadros comparativosda população e superficie dos estados da Eu-ropa e suas dependências europêas, das possessões dosestados europeus fora da Europa, dos estados americanose das províncias do Brazil. Quadros análogos costumamser ciados nos melhores almanaehs estrangeiros, como umobjecto que deve estar constantemente sob as vistas detodos, i Nos estados modernos, como nos antigos, a forçaa dominação e o poder são o ideal constante dos gover-e das populações e mede-se quasi sempre a força de um
paiz pela extenção do seu território e pela quantidadeou densidade da sua população.

*
*

*

_ A_J pagina 94 damos uma tabeliã que indica, para omeio-dia verdadeiro, o comprimento da sombra projectadapor ¦?. um estylete de 1 metro de altura em diferenteslatitudes e de 10 em 10 dias, expressa em metros até de-cimos de millimetros. Por meio d'esta tabeliã será fácilachar, approximadamente, qualquer latitude dentro doterritório da provincia. ' y
. Dizemos dentro da provincia, porque, devido á va-nação continua na declinação do sol, não serviria atabeliã para pontos situados em latitudes fora doslimites da provincia.

Para acharmos a latitude do ponto em que estiver-mos mediremos eom a maior exactidão a altura métricado objecto vertical escolhido, e depois o comprimento dasombra d'esse mesmo objecto sobre o plano horizontal,ao meio-dia verdadeiro, indicado por uma meridiana.
Faltando a meridiana, poder-se-hão tomar algumas
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medidas um pouco antes e um pouco depois do meio-dia
e a mais curta será a do meio-dia.

E' claro que a sombra de qualquer objecto ê pro-
porcional á sua altura.

Reduziremos por tanto o comprimento da sombra
achado aquella que daria um estylete de 1 metro cie
altura. Para obtermos este primeiro resultado dividire-
mos o comprimento da sombra pela altura do objecto
vertical que a projectou. ¦_'•'...

Io Exemplo. A altura do estylete ou do vértice
do objecto vertical é de 2m,523 e o comprimento cia
sombra é de lm,654: qual é o comprimento da sombra
de um estylete de 1m de altura?

Dividimos lm,654 por 2m,523 e achamos 0m,6595
para sombra do estylete de lm.

f! Exemplo. O estylete tem 0m,754 de altura e
a sombra tem 0m,525.

Dividimos 0m,525 por 0m,754 e temos 0m,6963 para
sombra do estylete de lm.

Achada a sombra correspondente a um estylete ae
lm de altura, procuraremos na tabeliã, no dia em que
tivermos feito a medição, a que numero de gráos de
latitude corresponde a sombra. Vom1í,n,

Si o numero se achar entre os das sombras daquelle
dia ahi mencionados, leremos immediatamente a latitude,
em gráos, em cima da respectiva columna.

Si o numero não se achar em nenhuma columna,
estará então comprehendido entre os números de duas
columnas. Verificaremos a differença que houver entre
o numero que achamos e o numero cia columna ímme-
diatamente inferior. , .

Multiplicaremos esta differença por 60 e p produeto
' obtido será dividido pela differença entre a columna de

I numero inferior e a columna de numero superior.
Procedendo assim teremos os minutos de latitude

gue excedem do numero de gráos fornecidos pela columna
dó numero inferior. a

A latitude será por tanto do numero de posj
columna inferior e mais dos minutos achados pela opeia-

ção acima indicada.
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vertical des-,mé de 2»53-KÃ?7?/* l^0da observação? ' qual e a latltllde do ligar
Dividimos 2m,553 nor 9-ins * nn%.sombra correspondente a V-l l» Al^T /^ ,aos décimos de millimetros, 1- 2140 ' f°rÇand°

prehendMaMtfo' WÍ t. ^ "*« «
A differença do menor numero (que é lm20iQ'\ rfeào nnmero que nos deu a observação é de 121 au 2,tiplicamos por 60 e obtemos 7260 q Ul"

entre0™ 
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e 12453?° ^ P°r 4M »<**
7 décimos ' } *P» 16 minutos e

S^tl^TPt^ T1V aPP'-«™adamente.
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dm 
\° de ilúho< ao meio ^ ver-

l?l|?'lf m ^e+a sombra de um objecto vertical
a latiínS d^ , m Í'"\a lm'837 de C01»P«mwto: qmda latitude do lugar da observação? 4Dividimos 1-837 por 1-531 e temos 3-1998 naraa sombra correspondente ao estylete de A 

' P
tosta sombra está comprehendida entre 31° e 32°A oitterença do numero menor PMfífio nava a,B1£ éf318 r -mtipiicdo poífoV^osa.Dividindo este produeto (19080) por 421 (differenra

f^totoSt" 
de 31 e d* 32°) acWofimiS

A latitude do lugar é, logo, de 31» 45' approxi-mada__
Querendo calcular a latitude em qualquer dia, nãomarcado na tabeliã se tomará a proporção do accres-cimo ou diminuição da sombra para o dia procurado —advertmdo que haverá menos exactidão do que nos diasindicados porque o acerescimo ou diminuição não variana proporção do numero de dias, é uma progressão va-
Exemplo: No dia 4 de abril achamos para lm dealtura do objecto vertical uma sombra de 0m,6831.Examinando a tabeliã veremos que deve estar com-
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prehendida a latitude entre 28° e 29°. Em conseqüência
d'esta observação calculamos para o dia 4 as sombras
para cada uma d'estas latitudes, accrescentando a
cada uma d'ellas 3 décimas partes da differença que ha
do dia 1.° para o dia 11.

Para 28° temos a differença em 10 dias de 970
que multiplicada por 3 e dividida por 10 dá 291 que
accrescentamos a 0m,6411: logo, para 28° no dia 4 de
abril a sombra seria de Om,6702.

Fazendo a mesma operação para a latitude de 29°
temos: differença em 10 dias 994 e em 3 dias 298
que, accrescentada a 0,m6660, dá para o dia 4 de abril
0,m6958.

A sombra que obtivemos era 0,m6831.
Operando como nos exemplos anteriores temos:
no dia 4 de abril:
para 28° 0,m6702 e para 29° 0,m6958.

N Differença de 0,m6702 para 0,m6831 — 129.
Multiplicada por 60 dá 7740. Dividindo este produeto

. pela differença entre as sombras de 28 e de 29° -

256, temos 30 minutos e 2 décimos. — Podemos por-
tanto dizer que a latitude procurada é 28° 30'.

Para ser bem suecedido neste calculo é necessário
ligar a maior importância e cuidado ás medidas tomadas.

A penumbra é uma das difficuldades que acompanha
o processo. , ,

Para diminuir as probabilidades de erro, e bom
collocar no vértice do objecto vertical uma chapa ima,

? de folha ou de latão, furada com furo pequeno e tomar
o centro da roda luminosa, que se projecta no piano
horizontal, como limite da sombra. #Opere-se 

somente nos dias muito claros para que
os claros e as sombras sejão bem definidos.

Si poder dispor-se de uma porta cuja portada seja
- bem vertical e junto a um assoalho bem horizontal
Í e plano ter-se-ha o instrumento bem disposto desde que

faça, mais ou menos, frente ao norte; em falto disto
nreAr-se-ha um sarrafo bem desempenado, perperdi culai-
mente, sobre outro sarrafo ou régua. Oom um prumo
collocar-se-ha verticalmente o primeiro escorando-o em

_ ; yM



- L1"-; * •
asei |^5__ffl

277'

lugar onde não haja sombra e dando a direcção dosul aosarrafo horizontal.
Eis como, practicamente, poderá cada um achar alatitude do lugar em que estiver.
A melhor época do anno é em junho e julho, época

da maior declmação norte do sol, e portanto das maiores
sombras e das maiores differenças de gráo a gráo.Tomando a latitude durante algum tempo, com inter-
vallos afastados, pela fôrma indicada, e depois a média de
5 ou 6 observações, poder-se-ha achar com differença de1 a-2 minutos a latitude exacta.

Quanto maior fôr o estylete ou objecto vertical,
melhor será o resultado do processo.Para se saber a hora do nascimento e occaso do
sol em qualquer lugar, com exactidão, é indispensavei
conhecer-se qual é a latitude respectiva.

Applicando este processo ao conhecimento da lati-
tude os habitantes de nossa provincia poderão escolher
das tabellas de correcção ás pag. 8 e 9 a que mais pro-xima lhes fica e melhor lhes serve.

A' pag. 95 e seguintes damos o corpo consular
na provincia e como tal reconhecido pelo go-verno.

De pag. 99 a 101 indicamos o pessoal dos juizese tribunaes desta cidade bem como as suas auto-
riclades policiaes.

Desejaríamos poder estender este trabalho regis-
trando todo o pessoal administrativo, judiciário, policiale ecclesiastico da provincia, mas falta-nos para isso o
espaço necessário.

Si o publico, porém, favorecer o Annuario da Pro-
vincia e si poder augmentar-se largamente a sua circu-
lação, os seus editores não trepidarão em alargar tam-
bem as proporções do livro para incluir n'elle todas as
informações que possam interessar.

Com as indicações e tabellas acima apontadas pro-
curamos consignar no Annuario, quanto é possivel ás
suas proporções e aos nossos recursos, o que mais po- •

esidente
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desse agradar e utilisar aos habitantes desta provincia
a quem elle é consagrado. Oxalá tenhamos bem com-
prehendido as suas necessidades e os seus interesses.

Como trabalho ainda novo — é fácil que nos te-
nham escapado erros e faltas, apezar do grande cuidado
que lhe prestámos. Seremos, assim, gratos aos leitores
por quaesquer observações que se dignem nos dirigir
para correcção de umas e supprimento dos outros.

m
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LOeOaEIPHO IY
(por syllabas)

Primeira com a segunda
Indica prioridade;
Segunda com a terceira
Tem certa suavidade.

Conceito
Descendente foi de reis,
De cidade fundador;
Accusado foi na pátria
Como um infame trahidor. £%.*

CHARADAS
XXXVII. Esta dama é uma deosa illusoria. -— 2 —

XXXVIII. Este deus em Tokay mede um instru-
mento. — 1 — 1 — 2. A. B.

XXXIX. Fui rei persa mui politico. — 2 — 3.
XL. Moe e refresca este garoto. — 1 — 2.

XLI. Este instrumento no arado tira o mesmo.—1—' XLII. Este sentimento na musica envolve
um passatempo. — 1 — 1 — 1.

&;¦K '

TÉ

¦2,

C. D.
XLIII. Meu Deus! como amarga esta cerveja! — 2 — 1.

Gui.
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PARA RIR OU PARA BOCEJAR

Si os ditos chistosos dos jornalistas nem sempre sâo
novos, os dos seus leitores podem ás vezes vir a sêl-o.

Vamos á prova.
Uma folha diária pariziense annuncia que dá gra-

tuitamente, como premio, uma linda obra aos seus assi-
gnantes de um anno.

