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O anno valsar <ie 188?
depois ão Nascimento de Christo

, é um anno commum de 365 dias.
Elle corresponde ao anno

6600 do periodo juliano em 1.° de janeiro,
5648 da era dos judeus em 19 de setembro,
1932 depois do estabelecimento do calendário juliano,
1886 do calendário juliano em 13 de janeiro,
1854 depois da morte de Jesus Christo,
1305 da hegira (calendário turco) em 19 de setembro,

447 da descoberta da imprensa (1440),
395 depois da descoberta da America (12 out. 1492),
387 depois da descoberta do Brazil (21 abril 1500),
370 depois da reforma religiosa (31 out. 1517),
303 depois cio estabelecimento do calendário gregoriano (out. 1582),
114 depois da fundação de Porto Alegre (18 janeiro 1773),

98 depois da revolução franceza (1789),
65 depois da independência do Brazil (7 set. 1822),
47 do reinado do Imperador D. Pedro II (23 julho 1840).

O mez de Eamadaii (de abstinência para os Turcos) começa a
24 maio 1887.

Computo ecclesiastico para o anno de 1887
(Segundo o calendário gregoriano)

rrÁureo numero
Epacta  6

Cyclo solar  20
Indicção romana  15

Lettra Dominical  B.

- ç f Festas moveis
Septuagesima fever.
Cinzas 23 fever.
Paschoa 10 abril
Ascenção 19 maio

Espirito Santo . . . 29 maio
Trindade  . 5 junho
Corpus Christi . . . . 9 junho
Io. dom. do advento 27 novem.

As quatro têmporas
As las (Beminiscere) 2, 4, 5 mar.
As 2as (Trinitatis) . 1, 3, 4 jun.

As 3as (Lúcia)
As 4as (Cruas)

21, 23, 24 set.
14, 16, 17 dez,

As quatro estações do anno começam:
Oittomno — 20 março — 6 horas 54 minutos p. m.
Inverno — 21 junho — 3 hor. 3 min. p. m.
Primavera — 23 setembro — 5 hor. 30 min. a. m.
Verão — 21 dezembro — 11 hor. 40 min. p. m.

As abreviaturas a. m. e p* m* significam ante meriãüm e post
meridiem* isto é, horas a contar da meia noite ao meio dia e horas
do meio dia á meia noite.
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Tabeliã dos dias da paschoa e das lettras dominicaes desde o anno 1753 até 2000
1753 — 1799

1761
1788
1799

1758—1769—1780
1785—1796

1755—1766—1767
1771—1782—1793

1763—1768—1774
1779—1790 . .
1795
1760 . . .
1765—1776
1787—1792 -1798

1757
1762—1773—1784
1789

1754
1759—1770—1781
1775—1786—1797

1756
1767-
1783-

1772
-1794

1778

1753

1791

1764

1800 — 1899

1818 . . .
1845—1856

1883—1894...
1815—1826—1837
1842—1853—1864
1869—1875—1880
1807—1812—1891
1823—1834. . .
1839—1850—1861- 1872
1804—1866—1877—1888. . .
1809—1820—1893—1899 . . .
1825—1831—1836 . . . . .
1847—1858
1801—1863—1874—1885—1896

-18901806—1817—1828-
1822—1833—1844 . .
1849—1855—1860 . .
1871—1882 ....
1803—1814—1887—1898
1819—1830—1841—1852
1846—1857-W1868 . .
1800—1873—1879—1884
1805—1811—1816—1895
1827—1838. ....
1843—1854—1865—1876
1808—1870—1881—1892
1802—1813—1824—1897
1829-1835-1840 . .
1851—1862
1867-
1810-
1848
1859
1886

1878—1889.
B21—1832

1900 — 2000 Lettras dominicaes e
dias da paschoa

1913
1940
1951
1967- •1978—1989

d março 22
e „ 23
f „ 24
g ,; 25
A ,, 26ii

1910—1921—1932 . .
1937—1848 ....
1959—1964—1970 . .
1902—1975—1986—1997
1907—1918—1929—1991
1923—1934—1945—1956~
29(31 1972
1904—1983—198*8—1994
1915—1920—1926—1999
1931—1942—1953 . .

março 27
,,28

„ 29
„ 30
,, 31ii

g
A
Tb
c
d

abril 1
2
3
4
5

77

77

77

11

1947—1958—1969—1980
1901—1912—1985—1996
1917—1928 ....
1939—1944—1950 . .
1955—1966—1977 . .