Apresenta-se uma pessoa para reclamar o premio.
Queira desculpar, diz-lhe o caixa, a sua assi-

gnatura é sô para trez mezes.
Desculpe-me tambem, responde-lhe o reclamante;

a assignatura foi tomada em nome do meu filho que vai
entrar em treze mezes. Já vê que é um assignante de
um anno!

Dizem que a causa vai ser levada aos tribunaes.

Uma historia de caçada —:
X. . ., o desenliador conhecido, andava á caça.
Alguma cousa mexe-se atraz de uma cerca. Elle

Ouve-se um grito horroroso e um camponio levan-
tando-se: ¦¦ . , ,

Cos diabos! grita possesso, acertou em mim toda
a carga. — O caçador infeliz approxima-se da sua victima.

-— Aqui d'el rei! continua a berrar o camponio,
tenho mais de mil bagos de chumbo aqui abaixo da
cintura! . , nn -.

Ora! não ha-de ser tanto ... si quizeres dar-
te-hei um cruzado por bago de chumbo, para te mdem-
nisar.

Pois sim, quero.
Contam e acham cincoenta e dous bagos.

Só isso! exclama o camponio indignado.

pertence á raça dos falsos heróes. Em to-
da a parte pretende ter-se coberto de gloria no tempo
do sitio de Pariz.

-v
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No realidade, porém, é o rei dos poltrões e os tiros
de canhão fazem-n'o desmaiar.

Um dia proseava elle, conforme seu costume.
Assisti ao ataque de 1'Hay, estive no ataque de

Champigny, no ataque •••'.. _ .*- ,Ora, não nos aborreças diz-lhe um dos assistentes
impacientado; todos sabem que você só conhece o ataque...
de nervos.

*

*

Um tabellião acaba de receber o testamento da mão
de um moribundo.

Ao sahir encontra a futura viuva que soluça. ¦
• Comprimentando-a com o seu sorriso mais gracioso:

— Minha senhora, até. outra vez ...
*
*

11 Um barbeiro, fallador eterno (constituía a excepçao),
§1 indo fazer a barba ao rei Archelaus e vendo que o

principe não lhe dirigia a palavra::aa — Senhor, disse elle, faço a barba de diferentes
!:_ modos, como quer V. Magestade que eu lira faça?

__ Calado, respondeu o rei.
§y Poder-se-ha imaginar maior supplicio para um . . .

barbeiro?!
*

*
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Um camponio, armado com enorme cacete, apresen-
ta-se diante do presidente da sociedade protectora dos
animaes. . . . .

Venho reclamar o prêmio, diz elle.
- _ Que fizeste para merecel-o?

Salvei a vida de um lobo, responde o camponio.
Com este cacete eu podia matal-o sem que elle tivesse
tempo de pestanejar.Que lobo era? pergunta o presidente, donde
yinha, para onde ia, que tinha feito?

Acabava de devorar minha mulher.
O presidente reflectio um instante —: ¦

Meu amigo, disse emfim, acho que estás suincien-
temente recompensado.

*
'**¦• 
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Boileau fallando de um jovem effeminado, dizia:
: — E' mais fácil inspirar ciúme ás senhoras do que

aos maridos.

Echo de um exame:
O lente (mostrando uma folha secca ao estudante):

— Conhece esta planta?
9

O lente —: E' uma planta de que se faz um
grande consumo.

. » « * * * . •

O lente —: O sr. mesmo consomme d'esta planta
todos os dias.

Já sei, exclama o estudante, é absinthio.
Não, replica friamente o lente; é fumo.

#
$

Porque foram Adão e Eva enxotados do paraiso?
perguntava um padre a um menino na hora do cate-
chismo.

Sem duvida por não terem podido pagar o alu-
guel, respondeu tristemente a pobre creança.

Os pais acabavam de ser despejados pelo proprietário
uai CcLScL

Uma Sra. recitava sempre as suas orações em latim.
Porque não as recita em portuguez? perguntou-

lhe a filha.
—- Oh! não, minha filha, respondeu ella; compre-

hendendo-se o que se diz seria divertido de mais.

Z . . . é o maior cacete dos escriptores e o mais
audacioso palinodista politico. O seu editor, furioso,
exclamava:

E dizer-se que o autor vende-se tão facilmente
e que é tão difficil venderem-se as suas obras! . . . *

No restaurant:
Kapaz, tu me disseste que este queijo era ex-

cellente. Mas está horrivelmente secco e salgado.

, 
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O criado magestosamente:
— Meu senhor! é assim que elle me agrada.

al»*

Z . . . impõe-se como intrépido e até mesmo feroz.
Começa sempre por implicar com a gente; porém si

lhe fazem frente acaba por deixar-se esbofetear, tendo
o cuidado, bem entendido, de não gabar-se d'isto.

üm dia em que exaltava-se a si mesmo na iorma
do costume1

Eu," dizia elle, tenho um caracter de ferro.
Batido, acerescentou á meia voz um dos as-

sistentes.

Uma senhora quer vender umas acções. O corretor

perguntou-lhe:A senhora é casada ?
Sim senhor.
Sob que regimem?
Oh! . . . sob o regimen . . . imperial.

al»

Càtharina era apaixonada pela diva garrafa. Um
dia em que o seu ultimo vintém naufragara no tundo
do copo e que a caridade recusava-lhe seus favores, ella
teve a lembrança de dirigir-se á madona: «O pao nos-
so de cada dia, dai-me hoje, com uma garrafa de vinho

I para matar a sede.» Era este o estribilho de todas as
suas orações.

O sacristão, admirado de ouvir sempre a mesma
supplica, escondeu-se, um dia, atraz do altar e no mo-

fc mento em que a velha repetia pela centésima vez o

1 final obrigado da sua oração, uma voz aflautada lez-se

i — Minha boa Catharma, um copo d'agua é melhor
• para uma mulher do que uma garrafa de ymho.

Càtharina julgara ouvir a voz do menino Jesus que
1 $> Virgem tinha ao collo. Encolerisou-se e replicou em
I tom seeco: m. ,. .. n**n— Cale-se fedêlho, é á sua mai que me dirijo; ella

sabe melhor do que você o que faz bem ás mulheres ve-
lhas.
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Conversa entre um colono e um viajante:
Como ? ganhaste cinco milhões no commercio de

pelles? Estou admirado.
Sim, no commercio de pelles. Somente ... ha-

viam negros dentro dellas.

O papa Xisto V dizia que canonisaria de graça
uma mulher de quem o marido nunca tivesse tido queixa.

*

Dufresny compoz uma comedia em trez actos; os
actores obrigaram-no a reduzil-os a um só. Quanto ás
peças que elle compunha em 5 actos obrigavam-no a re-
duzil-os a trez.

Meu Deus! dizia elle a um amigo, nunca con-
seguirei fazer representar uma peça em 5 actos.

Faça uma em onze, respondeu-lhe o amigo, os
actores cortarão seis e ficarão ainda cinco.

No mesmo dia em que falieceu Luiz XV tinham
pregado cartazes em Versailles com um edito para o
augmento dos impostos. Alguém escreveu em baixo de
um cartaz este verso de uma opera de Quinault:

«Eis como, de partida, vos digo meus adeoses.»

Em geral a mulher gosta pouco do epitheto de —
respeitável.

Uma senhora idosa exprobava a um moço tel-a des-
respeitado:

-— Estou afílicto, minha senhora, de ter encorrido
no desagrado de uma pessoa tão respeitável, como é
V. Excellencia.

O que é que considera — respeitável ? exclamou
a matrona furiosa. Volte á escola para aprender a
significação das palavras.

O conhecido litterato Nodier era apaixonado pelo thea-
tro Gtaignol, o theatro de titeres para crianças. Querendo
proporcionar este divertimento aos seus filhos, chamou
Guignol á sua casa e quiz representar o papel de Po-
lichinello, isto é, fallar pelo boneco que representa o

¦
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typo infallivel das marionettes. Nodier decora o seu
papel; mas ignorava que para fingir a voz fanhosa de
Polichinello fosse preciso introduzir na bocca um pedaço
de folha de Flandres recortada:

Tome lá, diz-lhe Guignol, já que não tem a tal
folha, empresto-lhe a minha.

Nodier não sendo dos mais escrupulosos ou enjoa-
dos, introdusio o instrumento na bocca. Por falta de
practica, elle não podia mantel-o em posição e a cada
movimento da língua receiava engulir o apparelho.

Porém Guignol, muito prestativo, o anima:
Nada receie; ainda mesmo que viesseis a engu-

lil-o, nenhum mal vos succederia. Para prova, sabei que
a folhinha, que tendes ahi na bocca, já foi por engulida
mais de dez vezes. '.. ..

Nodier empallidece. Guignol sorria-lhe.

__i fi

a Luiz XVIII gostava de cantar canções populares,
mas cantava com voz muito desafinada.

Um dia perguntou a uma cantora celebre:
l. — Como achais que canto?

Ã;1 __ Como um principe, disse ella com ironia.
*
*'"'"•— 

Papai, diz um menino de quatro annos, ahi está
um pobre homem que daria não sei quanto para vel-o.

Quem é, meu filho?
E' um cego,

> Uma senhora de 90 annos dizia a Fontenelle que
já tinha 95:

Seguramente a morte esqueceu-se de nos.
. — Seio! . . . respondeu Fontenelle pondo um dedo
nos lábios.

a Boileau dizia:
Sou pontual nas reuniões para que me convidam

porque tenho notado que aquelles que esperam só pen-
sam nos defeitos d'aquelles que se fazem esperar.

¦¦>..,¦• ¦¦*.
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Refere o celebre viajante portuguez Fernâo Mendes
Pinto que certos monges indianos imaginaram balanças
em que se pesam aquelles que querem remir os seus
peccados. V

O peccador contricto colloca-se n'uma das conchas
da balança e na outra concha põem-se diversos objectos
até contrabalançar o peso d'aquelle. Quem se accusa
de ser goloso tem que pôr na concha opposta aquella
em que está: mel, assucar, manteiga, caça; quem se en-
tregou aos prazeres sensuaes pesa-se com algodão, pen-
nas, seda, perfumes e licores.

Quem tem tido falta de caridade para com os pobres
pesa-se com moedas.

Os monges tem um rendimento enorme com todos
os gêneros que lhes ficam d'estes contrapesos.

N'aquellas terras não existe, sem duvida, a vaidade.
Si existisse, o vaidoso teria de ser pesado com

titulos de baronatos, commendas, etc. etc. e satisfazer o
respectivo imposto.

O primeiro apólogo que existe, segundo o nosso
modo de computar o tempo, é aquelle que lemos no capi-
tulo IX do „Livro dos juizes" (antigo testamento) em
que se diz que foi preciso escolher um rei d'entre
as arvores. --.•'

A oliveira não quiz abandonar o cuidado do seu
azeite; nem a figueira o dos seus figos; nem a vinha a.
do seu vinho; nem as outras arvores o das suas respecti-
vas fructas.

O cardo, que para nada prestava, fez-se rei, . . ,
porque tinha espinhos e . . . podia fazer mal.

"/-.v«
* *

Athanasio Bezuchet suja uma tela cobrindo-a com
tintas de diversas cores, a pretexto de pintura.

Olá! é o sr., meu caro Pipelet! que boa noticia
me vêm annunciar?

O posteiro cora recibos de aluguel na mão:
E' que hoje estamos a 31 de janeiro.-¦'¦ —- Agradeço-lhe vir lembrar-me a data; mas não

illS.Ç. „
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era preciso incommodar-se por isso .., tenho umafolhi-
nha; o entregador de cartas nunca se esquece de mim,
no dia de anno bem ... e elle seria o homem mais
amável do mundo si me trouxesse mais a miúdo cartas
com dinheiro.

Vamos, fallemos sério.
O que? ... tem alguma confidencia a fazer-me
Venho por causa do aluguel d'este mez.
Por ventura, já paguei os outros?'— 
Não; o sr. ainda deve sete.
Você me faliava de um sô?!
O que se vence hoje ajunta-se aos outros.
Sim, então serão oito.
Quando os pagará?
No anno da Exposição. . . todos farão fortuna;

penso então fazer o mesmo que todos.
Tenho ordem de despedil-o.
Este seu modo me ofende; por isso não fico nem

mais um minuto n'este cortiço.
Toma o colxão e o cavalete ás costas e sahe.

Onde vai?
Vou procurar outra casa.

-— Mas o sr. leva a única garantia do proprietário,
Elle não tem o direito de embargar minha cama

e meus instrumentos de trabalho.
Então, o sr. não possue outros moveis?
Era excusado fazer-me semelhante observação

que me despedaça o coração . . . Adeus tio Pipelet.
Porém, sr. Athanasio! ...
Diga ao proprietário que, apezar de tudo, terei

saudades da sua casa, porque era habitada por gente ...
muito boa!

CHARADA XLIY
(por lettras)

Meu todo tem duas partes
De vogaes e consoantes:
A prima de som é nome
Tanto agora como d'antes... 2

fe:-
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A segunda é som real, a 
'.

Não é nome tão somente,
Posto que para escrevel-a
Uma lettra se accrescente ... 2

Conceito
Percorrei a geographia,
Ide aos mappas com vontade,
E vereis que sou um lago
E também uma cidade.

TO
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De a muitos annos a esta parte não se tem sentido
nesta provincia inverno tão rigoroso como o de 1885,
quer pela grande quantidade de chuvas, quer pelo abaixa-
mento excepcional da temperatura.

Geralmente os invernos humidos são pouco frios e
os invernos frios pouco chuvosos. Mas na estação que
vai fechar-se, nós tivemos simultânea e constantemente,
como excepção a esta regra, muitas chuvas e muitos frios.

Não levando em conta alguns poucos dias bons do mez de
maio, pôde dizer-se que choveu constantemente desde o
começo de abril até o dia 10 desgosto, em que o tempo
começou a endireitar-se.

Nos invernos anteriores a falta de águas foi tal
que a nossa navegação fluvial por vezes interrompeu-se e que
perturbou-se o engorde dos gados no cedo. Houve in-
verno em que não tivemos nem uma enchente. Neste
anno, porém, de abril a agosto contamos nada menos de
seis enchentes, algumas dellas com inundações, e mesmo
na capital por duas vezes as águas alagaram os bairros do
Menino Deus, Azenha e Caminho Novo, interrompendo
o transito entre elles e a cidade.

Durante os mezes de abril e maio até o dia 10 de
junho a temperatura foi moderada, mas desde este dia
desceu o thermometro rapidamente e a temperatura
manteve-se baixa até meiado de agosto. A temperatura

A. A
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minima registrada nPcapital, dentro da cidade (face
8 norte), foi de +1°,6'7"C, mas fora da cidade o frio
Chegou a — Io, e - 2° 0. Em outros lugares da provm-
cia como Bagé, Santa Maria da Bocca do Monte, En-
cruzUhada, Caçapava, Cima da Serra, etc. a temperatura
baixou por vezes a — 2.° e — 3.° C.

Em Bagé, no dia 13 de julho, cahiram abundantes
flocos de neve, oferecendo aos habitantes daquella cida-
de um (para elles) novo e bellissimo espectaculo. Seriam
10 horas da manhã (disse o Diário do Bio Grande de
17 do mesmo mez), de envolta com um chuvisqueiro
miúdo começaram a cahir, impellidos por um violento
nordeste, abundantes capuchos de neve. Durante meia
hora continuou a chuva dos brancos flocos, que apresen-
tavam um aspecto realmente encantador, semelhando bor-
boletas a esvoaçarem no espaço.

Na mesma cidade no dia 10 de agosto, cahio neve
em muito maior abundância chegando as camadas a
attingir a espessura de 15 centímetros, disse um tele-
gramma de Bagé publicado no Jornal do Commercio do
lio de Janeiro. Porém cartas particulares afirmam
uma espessura ainda maior.

Segundo telegramma dirigido á repartição central
dos telegraphos, na corte, tanta neve cahio em Bagé, no
referido dia 10, que as linhas telegraphicas ficaram li-
gadas aos guarda-raios. , %" 

Pela mesma causa interrompeu-se a communicação
na linha de D. Pedrito. Tambem de Cacimbmhas rece-
beu-se aviso de se achar interrompida a linha que dali
vai a Bagé A neve formou em Cacimbmhas camadas
da espessura de um palmo (0» 22). No dia 11 restabe-
leceram-se as communicações, sendo esta a primeira vez
em que por semelhante causa sofreram interrupção no
Brazil as communicações telegraphicas.

Carta de Santa Maria da Bocca do Monte dirigida
-em 11 de agosto á Koseritz Deutsche Zeitung refere o

seguinte- «Hontem tiveram os habitantes desta cidade
oceasião de observar um, entre nós, rarissimo phenomeno
da natureza. . . , é

„Os mais antigos moradores d'aqui nao se recordam

wm
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de ter visto. antes um facto semelhante.. Quando hontem*
pela manhã nos levantamos, nevava regularmente, pois*
não era um ou outro floco de neve, raro e isolado, que
cahia, mas ao contrario era uma formidável queda de
neve como estamos acostumados a ver na Allemanha.
A neve continuou a eahir até pouco depois das 10 horas
da manhã e si não tivesse chovido nos dias precedentes
nós teríamos tido neve com espessura de um pé (0m,30)
em nossas estradas e caminhos. Por isso ella acamou-se
somente nos telhados, no campo e sobre as arvores.
Fizeram-se bonecos de neve e outras figuras; as crianças,\
como na Europa, brincaram com bolas de neve, e assim
tambem fizeram-se tentativas de enxugar neve ao forno,
naturalmente com o resultado conhecido."

Ha quinze annos o phenomeno que agora deu-se
em Santa Maria, Bagé e Cacimbinlias foi com a mesma
intensidade observado em muitos lugares da província.
Lembramo-nos que os habitantes de origem allemã em
Caçapava fizeram com a. neve, que ali cahio, o mesmo
que agora em Santa Maria.

Os moradores de' Porto Alegre devem recordar-se
ainda do aspecto novo e surprehendente, que, ao amanhecer
do dia 27 de julho de 1870, lhe apresentaram as mo-
ntanhas que contornam a cidade, todas brancas de neve
até alto dia. Em alguns valles que se avistavam da
capital as camadas de gelo duraram por dias deixando
ver ao longe immensos lençóes brancos.

Em agosto de 1879 houve tambem na provincia,
em Cima da Serra, a mais forte nevada de que temos
noticia. Na noite de 8 para 9 desse mez os lugares
mais altos da zona colonial entre os valles do Rio dos
Sinos e Taquary ficaram cobertos de neve. Em Cima
da Serra no dia 7 de agosto a neve cahio em quantidade
tão forte que cobrio a terra com uma camada de mais
de 2 metros de espessura, chegando a enterrar rezes

que apenas ficaram com os chifres de fora. Nas colônias
Conde d'Eu eD. Izabel o peso da neve chegou a esgalhar as
arvores deixando-as despidas de ramos. Nao houve lugar
em que as camadas de gelo não tivessem pelo menos a

19
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espessura.j| p-^áO. Os habitantes dessa zona ficaram
aterrorisadol pela novidade do espectaculo e, na serra, o
Seu pânico era augmentado pelo rumor sinistro que pro-
dusiam, cahindo, os galhos das arvores. Si a chuva de
neve continuasse por mais dous dias, diziam elles, as
casas ficariam completamente cobertas. Não houve casa,

!por bem retelhada que estivesse, onde a neve não pene-
;trasse: Cima da Serra todo estava branco; não se via
tum só fio de capim nos campos. Cartas de Cima da

Serra de 17 de agosto (10 dias depois) afirmavam que
ainda havia então pelos campos grandes massas de neve,
que o sol não podéra dissolver. Morreram animaes nas
estribarias, porcos nos chiqueiros e nos campos os pre-
juizos da industria pastoril foram enormes.

O sr. Maximiliano Beschoren nos informa que tam-
bem em Santo Antonio da Palmeira nevou desde o dia
8 de agosto de 1879 até a manhã do dia 9. Diz-nos
mais que nesse mesmo anno no dia 9 de junho, estando
de pouso na costa de um lageado, no matto da mesma
região, observou pela manhã a temperatura minima de
— 5°,4 Cent." O phenomeno de agosto de 1879 em Cima da Serra
foi devido, si não nos enganamos, a uma grande tempes-
tade que se fez sentir tambem na capital, na noite de 8
para 9 de agosto, onde produzio muitos desastres no
cães e ancoradouro, tempestade que atravessou uma
grande parte do Brazil fazendo sentir os seus rigores,
comquanto com menos intensidade, nas províncias de
Paraná e de S. Paulo e indo além até Uberaba e
Goyaz.

Sem embargo dos frios de 1870 e de 1879, não
deixa de ser um dos mais rigorosos o inverno de 1885,
porque si naquelles annos o frio foi muito intenso durante
alguns dias, agora tivemos frio intensissimo durante
muitos dias e quasi sempre acompanhado ou seguido de
perto por chuvas abundantes.

E' interessante o contraste do inverno de 1885 com
o de 1884, em que até a imprensa humorística divertio-se
com os alfaiates por nâo poderem estes dar sahida aos
seus depósitos de roupas para a estação fria.
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A simultaneidade e a persistência 4o frio e das %
chuvas, no inverno de 1885, tem produzido e devem pro-duzir ainda graves prejuizos á lavoura e á industria
pastoril. -. .-¦-.¦¦. ;J

Os apreciadores da estação invernosa passaram estear
anno por duras provações e grande parte delles bande->*
ou-se, com armas e bagagens, para o partido oppostbiy*?
Queira Deus que os não vejamos em janeiro e fevereiro
vindouros voltarem aos seus arraiaes de outr'ora, si o
thermometro então tiver o capricho de subir tão exag- ;I
geladamente como com exaggêro desceu recentemente. |§

Porto Alegre, 30 agosto 1885. -?

r bV charadas, loqoariphos e problemas

• • •

I. Diâmetro.
II. Canabarro.

III. Amazonas.
JL Y I • « *

V. Perfeição.
VI. Ubatuba.

VII. Bitú.
VIII. Gelo.

IX. Amalia.
X, Uruguay.

XI. Marfim.
XII. Vaccacahy.

XIII. Annuario.
XIV. Parabolano.
XV. Eloqüente.

XVI. Vaganáu.

Charadas:
XVII.

XVIII.
7TV

.A. A.»
XXI.

XX11.
XXIII.
XXIV,
XXV.

XXVI.
XXVII.

XXVIII.
YYTY
XXX.

XXXI,
XXXII.

Tocaio.
PantaMo.
Calendário.
Cenotaphio.
Dádiva.
Eeposteiros.
Ancoradouro.
Caçador.
Dispensa.
Átomo.
Vaso.
Angulo.
Parábola.
Limonada.
Evaporação.
Pérola.

yyz.

¦ ¦':-

¦:•'$*

*) Não tendo sido decifrada esta charada, reproduzimol-a no
Annuario deste anno; pag. 286.
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<WÍ IV.

:?v

I. Patacoada.
II. Telescópio.

Logogriphos:
III. Marinheiro.
IV. Teratogenía.

!^y-Í

. ym,.
>Sf>fy .- . \

iü:

v-

W -íS---'

-¦¦:<
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Sí=*3
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V. Peripatetico.

Problemas:
I 222 homens e 1608 rações; as rações duraram

mais 6 dias depois do sexto e quando se acaba-
ram havia 26 homens vivos.

-II. 28 e 21. ,,.,
III. 32 navios antes do cambate; 4 foram mettidos a

pique.
IV. 2. 5 e 13. /y.';•¦

V. 33^,75025 de coguac e 42z-,75025 de aguardente.
VI. 10 litros.

VII. 2, 5, 15 e 50.
VIII. 2 - 13 — 3 — 16

8 __ 11 — 5 — 10
15__ 4 — 14— 1
9—6 — 12—7.

IX. 11 horas. ' . -
X. 44 de Va rea1' 1 de 3 rs' ° 5

XI 19m-,84. 
^

XII. 0m\167546.

13 Ministério de 20 de agosto de 1885
Presidente ão conselho e ministro dos estrangeiros:

Senador Barão de Cotegipe. _ "¦ '" 
_

Ministro do império: Senador Barão de Mamore
Ministro da justiça: Senador Joaquim Delfmo ixi-

^MmZda 
famnda: Deputado Francisco Belisario

Sm%Li™ãa 
marinha: Deputado Alfredo Rodrigues

Fernandes Chaves. . ,': _ , nwir-*
Ministro da guerra: Senador João José de Olivena

JimMúistro 
da agricultura, commercio e obras publicas:

Deputado Antonio da Silva Prado.
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IVota, final
Por motivos superiores á nossa vontade deixamos*

de inserir neste volume a parte estatistica e meteorolo-
gica, sobre a qual tomamos compromisso solemne no anno
anterior. Por difficuldades na typographia, que está
obrigada por contracto a fazer em prazo breve diversas
impressões do governo da provincia, e que só com de-
mora poderia fazer os nossos quadros meteorológicos e esta-
tisticos, adiamos para a edição de 1887 a publicação
dos importantes e numerosos dados estatísticos e meteoro-
lógicos que temos reunido e que continuamos a col-
leccionar.

Não foi sô esta parte do Annuario que ficou pre-
judicada. Tínhamos preparado um artigo de vulgarisação
sobre os prognósticos do tempo e o barometro e outro
sobre a educação physica, intellectual, esthetica e moral.
Para dar, porém, lugar aos nosso illustrados collabora-
dores e estender a parte histórica do Annuario adiámos
a publicação de ambos esses artigos para o anno vin-
douro. |

Devendo esforçar-se este livro por agradar á maior
parte dos seus leitores, não se pôde restringir além de
um certo limite a sua parte amena e recreativa para
alargar o seu lado instructivo e útil. Este é o motivo
porque fomos obrigados ao adiamento referido.

Agradecendo o auxilio que. nos tem prestado os
nossos collaboradores, pedimos a coadjuvação de todos
aquelles que nos poderem enviar ciados históricos, lit-
terarios, scien tificos, agrícolas, industríaes e econômicos
sobre a provincia do Rio Grande do Sul, a quem tão
somente é dedicado este Annuario.

Porto Alegre, 31 agosto 1885.
O director.
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Correio
: ' A administração do correio em Porto-Alegre dis-
tribuio nos ultimos dias de agosto o seguinte quadro
dos dias das

. . 

¦

Sahidas
DE MALAS DESTA CAPITAL PAEA DIVEESOS PONTOS DA

PEOVINCIA

Dias §f Localidades
Pedras Brancas, Dores, Camaquam, Bom Jardim,

<-..-- Dois Irmãos.
-^ São Sepé, São Gabriel, Rosário, Alegrete, Livra-
y :'" mento, São Vicente, Itaquy, Uruguayana, Quarahy,

4 Colônia Silveira Martins, Santa Maria, São Martinho,
Cruz Alta, Palmeira, São Luiz, Campo Novo, Alto

| Uruguay, Santo Ângelo, São Miguel, São Francisco
de Assis, Povinho, São Borja.

Viamão, Gravatahy, Santo Antônio, Serra, Conceição
do Arroio, Torres, Trez Forquilhas, Taquara, Santa
Christina. *

Soledade, Passo Fundo, Nonohay, Xanxerê.
Santa Cruz, MonfAlverne, Encruzilhada, São José
do Patrocínio.
Pedras Brancas, Dores, Camaquam, Bom Jardim,

Wa- Dois Irmãos.
II São Sepé, São Gabriel, Rosário, Alegrete, Livra-

mento, São Vicente, Itaquy, Uruguayana, Quarahy,
Caçapava.

12 Colônia Silveira Martins, Santa Maria, São Martinho,
Cruz Alta, Palmeira, Campo Novo, Alto Uruguay,
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Dias Localidades
Santo Ângelo, São Miguel, São Luiz, São Francisco
de Assis, Povinho, São Borja.

13 Viamão, Gravatahy, Santo Antônio, Serra, Conceição -
do Arroio, Torres, Trez Forquilhas.

14 Taquara, Santa Christina.
15 Soledade, Passo Fundo, Nonohay, Xanxerê.
16 Santa Cruz, Mont'Alverne, Encruzilhada, São José

do Patrocínio.
17 Pedras Brancas, Dores, Camaquam, Bom Jardim,

Dois Irmãos.
19 Santa Maria, São Martinho, Cruz Alta, Palmeira,

Campo Novo, Alto Uruguay, Santo Ângelo, São
Miguel, São Luiz, São Francisco de Assis, Povinho,
São Borja, São Sepé, São Gabriel, Rosário, Alegrete,
Livramento, São Vicente, ítaquy, Uruguayana, Quarahy,
Caçapava.

20 Viamão, Gravatahy, Santo Antônio, Serra, Conceição
do Arroio, Torres, Trez Forquilhas.

22 Taquara, Santa Christina.
23 Soledade, Passo Fundo, Nonohay, Xanxerê.
24 Santa Cruz, Mont'Alverne, Encruzilhada, São José

do Patrocínio.
25 Pedras Brancas, Dores, Camaquam, Bom Jardim,

Dois Irmãos.
26 Colônia Silveira Martins, Santa Maria, São Martinho,

Cruz Alta, Palmeira, Campo Novo, Alto Uruguay,
Santo Ângelo, São Miguel, São Luiz, São Francisco
de Assis, Povinho, São Borja.

27 Viamão, Gravatahy, Santo Antônio, Serra, Conceição
do Arroio, Torres, Trez Forquilhas, São Sepé, Sao
Gabriel, Rosário, Alegrete, Livramento, S. Vicente,
ítaquy, Uruguayana, Quarahy, Caçapava.

28 Taquara, Santa Christina.
29 Soledade, Passo Fundo, Nonohay, Xanxerê.
30 Santa Cruz, Mont'Alverne, Encruzilhada, São José

do Patrocínio.

-<&-
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Dias em que o -coeeeio da capital expede malas paea
outeos pontos da província

Segundas, terças, quintas e sextas-feiras: — Monte Negro,
Conde d'Eu, D. Izabel.

Sabbados, domingos e quartas-feiras-. — São Sebastião do
Cahy, Caxias, Lagoa Vermelha, Vaccaria.

Terças e sextas-feiras: -- São Jeronymo, Taquary, Triumpho,
Teutonia, Estrella,

Diariamente: — Rio Pardo, Cachoeira, Santo Amaro,
Jacuhy, Novo Hamburgo, São Leopoldo.

Estrada de Ferro de Porto-Alegre a Novo-Kamburgo
Teens de passeio entee poeto-alegee e canoas

Em 23 de agosto de 1885 a administração desta
estrada annunciou trens especiaes entre as estações acima
em todos os domingos com o seguinte horário:

Porto-Alegre
55

55

55

55

55

Canoas
55

55

))

Canoas . .
55 * *

55 * *

55 ..' *

Porto-Alegre

Partida
8 hor. 30 min. da manhã.

11
1
3
9

12
2
4

55

55

00
00
00
58
00
00
26

55

55

55

55

55

55

5?

55 55

da tarde.
55 : 55

da manhã.
55 55

da tarde.
55 55

55

55

55

55

55

55

Chegada
9 hor. 05 min. da manhã.

11
1
3

10
12

2
4

"1

55

55

55

5;

55

55

40
40
33
31
40
40
59

55

V

55

55

55

55

55

55 55

da tarde.*
55 55

da manhã,
da tarde.

55

55

55

55

e com os seguintes preços:
Ida e volta l.a classe 900 rs.; 2.a classe 600 rs.
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As crianças menores de 3 annos, conduzidas ao collo,
tem passagem grátis; as de mais de 3 e menos de 12 an-
nos pagarão meia passagem.

Os bilhetes só valem para o clia em que forem
vendidos.

Diligencias
Além das linhas de diligencias indicadas á pag. 72

podemos fornecer mais as seguintes informações sobre
outras linhas.

Entre jaguarão e herval
As diligencias da empreza Floresta Hervalense, de

Francisco Pedro Mendes, sahem de Jaguarão para o
Herval em todas as sextas-feiras cie manhã, regressando
cio Herval para Jaguarão em todas as terças-feiras tam-
bem de manhã. As viagens são de um clia. O preço
das passagens é 8$000 rs.

Entre jaguarão e maria gomes
xis diligencias da empreza Paquete Inglez sahem de

Jaguarão em todas as segundas-feiras, regressando em
todas as sextas-feiras para Jaguarão.

Entre jaguarão e aeroio grande
As diligencias da empreza Arroio- Grandense, de

João Inglez, partem de Jaguarão para o Arroio Grande
em todas as quintas-feiras, regressando para Jaguarão
em todas as terças-feiras.

Agencia: em Jaguarão — no Hotel Francez; no
Arroio Grande — Ferreira & Comp.

Entre santa maria da bocca do monte e cruz alta
A linha de diligencias, em projecto e já annunciada,

entre S. Maria e Cruz Alta deve começar a trabalhar,
segundo cremos, logo que se inaugure até S. Maria o
trafego da estrada de ferro de Porto Alegre a Urugua-
yana. Não se conhece ainda o detalhe do serviço nem
a tabeliã de fretes.

-4>.:
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; Entre jaguarâo e cordovez, passando por MELLO;
ENTRE ARTIGAS E MONTEVIDEO, PASSANDO POR CERRO
LARGO; ENTRE ARTIGAS E MONTEVIDEO, PASSANDO POR
TRINTA E TREZ.

Recebemos algumas informações sobre estas linhas'$ de diligencias, que servem, como é natural, aos habi-
I: tantes da fronteira do sul; porém, como são incompletas,
W. umas porque não detalham o preço das passagens, outras
%¦ porque só indicam o itinerário do inverno, deixamos de
i; publical-as, pedindo d'aqui aos interessados, os seus em-
m prezarios, que nos forneçam informações completas até

; o mez de abril de 1886.
Nosso intuito é" fazer do Annuario um repositório

de informações úteis a todos os habitantes do Rio Grande
I do Sul, mas para conseguirmos este desideratum é pre-
| ciso que todos os interessados nos auxiliem, cada um com

a contribuição que lhes diz respeito.

' 
ijWifL- Corrigenda

Pag. 5 linha 23: em vez de 1885 lêa-se 1886.
Pag. 36 linha 1 em vez de 43° 1/ 21" lêa-se 43° 10' 21".
Além de muitos outros erros typographicos que os

leitores facilmente reconhecerão.

-$SOd^CSÍ-
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tíBBBEsta casa recebe continuamente bonitos sor
R^ timentos de joias de delicados gostos.
|êãj Tem sempre relógios de ouro, prata e nickel $Q
fjâ de diversas qualidades. Èã
Éâ Óculos e prince-nez. Correntes de plaque fino. éâ
K3 Concerta relógios, joias e caixas de musica, fàí*M O trabalho é feito com presteza e garantido, ggigâ Preços módicos. çá

PORTO ALEGRE. ^

*1
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Drogaria
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estabelecida no anno do 1836

Grande e variado sortimento
de

m
(r mCÜ

umu

vj>£n
lima 1

v po lar

1 ^^j/^X~^\

I
W 7 >

Especialidades americanas^ alie
francezas, italianas e inqlezas.

ira
Fabrica de

PD i

\rsT:

mm

»-£ \V*"^3

v5 *í?fi

11
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apa
Completo sortimento de objectos pliotograpliicos,

Instrumentos
e mais artigos necessários para dentistas.
Laboratório homeopathico.

Grande sortimento de
tintas, vernizes, pincéis etc.

mim.

para pintores.
Balanças decimaes e para balcão

e pezos para as mesmas.
IÍEPOSIT©

das preparações dos Srs. Lanman <& Kemp
e do Dr. Ayer.

(Continua na pagina seguinte)

\&7m\

g fsmmm¦

**Jm*f ÇJ
[*~m*m&MK-,

»\0m. fm\

(V j/tf.

t\)m\ $*\

»j*"f Çj

1 "T^y **"

IP
*><!*• *»*i

?j*4t*>.

mm——-~——-,—.^mm*^^^^^^^^m^^^^\s-m-Wmtt-mmmm-----mm



^f^í?*V'^> ¦-¦¦¦'¦' f
\r' ¦¦ ¦¦'¦ ¦:

301

<*)

(Continuação da pagina anterior)

Instrumentos e objectos para cirurgia
Papel. mais oly ecto s íe mim.

Cevada, lujmlo. rolhas, colla dc peixe etc.
para fabricação de cerveja.
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Especia.liclad.es cia casa:
Óleo de figado de bacalháo iodoferreo, segundo ||

a formula cio Dr. Gilles.
Xarope inalterável de Oxydo de ferro solúvel \

segundo a formula do Dr. Sieberti.
Xarope e vinho de Lactophosphato de cal,
Vinho de Coca do Peru, »
Tinho de Coca e Guaraná, |
Xarope de cascas de laranja com bromureto i|

de potássio,
Magnesia fluida,
Lenitivo seguro,
Água de colônia,
Depurativo Martel,
Injecção antiblennorrhagica de Martel,
lacre encarnado superior,
Vinho digestivo Martel,
Elixir ferruginoso de Martel,
Vermifugo Martel.
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I' 240 Rua dos Audiadas 1/ 240
PORTO ALEGRE.

Esta casa tendo relações com os maiores
estabelecimentos da Europa, e recebendo
para todas as estações do anno grandes
sortimentos de todas as qualidades de:
Pannos, Casemiras, Brins, etc, e de todos os
artigos para homens, está no caso de ser-
vir bem seus freguezes, tanto a varejo
como por atacado.

Encontrar-se-ha nella sempre grande e
variado sortimento de roupa feita para ho-
mens e crianças.

Especialidades:
Camisas brancas para homens,
Collarinhos e punhos de linho,
Camisas de flanella e de meia para homens,
Ceroulas de linho e de algodão, francezas,
Meias de seda, fio d'Escossia e algodão,
Gravatas, lenços, bengalas, chapéos de sol, etc.
Aprompta com brevidade e com toda a

perfeição qualquer encommenda de roupa
para homens e crianças.

Recommenda seu grande deposito de Vinhos
do Rheno, Mosela e Bordeaux.
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Falla-se inglez, francez, portuguez e allemão.
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íí» 323 RUA DOS ANDRADAS

Porto Alegre.
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N de excellente marcha e com magníficas accommodações para passageiros na-
vega entre ,- ^

iclioeira, Jaciy e portos Iff
observando o seguinte

Porto Âtare, Rio Farão medianos

T f\ ^a_. Jfr

Parte de Porto Alegre: terças-feiras ao meio dia.
Eegressa do Jacuhy: quintas-feiras.

da Cachoeira: sextas-feiras ás 8 horas da manhã.
do Rio Pardo: sextas-feiras ás 6 horas da tarde.5?

5?

Sobre passagens, cargas e encommendas trata-se a bordo com o comman-
dante .Jfifolí Beclter, ou com os agentes
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VAPOR,, TBUT A
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aquaqentre
IPar tidas s

de Porto Alegre ás quartas-feiras e sabbadosl ág g ]l0ras da man]1ã em ponto,
de Taquary ás segundas- e quintas-feiras, j

A agencia acha-se em casa do Sr.
Francisco Antônio Xavier, Mercado, Torreão.

Nos dias das partidas só se recebe cargas até as 7 horas da manha.
O commandante:
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(antiga Eu a de Santa Oatliarina)
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_cà de f

recommeiida. a sua bem montada serrallieria9 deno-
minada

-_- < """""A _C___».\ «_S#/ ff^fl Bl li *'' -B ! Jl I

9*$*k H5> ww;e ^Wf
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que foi premiada na Exposição Brasileira-AUemã com a
medalha de ouro. Encarrega-se de píomptifiear com toda "

a presteza e perfeição: burras e cofres de lerro? %*>
de systema moderno, com fechaduras inimitáveis, á prova

^^ 'og0 e de ladrões/bem como fogões ecoaosuicos e quaesquer outros trabalhos da sua arte:
Çç^ grades de forro* ferramentas etc, tudo por preços módicos.
rká WÊT" Serviço gai^anticlo. 
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Este estabelecimento,
grande predio (sobrado) acima

o-se mudado para o
mencionado, dispõe de

TOstos" s^íõesTe 
'qiiartos^ luxuosamente mobiliados, para

famUias, garantindo a todos serviço de primeira ordem.
PORTO AL
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7 Setembro
esquina daCl Commercio

em

PORTO ALEGRE.
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Os ànnunciantes, importando directamente
de diversas partes da Europa, têm sempre
completo sortimento de louça, vidros, crystaes,
porcellanas, lampeões e lustres para kerosene, jÍ|
bandejas, talheres, miudezas, caixas de musica,
relógios americanos de meza e de parede, espelhos
e grande variedade de objectos de fantasia para
presentes, metaes e brinquedos, que vendem a
preços rasoaveis.

Dispondo a casa de pessoal habilitado,
assegura o melhor acondicionamento possivel
dos gêneros que forem remettidos para a
campanha, colônias, etc. etc.

Os ànnunciantes esperam que seus numerosos
favorecedores e amigos e o publico em geral
continuem a honrar o seu estabelecimento na
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Salão de bailes particulares |
mmwm BOTE

Hixa do Dr. Flores n.° 33
PORTO ALEGRE.

0 abaixo assignado tem a honra de participar ao respeitável pu-
blico que estabeleceu nesta cidade um «¦rande e variado depo-
sito de vinhos de Bordeaux e de Burgonha assim como de
Oognac e de licores francezes. Os vinhos e cognaes po-
dem ser comprados em caixas ou em bordalezas, cumprindo accie-
seentar que neste caso, á vontade dos compradores, pode ser.fome-ado
pelo annunciante tudo o que for necessário para o engariafamentg,
como garrafas vasias, rolhas, rótulos e cápsula», si nao
preferirem os seus freguezes que o engarrafamento se faça no próprio
deP0ReíacÕes 

directas com as mais acreditadas casas de Bordeaux
eollocam o abaixo assignado em condições de garantir a legitimidade
dos gêneros indicados e de vendel-os por preços módicos.

Õ annunciante aproveita-se da opportunidade para chamar a
attenção do honrado publico para o seu deposito de

vinhos nacionaes
cuia excellente qualidade é já bastante conhecida.

Guilherme Roth.
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chama a attenção da sua estimavel freguezia em particular
e do respeitável publico ém geral para o esplendido sorti-

mento de sellins e objectos de montaria, tanto para senhoras

como para homens, bem como para o esplendido e magni-

fico sortimento de malas para viagens. N'este genero não

receia o annunciante competidores, tanto em preços como

em gosto.
Promptifica e expede com a máxima brevidade toda e

qualquer encommendá d'este ramo de industria e negocio.
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em frente a rua do Commercio
tem sempre um variado sorti- *^. ^^ e iintensilios para viagens;
mento de espingardas de caça, ^\v^^ obras de metal.
especialidades n'este gênero, ^ÉfeJ^I<^Í^ XT, ]
como de rewolvers, pistolas ^g&gfc N'esta casa eoneertam-se com
finas, freios, estribos, bocaes cie ^T^ZT^fo promptidão obras de metal e
metal garantido, facas, facões w^^^-^^^^ v armas de todas as qualidades.

Preços razoáveis
PORTO ALEGRE.

W&

*4S~

tm

»

è*J-i^

«1
.¦;;:3m

¦ 
' 

"^

oo -j

*í.\ 
1

I

-^1

¦Bgki
¦^.^^is



mmiuim—nl- '~ amtámaamaaaamaÊaaasa Mn —, | ,, .mKu^atrmm *+am-**^«*r™<H~™*

.^¦V 
¦ - 

^

.-ir*
CO

,,,. , .,,.. ,.,.., -I lllll -II--I ' ----- '¦¦•¦¦

Ggg&í1-^-'*'''*'''''''¦•¦'' ~~ ~~~ 75llí§
fci aW,[\V ^^^ ^^   \ vf ' \j^*í\

É N.° 3 KUA DA FLORESTA N.° j

Sfe^_

orto Alegre
recommenda os seus productos, premiados com a medalha de ouro na Exposi-
cão Brasileira-Allemã em 1881 n'esta cidade e com o grande diploma na &x-
posição Brasileira em Berlim, distineção qne não foi concedida a nenhuma outra
marca de cerveja na mesma exposição.

A fabrica, inteiramente augmentada e melhorada, acha-se agora nas con-
dições de expedir com promptidão todas as encommendas que lhe torem dirigidas.
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Officina de canteiro e casa constructor •e prédios
Rua dos Voluntários

em
JL

a Pátria n.° 02

iGKE
encarregam-se de construir edificios para moradia, armazéns e villas ou palacetes
em pedra de cantaria, rebocadas ou em tijolos rudes: tambem promptificam pedras
avulsas, como sejão: pedestaes, soleiras, guarnições de portas ou portaladas, calçadas
e apparelhos de pedra, como: tanques, gamellas, rebolos etc. assim como: guarni-
ções de sepulturas, pedras para ditas e monumentos dos mais simples até os mais
luxuosos, com toda esculptura em mármore ou em ouro.

Tem sempre em deposito: um grande e escolhido sortimento de figuras de
louça de barro e ornamentos para sepulturas e edificios.

íèl

___j__jfci-5l

=5j^r li*

^íít*__3

pj

'jBjn Jity -^à\

V*vi-?y§m

5. -m-_j-

v;;^
¦ -_ _. 

' 
y 

'. '¦ 
¦.'

^l§f<S_li

,* .y.
-Vis' y$

• ¦^^.y^v-%

33 ShSH

¦ 
*

V
VH

yy
¦"

¦ :y

^§|
¦ "'^77

-''-':¦

Wm
ÉÉil
.¦-•V' ¦¦¦ S

¦VSfÉ- , wiMU

¦-,'í-í3
¦ 

¦•: 
¦

* ^.r:-é<

.y-a* ?-.v->sí:-u -:r -"'*'-
.•¦ÜJ-»' lí*..

-¦*..¦... ¦-¦ * ¦¦¦>*,*-A.'.

' 
V.V-7 * 

'•>'•--¦.•.'
~5—»"5"-í**9

•-VVCMÉF



I_U—rniTlTI IIIIIIH 1* •—- ^»jiW.n^»«imM»u««_ Ma—wijjw«»í--7,ic^-VTr*'Mri7rTtimm"jrv*T**--*jT^r:j*-g*-t-•rrv*T,;''""-,-~>Mwt*>>>*Wrtiw^-*MW-w»itiwwM"'«Mi wmam -

CO

iíi:yyy'^y'^J-r?X: <_.;, v* :¦- -.V'.-"-- ¦

í.:^tt •• ¦ yy-y-x-y -¦¦¦-
^v;-^ --¦.•¦ -* vr

••••••
• IPww

o_ @A
a_3

CL3

CC3

N.° 2 Esq O f il N:2

•

•

•

X •

CL=> 111
ra dl

©

/ .^ -.. ,-,,. , ._,.:¦. 
-—., - 

_,.,; 
¦;¦. -'¦¦ ,—™ : -:,r; ,„.„¦•,;-./-'-¦*• 

'."' 
->„ , v ,-v'—¦> *•- . .;- . —;,.'—-¦.,-,¦ 

:-¦,•.* : ,- -.vv;.
:':~l-\yy--.y^:y'.yy-- vV;V. ¦*:-.•-':,VvVv" -"• VV.V.-VVV ^;'CYv:-r.;;^>--;.Vv.ri;:;>Vv^V -V»V :¦.;'-¦-._ ;;V^VW'V,1 V *..r._/*Y'í:VMí:V'áÉ^i:Yv^^Vv-v^.-

v..... .f.... .:.-.._H1

recommendam o seu sortimento de fazendas, cuja maior parte é im-
portada em direitura da Europa, constando especialmente de:

Fazendas de lei, modas, miudezas e perfumarias,

99]_scossla de §edaw
especial para os snrs. Moleiros.

Vende-se por atacado e a varejo pelos preços mais baratos.

N.° 2 Esquina da Doca N.° 2
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A PÊNDULA MYSTERIOSA
RELOJOARIA E CASA DE JÓIAS

de
Iieopoldo Masson & C.ia

Nesta casa vantajosamente conhecida, encon-
tra-se sempre completo sortimento de jóias
dos mais modernos gostos, a preços sem competência.

Relógios de nickel, prata e ouro,
de 10$000 para cima.

Especialidade em correntes de plaque,
Óculos e pince-nez de todas as quali-

dades; o mais completo sortimento.
Concertos em relógios e jóias com presteza

e garantia.
Aos Srs. negociantes preços especiaes.

Forto Alegre—Rua dos Andradas n. 481—Porto Alegre
(esquina da do General Silva Tavares).m

M

'' "íiú

m
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um
installada em 23 de Junho de 1883 ¦

com o capital de

•

tem o seu escriptorio á
Rua 7 de Setembro ri. 122

(Armazém de Carvalho Bastos & Vieira)
em

P CirJOBl.M1

Administrador Gerente:

João Pinto Kibeiro.
Administrador: _

| Felippe Benicio de Freitas Noronha. {
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Rua dos Voluntários da Pátria n. 28

(antigo Caminlio lio)
em

PORTO ALEGRE.
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o General Silva Tavares n. 54
(em frente ao jardim)

em
PORTO ALE.GRE

Grande deposito de

I
COUROS, ARMAS, etc.

por atacado e a yarejo.

FERRAGENS MIUDEZAS TINTA
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Porto Alegre
415 Eua dos Andradas 415

premiada com o primeiro prêmio, grande diploma, na
Exposição Brasileira em Berlim e com a medalha de ouro

em Porto Alegre, 1881,
tem sempre um. grande e variado sortimento de chapéos
de todas as qualidades.

ESPECIALIDADE DA CASA)

faMcaçâo ie cüapeos ie seía (copa alta) e ie feltro,
Toda e qualquer encommenda será executada com a

maior brevidade.
fWf* JPreços módicos *?Bi

Ip^^l^g^^l
á&Êká9üBBb4Êk£tkáSb

Morte íéM te mosauitos
persevejos, pulgas, piolhos, formigas, cupins, gor*
guiho, vermes e de todos os insecíos nocivos, •
Medalha de prata

i
^í—*_____—^"Tf^
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.do insecücida
Porto Alegre 1881

u

nn

IJ m,m^ wn% \a

Cultivador e fabricante na Colônia Caxias.
\s^-./~s.s-K_r \s x--- >~*r v-** *--¦* v^* ,— w ¦¦«-• *—

pf I&esconfiar das falsificações. O fa-
bricante garante que o seu insecticida não contém sub-
stancia alguma que possa prejudicar á saucle cVaquelles
que delle se utilizarem.
Agentes para todo o Brasil: Jouvin & Metzger

rua dos Andradas, 230, em Porto Alegre.
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Fabrica
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A Rua dos Voluntários da Pátria n.

(antigo Caminho Ioyo
tem sempre um grande sortimento de vinagre
branco e tinto de primeira qualidade.

•
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JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂAAAk" Loja te lonça, peMas, vidros, crystaes, etc.
Fonseca

tem sempre á disposição do publico e dos seus honrados
freguezes um completo sortimento de
mtâouç&s Perfumaria^

Porcellana®, Bandejas,
Vidros, Tapetes,
Crystaes, Talheres,

Espelhos* Brinquedos
Metaes, para crianças

Ijampeões» etc. etc.
Sendo todos os seus gêneros recebidos directamente

da Europa, podem garantir a inodicidade dos preços.
Reeommendam aos seus freguezes do interior o bom acon-
dicionameiito das mercadorias que lhes remetterem.

Fonseca & Oliveira
ífcaa dos Andradas n. 30

PORTO ALEGRE.
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ARAUJO & C
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•SN
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s Andradas, 96 e 98
ALEGRE.

m
/%SC~*

mãg Nesta antiga caza se encontrai•SN
g|« sempre nm completo sortimento, im- |Ü
%j portado directamente, de drogas, pre-
^sn paraeôes chimicas e pharmaceiiticas, espe- §§sn cialidadcs nacionaes e estrangeiras, ins-

trnmentos nara applicação medica,
ggj alguns de moderna invenção, cartei-
zjpras e bo ticas homeopathicas e re-
zãg médios avulsos. Unico deposito das

fe

N&

3^sn Pilulas contra inflamação do fígado, e•SN vf^~

m de quassatunga para mordedura de m
fe

•SN-sn animaes venenosos.
Xarove~_/f* tá emostatico para os escar-

zâS ros de sangue e outras moléstias m•SN
zj$ do peito.

Pílulas para boubas e 0 popular
_Jn depuratiyo „Vinho de caroba" premiado
zgS pelos jurys das Exposições de In-

yfs£~

•SN
•SN
•SN

w&
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?SN
J^LiSa.

Ms-
MS
fe

dnstria Nacional no Kio de Janeiro n§
|n e Brazileira-Allemã em Porto Alegre.
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0 Capitão Lúcio Schreiner
continua a encarregar-se de todos os negócios
que se referem á sua profissão de solicitador
com especialidade de inventários (ami-
gaveis ou judiei aes) e de tudo quanto diz res-
peito ao foro administrativo. Tambem en-
carrega-se, mediante rasoavel commissão, da
compra e venda de prédios e terrenos, assim
como de agenciar dinheiro a juro mediante
solida garantia.

ua dos"Poi* miradas n.
X-J» ... J». ^tap.S BJSSB5& -a" Js
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0RT0 ALEGRE

A

®

V

, I Completo sortimento de livros em branco, pa- À
9 pei, objectos de escriptorio. collecção de livros |
T de direito, educação, litteratura, sciencias, reli- *
s gião, etc.
4 Recebe assignaturas para todos os jornaes |
? da Europa e encarrega-se de qualquer encom- ?
A menda de livros e outros objectos do estrangeiro. g

Modicidade nos preços.
Sm
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S9gj Diploma grande com distineção,
R3 Berlim 1882.

M
m

VV EXPOSIÇÃO //
\\ 8RASILEIRA-ALLEMÂ 

/£/

Diploma grande com distineção, éà
Rprlim 1RRQ * R^Berlim 1882.

JCv E
Medalha d'ouro. VINC1A BI ÍANDE DO SUL ^—t ^^AA*2^^

Porto Alegre 1881.

ES
m

I
£â Fabrica a vapor de tijolos e telhas, serraria a vapor, marcenaria, fabrica de M

I
sas fabricas na Europa.

ESCRIPTORIO EM PORTO ALEGRE
RIJA DOS VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.« 00

(antigo Caminho novo)
AGENCIA E DEPOSITO NA ESTAÇÃO DA MARGEM DO TAQUARY
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do dup m caxias i°. 256
Porto Alegre

estabelecido tfesta capital ha vinte annos,

acha-se completamente montado com todo o

material necessário para bem desempenhar

todos os serviços próprios da arte, especial-

mente as dentaduras sobre bases de vulcanite,

de que tem feito profundo estudo.

O proprietário do gabinete é auxiliado por
seu filho Honorio de Azevedo (habilitado na

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro),

que toma a si os mais importantes trabalhos,

e está em condições de servir o publico com

a promptidão e perfeição desejáveis.

Possue este gabinete um completo arsenal

de todos os instrumentos modernos para as

mais difficeis e delicadas operações da cirur-

gia dentaria.
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Porto Alegre. |i
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VIUVA CLAUS

VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.°
(ANTIGO CAMINHO NOVO)

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ
Compram e recebem em consignação couros, lã, cabello e outros artigos do paiz -garantindo

os preços mais altos do mercado. ô
Grande Deposito de sal branco e trigueiro a granel ou ensaccado.

Arame para cerca de todas as qualidades.Sacam a vista ou a prazo á vontade do comprador sobre: Londret*. -Paris, Berlim.Hamburgo, yienna, Pra-j, Briinu, "Troppau, Buda-Pest, Trieste, Milão eoutras praças da Italia, .Porto, .Lisboa e outras praças do -Portugal, Ilhas e Hespanha.¦tompram saques sobre toda* as praças do Império e da Europa.Coinpr-am ouro amoedado e bruto.
. _, tt ^ncarrefam-se de mandar vir quaesquer gêneros, machinas etc. etc. da Europa ou dos Esta-dos Unidos mediante módica commissão. .

Deposito de vinho velho do Porto de Chamisso e Silva e de outras marcas afamadas. — Depositode conservas de carne do Estabelecimento Paredão. — Deposito de Couros cortidos do cortume deGeraldo Bode & Comp., Barra.
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(AMANDO SCHRAMM)
Porto Alegre

354 Rua dos Andradas 354
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fundada em 1862

recommenda suas velas de cerapura,
premiadas com a medalha de ouro na Exposição
Brasileira-Allemã, assim como um grande sorti-
mento de confeitos, caixinhas, balas de es ao,
figuras de assucar. fructas crystallizadas, chocolate,
e artigos para confeiteiros.

Aprompta com a maior perfeição e presteza:

bandeijas, tortas, bolos e

pães de ló enfeitados e com lettreiros.
Sempre tem grande variedade de

doces frescoi

Compra cera virgem.
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Xarope calcareo balsamico
preparado por

<^^ r3Ç8 ^oü8 T^fV ^$^$
fc£> dra»y 4^» &\!ft JLJite J MT *?£?

it? yDVjfl» «*> to?»
*m jpv «km ?p

Segundo a fórmula do Dr. Kamiro Barcellos.
Não se confunda este xarope com essas in-

numeras panacéas secretas que servem paratodas as moléstias; o único segredo está na bem
combinada fórmula e na caprichosa preparação.

Para que os Srs. médicos e doentes aceitem
com toda a confiança este preparado, basta enun-
ciar as substancias de que elle se compõe ex-
clusivamente:

Nogueira, Tolii e chíorhydro-phQsphato ie ca
Todas as moléstias dos órgãos respiratórios, as

manifestações escrofulosas e catharraes encon-
tram um debellador no xarope calcareo-balsamico.

Para o rachitismo não existe preparação alguma
tão efficaz.

Chamamos a attenção dos Srs. clinicos d'esta
provincia para o xarope calcareo-balsamico, quan-
do precisarem applicar preparações calcareas, pois
que esta não tem rival nas suas congêneres.

Deposito geral em Porto Alegre:
Pharmacia Central, de Pasquier I Comp,

São nossos agentes:
Porto Alegre: João Nunes de Oliveira.
Eio Pardo: Francisco Antonio Borba Filho.
Cachoeira: Henrique Manoel da S. Barros.
Caçapava: Lobato Medeiros.
Santa Barbara: Manoel J. de Moraes.
Camaquam: Çahen & Irmão.
S. Jeronymo- Carlos Du Pasquier.
Taquary: José Porfirio & Irmão.
Conceição do Arroio: Manoel da Terra Osório.
S. Leopoldo: Henrique Wolffenbüttel.
Pelotas: E. Siqueira.
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Neste estabelecimento fabrica-se toda e qualquer espécie de sinetes de
borracha, ao preço de 3$000 rs. para cima,

Iniciaes, Monogrammas, Firmas commerciaes, etc.
Estes sinetes são de indiscutível utilidade para carimbar cartas, cartões,

enveloppes, circulares, recibos, talões, roupa branca, papel de embrulho, caixas,
pacotes, etc. etc. .

Um sinete com monogramma de duas lettras, elegantemente acondicionado
n'um estojo e acompanhado de um vidro de

Tinta inextinguivel para marcar roupa, por 4$000 rs.
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tem grandes e bem montadas officinas e ma-
chinas dos melhores fabricantes d'Europa, dos sys-
tema mais modernos e de grande perfeição me-
chanica, movidos por motor a gaz.

Além de uma grande e variada quantida-
de de material de typos e vinhetas dos mais
modernos, possue este estabelecimento machinas
de perfurar talões, de aparar, prensar e assetinar
papel e de numerar livros, etc.

Nitida Impressão de

t

'"Ali 
lu':t*-

f %

"I

•tíi':

Noa R6G1D0S Car azes
Memoraiiins Preços correntes

Cartões ie yisita — Conyites para lailes
Programas

Catalops

A

Participações ie casamento
Relatórios — Orçamentos - Estatutos

Obras completas
Formulários commna

Perioiicos
e

sob garantia de perfeito trabalho.
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(Estados Unidos) e Rio de Janeiro, tem o seu ga-
binete á
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Armazém
de ferragens, tintas, vernizes, aço, kerosene, ci-
mento, vidros, soda, encanamentos e torneiras
para hydraulica, pedras volcanicas para moi-
nhos, correntes e pregaduras para navios, tachos,
folhas de cobre e latão, fogões modernos eco-
nomicos, serras para engenhos, cravos de cobre
para machinas, arames e grampos para cerca,
pólvora inglesa especial, livros e objectos para
escriptorio, lampeões modernos, velas de cera, ar-
mamento Laport, papel pintado para forrar casas,
completo sortimento de louça agatha e muitos
outros artigos das principaes fabricas ameriea-
nas, allemãs, inglezas, francezas e portuguezas.

ANTÔNIO DOS SANTOS ROCHA
Porto Alegre.
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Ch
A Companhia de Seguros terrestres

The Liverpool & Lonlon 8t Glolie Insurance
Aceita qualquer seguro contra incêndio por

prêmios módicos. Informações dá m
M. F. C, Nlundt, 1

Subagente da Companhia. •
Porto Alegre. Rua 7 cie Setembro §0. m

1! A Companhia maritima
Confiança

u
Ei

* li

ff do Rio Grande do Sul, aceita seguros marítimos. i
|| Informações dá M. F. C. M u n d t, [
li Agente da Companhia. _ I
li Bua T cie Setenbro SO
|| PORTO ALEGRE.

h
X

.-*$

yy

yy'.

.*.-.*,:¦

." ; 
-, 

'. 
¦



gçawíZ!

'x-x 331
-.". --Ms?

Iai ©ilki I

«X/v

Lithographia
e

encadernação.
Agencia de

jornaes
estrangeiros.

s l 11 !1

U UUU* £wv

Completo sortimcnto de
livros escolares, scienti-
ficoselitterarios, reperto-
rio completo de musicas
para piauo. Livros em
branco. Papel, pennas e
tinta para escrever e
copiar, dos melhores fa-
bricantes até hoje conhe-
cidos.

m
268 Rua dos Andradas

Porto Alegre.

fts

<S9f* &ífer
i ¦ _ . _ vmNo estabelecimento typograp

Gundlac
imprimem-se

de
5?»

fm)S*m**S

fjm>*JUSm

im-.

ml*

§ com lindos monogrammas, participações de ca-
Jfsamento, convites, programmas para concerto
lff e de baile, etc. etc., com toda elegância e em

| typos modernissimos.



i&lfl_-"' 
1 ('.

\r l | 333

Assignatura de jornaes, revistas e publicações pe
riodicas estrangeiras 1

Livraria TTmvfiTfia
por meio da

i
1 il M\ú & C..

Rua dos __ndrada§ 501 — Porto Alegre i
Ànnales de ponte et ôhaus&ées (mensal, ¦
Paris). anno 22$000 Rs. §

Art (L"), revista illustrada (hebdomadária, ; 9
Paris)......... » 85$000 » |

Astronomie ÍL!), de Flammarion (mensal, •
Paris)...." » 9|000 » !

Brésil (Le), (quinzenal, Paris), » 16$000 » jj|
_conomiste Français (L') hebdomad. Paris) » 32J000 » J

Í™ 
Figaro (Le) (diário, Paris)  » 54$000 » 9
Tlore des Serres et des Jardins de TEurope ¦- (irregular, .and) vol. 30$000 » •
Gazette des Eôpitaw (3 vezes por semana,
Paris) anno 24$000 »

Graphic (The) (hebdomad., Londres...... » 26$000 »
Gazette des TrilranatLX (diário, Paris) ... » 54$000 »
High-Life (hebdomad., Paris) » 19$000 »

I- 
Sllustrated London í_v;s (hebdomad., Lon-
clres) » 30$000 »m 

Illustration (_') (hebdomad. Paris) » 28$0G0 »
Illustration Hortieole (Lf) (mensal, Gand) » 20$000 »
Journal d'Agriculture pratique (hebdomad.,

_ Paris) » 16$000 » _
Journal de 1'Anatonomie et la Physiologie t

| (mensal, Paris) •*• » 24|000 » I
Journal des Eoses (mensal, Paris) » lOfOOO » -

-_- Hode Illustrée (La) 4.° edit. (hebdomad.,
í paris) » 2°l000 »
1 Monde Illustre' (Le)' (hebdomad., Paris).. » . 19J000 »

Moniteur Scientifique (mensal, Paris).... »• 16J000 »
Nature (La) (hebdomad. Paris) » 16$000 »
Nouvelle Sevue (La) (quinzenal, Paris)... » 36|000 »
Petit Journal (Le) (diário, Paris). ....... » }4|000 »
Philosophie Positive (La) (bimensal^ Paris) » 16|000 » 

^
Sevue d'Anthropologie (trimensal, Paris)., » 20|000 » |
Revue Britanndque (hebdomad, Paris).... » 40|^0»

- Eavue Critique (La) (hebdomad. Paris;.. » 6^000 »
Eevue Oritique d'Histoire et de Littera- ¦

ture (hebdomad.. Paris) » » 2
Bevue des . eux Mondes (quinzenal, Paris) » 40§000 » g

H (Continua na pagina segunite) ¦
5ffl©H®H»H®ffl»^®s®ia.iíBi>Pi_i®ii®a®E»B«a«a*a-»
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(Continuação da pagina anterior) |
Eevue Historiçiue (trimensal, Paris) anno 24$000 Es. |
Eevue Horticole (quinzenal, Paris)  » 161000 »

» 20$000 »1 Eevue inàustrielle (hebdomad., Paris) —
I Eevue Internationale de l'enseignemen.
I (mensal, Paris)  » 19$000
1 Eevue internai des soienoes Td iologiques

»

i mensal, Paris)  »
¦ Be v ue de Médeoine et de chirurgie (men-

16$000 »

sal, Paris)  » 16$000 »
Eevue occi&entale (bimensal, Paris)  > 16$000 »i

I Eevue de Philologie (trimensal, Paris) ...
I Revue PMlosopMque (mensal, Paris)
I Eevue politique et littéraire (hebdomad.,
1" Paris)
1 Eevue scientifique (hehdomad., Paris) —
q Science pour tous (La), (hebdomad., Paris)
I . tratégie (La), sohre o jogo do xadrez,

(mensal, Paris)
Tour du monde (Le) (hehdomad., Paris)..
Univers illustre (IT) (hebdomad., Paris)..

»

»

»

»

»

18|000
22|000

»

5»

20$000 »
20$000
6$000

16$000
20$000
16$000

»

»

»

i WfF ® Pa&amento das assignaturas aeve ser semjjro m

E outras quaesquer publicações periódicas estrangeiras.
NOTA. Os preços acima mencionados são para |

a cidade de Porto Alegre. Para os assignantes |
que residirem em outros lugares da provincia a|
remessa será feita pelo correio mediante a despeza jj
addicional de 2$000 a 4$000 rs. por anno, conforme |
a publicação, sendo o risco da remessa por conta 1
do destinatário. I

i

3

m

a dinheiro e adiantado. "VNI
í A entrega e remessa das publicações e jornaes 1
1 se fará de 15 em 15 dias, porque são recebidas da
I Europa em remessas tambem quinzenaes.

i Tendo excellentes correspondentes em Paris, m
| Londres, Leipzig, Lisboa, etc. I

Livraria Universal ie lili & Comp. "
i se encarrega de fazer vir, com brevidade e a pre-
§ ços módicos, qualquer obra estrangeira e de a re-
É metter para qualquer ponto do interior da provincia. B
IfllllMllMlllSlllllMlifllMllilllllMlllli

II
frl!
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Indice aSohabetico das matérias contidas

Pag.
Anno de 1840 em Porto Ale-

gre (diário) . , . , .201
Anno vulgar de 1886 (corresp.

com outras eras) ... 5
Annuncios ..'.... 299
Antigualhas por A. A. P. Coruja 153
Appendice ...••. 294
Apresentação III
Autoridades policiaes em Porto

. 100

. . 59
» JL \J

. 5 e 263
. . 172
.77e271

))

Alegre
Bibliothecas , .
Bonds . .. . .
Calendário .
Calendários e eras.
Calendário perpetuo
Cambio (tab. de) .
Camelias e outras plantas (mui-

tiplicação de) ... 148
Carris de ferro: de Porto Alegre 59

de Pelotas . 62
„ do Eio Grande 63

Cathecismo (um novo) por A.
A. P. 124

Charadas - 113,'116, 121,'123,
129, 134, 138, 139,
146, 147, 151, 152,
168, 176, 180, 189,
199, 220, 221, 235,
238, 259, 261, 278
e 286.

Combate de Taquary . . ,222
Computo ecclesiastico . . 5 e 264
Consulados 95
Correio (serviço urbano) . . 40

(serviço interno provin-
ciai) . . . .41e294

55

55

55

55

55

55

55

nuano
Correio (serviço interno nacional) 40'•„ 

( „ externo estrang.) 44
Corrigenda 298
Defluxo (tratamento do) . . 169
Deputados geraes da provincia

desde 1821 141
Deputados provinc. (1885—86) 260
Dias entre duas datas (tab. dos) 83 e

55 271
Diligencias (linhas de) . 72 e 297
Divisores fixos (tab. de). 82 e 271
Eclypses ...... 6
Enigmas históricos 171, 123, 147,

„ 151,177 e 189
Episódio da revolução de 1835

(um) .,,.... 222
Escola agricola e veterinária

de Pelotas 115
Escrivães em Porto Alegre 99 a 101
Estações (as quatro de 1886) 6
Estradas de ferro (extensão das

linhas, horário, tarifa de pas- ,-
sageiros): de Porto Alegre

a üruguayana ... 49
„ do Rio Grande a Bagé. . 53
„ de Porto Alegre a Novo Ham-

burgo 57 e 296
Familia Imperial .... 37
Ferias forenses 9
Festas moveis ..... 5
Festa nacional (dias de) . . 36
Fim do mundo em 1886 . . 178
Gala (dias de) 36
Horas (diff. entre Porto Alegre

e vários lugares) ... 34
Impostos (epocha do pag. de) 38
Indicações e tab. (explicações) 263

¦y
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Ipemo (o) le 1885 . M0Ê
Juizes e tribunaes em Porto

Alegre . . . . 99 e 277
Juros compostos (tab. de) 81 e 271
Latitude, calculo por meio da

sombra .... % e 273
liOgogriphos 116, 176, 262 e 278
pua (tab. do nasc e occaso) 6 e 267
| „ (tab, dos décimos da idade

da)*^ ...... 6
Otferidiana (meio pratico de

traçai-a) . . . . . .135
g:Ministerio de 20 agosto 1885 . 292"Moedas brazileiras (tab. das) 74
|Í;:"' ¦'..;; estrangeiras (tab. das
* ^principaes) . . . 75 e 270
ft^avegação a vapor, fluvial e

externa . . . . . .64
ííota final . . . . . ¦ ¦. 293

^Papeis preciosos . . . .168
Para rir ou para bocejar. . 279

% Paschoa (tab. até 1898) . . 5
' íí Peso especifico (tab. compara-
H tiva 84 e 272

Poesias: Amulher, por Damas-
ceno Vieira . . . .114

Sete de Setembro, por Lau-
rindo Kebello.... 122

Thomaz Bibeiro a Camões. 129
A escola romântica, poesia
chilena 138

Bosa, por A. Celso Júnior. 146
SjD^^mòrammíoS; por ;Da-

masceno Vieira . . .152
§.Bico e pobre, porP. A. M.. 171

Flor do valle, por P. Octa-
- viano 190

% Tu eEu, por Blasco . . 200
^: Invenção do calamo, poesia
||v: grega ... . . . 220

O cemitério, por Pietro Cossa 239
Populações e superfícies: Esta-

• • dos da Europa . . ? 91

WMã,

^tm--^'fi ¦•
«Ba í ¦

^skdos Améncaiiõs. ?1 . 92
Possessões euròpéas . . 93
Provincias do Brazil -.¦':.. 93

Posições geographicas na pro-
vincia . . . . . . 35

Problemas . 152,200, 221, 239, 262
Receitas para uso industrial

e doméstico . . . . . 240
Eepartições publicas (dias e ho-

ras do expediente) . , . 9
Representação nacional em
1885 181

Revolução def 1835 (um episódio

Roseiras, sua cultura em vaso 117
Segredo de Bernardo (conto). 102
Senadores da provincia desde

18221 . ... • • 140
Sol (tab. do nasc. e occaso) 7 e 267

„ (correcção á tab.). . .8e9
Solução das charadas, logogri-

phos e problemas do Annua-
rio de 1885.. . . . .291

Systema métrico decimal (abre-
viaturas). . . . . . 86

Systema métrico decimal (rela-
ções) . ... . . *. . 87

Telegrapho (serviço nacional). 45
( „ exterior) . 47
(indicações geraes) 48

Tempo (tab. da equação) 7 e 268
I médio . ... . 7e268

Têmporas (as quatro). . ,. 5
Terras de campo na provincia,

sua analyse . . . . .191
Tribunaes e juizes em Porto

Alegre . . . . .; . 99
Vapores. . . . . V . 64
Velocidades (tab. comparativa) 85 e

272
Victor Hugo, por Damasceno

Vieira . v' . . . > 235
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DA PRDVINCIA DO

GRANDE PO SUI
para o anno de ^

publicado sob a direcção do

__„ jhacia&o À. fe |i|§fi|
apparecerá até o dia 15 de Setembro de 1886, foiman-
do um volume de cerca de 300 paginas em 18.° francez.

Além do calendário, das ephemerides astronômicas
e dc uma infinidade de informações e indicações indis-

pensaveis aos habitantes festa provincia, elle conterá
artigos de instrucção popular, historia da província c
leitura recreativa para todos os seus íavorecedores.

Preço de cada exemplar: a
¦ Brochado • • • • 

||0°0 
rs-

Cartonado  |f^ 
..

Encadernado  • * • oÀk - •
Remettido pelo correio sob registro mais dOO ren.

Em porção faz-se grande abatimento.
Recebem-se encommendas áo Annuario e annuncios para

as suas ultimas paginas mediante os seguintes preços:
Pagina inteira..... 10*000
Dous terços de pagina WW
Meia pagina. go
Terço de pagina ••• *m>
Quarto de pagina fWw

em casa dos editores

.. LIVREIROS
Porto Alegre — Rua dos Andradas n.° 501

8 encommendas devem 7er feitas com muita antecedência
mmi noder regular o numero de exemplares da edição,
M imiilÓ começará «» abril. Os an,«cioS ,sa. rece-

bidos até 15 de agosto. m
muni

.•?;>.-
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ifctfI JtLlIci CIOS nlLQX <&CLclS OUJL

PORTO ALEGRE Ij
-

,.,,.: ,com officinas typograpliicas, encaderna-
i^ ção, pautação, dòuração e cartonagem

iiiJJd Hij pdJiDÍ uo tUlldS dS pdllIldlltJS"v Objectos para escriptorio e engenharia [.
>> .. j

U UvIIwIIJiUm |Jctl$* U.yMwilXlU

Chromolithographias

em allemão, portuguez, francez e italiano
••¦"•¦*f\-

ftstieciaMatte da casaespecialidade aa casa
premiada na Exposição Brasileira - Allem% com a

medalha Ac ouro:

y
pD

m
i BIT

desde os mais inferiores de papel almaço até os maiores i
de papel imperial n.° 1.

v.
T }^^V - ^F**-étjCz

Typographia a vapor de GÜNDLACH & Cia.; 497 Rua dos Andradas 497.