e
f
g
A
b

abril
77

71

77

11

7
8
9

10

-19981909—1971—1982—1993
1903—1914—1925—1936
1941—1952 ....
1963—1968—1974  . | . . . . f
1900—1906—1979—1990 | . . - . g

c
d
e

abril 11
12
13
14
15

77

77

77

1911—1922—1933—1995
1927—1938—1949—1960
1954—1965—1976 . .
1908—1981—1987—1992
1919—1924—1930 . ...
T935^-1946—1957. . .
1962-1973—1984 . .
1905—1916—2000 . .

abril 16
b ,, 17
c 18d 1
e „ 20

1943

abril 21
g 22A £
b 24
c 25

NOTA. Os annos indicados em typos maiores
fevereiro, e outra para os mezes restantes.

são bissextos. Nestes ha duas lettras dominicaes: uma para janeiro e

oo



Calendário perpetuo Juliano e Gregonano

SÉCULOS
JULIANO S

j

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

10 24
11 25
12 26
13 27

3
2
1
O
6
5

3
2
1

III
MEZES

lYiarçô
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiroa)
ÍFevereiro1

3
6
1
4
6

3
5

4
a) Para os me-

zes de janeiro
e de fevereiro
jdeve-se dimi-
jnuir de 1 a
dala do anno.

íí
ANNOS ANNOS

0Ü~ 28 56 84 14 42 70
01 29 57 85 15 43 71
02 30 58 86 16 44 72
03 31 59 87 17 45 73
04 32 60 88 18 46 74
05 33 61 89 19 47 75
06 34 62 90 20 48 76
07 35 63 91 21 49 77
08 36 64 92 22 50 78
09 37 65 93 23 51 79
10 38 66 94 5 . 24 52 80
11 39 67 95 25 53 81
12 40 68 96 26 54 82
13 41 69 97 27 55 83

98
99

6

1

4
5
6
0
2
3

IV

QUANTOS DO MEZ G
DIAS

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25

27
28

29
30
31

1
2
3

5

Domingo
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sabbado

v
SÉCULOS GREGORIANOS

15
16
17
18

19
20
21
22

23
24
25
26

27
28
29
30

31

33
34

Além do século
XXXV deve-se sub-
trahir 20, tantas ve-
zes quantas forem1
precisas para se
obter um dos nu-
meros deste quadro.

Explicação. — Por meio das 5 tabellas acima acha-se com facili-
dade o dia da semana correspondente a qualquer data dos dous
calendários. .

Exemplo: Em que dia da semana oceorreu o 21 abril louu

(descoberta do Brazil)? - O século é juliano e tem o numero 15;
na tabeliã I encontramos em frente de 15 na columna J o algarismo 4.
O anno do século é 0; na tabeliã II tem-se em frente de 0 na
columna A o algarismo 0. O mez é abril; na tabeliã III acha-se
em frente de abril na columna M o algarismo 6. O dia e 21; na
tabeila IV temos em frente de 21 na columna G o algarismo 0.
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Sommando estes quatro algarismos 4, O, 6 e O obtém-se a somma
10 e com ella vai-se á tabeliã JV onde em frente de 10 encontra-se
o dia de terça-feira.

Foi pois n'uma terça-feira o 21 abril 1500. E assim nos mais
casos, notando-se que tanto para um como para outro calendário 1822 é
século XVIII, 1582 é século XV e assim por diante, levando em conta
esta diferença do modo vulgar na maneira de nomear os séculos.

A tabeliã I serve para as datas do calendário juliano; a tabeliã V
para as datas do calendário gregoriano; o calendário juliano começou
em 1.° janeiro de 45 (antes de Christo); o calendário gregoriano em
15 outubro 1582 (depois de Christo).

Eclipses
No anno de 1887 haverá dous eclipses do sol e dous cia lua.

primeiro do sol (annullar) terá lugar a 22 fevereiro e será parcial-
mente visivel na provincia; 

'o segundo (total) a 18 de agosto será
invisivel em toda a America, O primeiro da lua (parcial) a 8 fevereiro
será invisivel para nós; o segundo (parcial) a 3 agosto será parcial-
mente visivel na provincia.

O eclipse annullar do sol a 22 de fevereiro principiará ás 3 hor.
e 16 minutos p. m.; o meio do eclipse será ás 5 hor. e 49 min.;
antes da phase final o sol terá desapparecido no horizonte.

O eclipse parcial da lua a 3 de agosto será visivel para nós
ao nascer da lua ás 5 hor. 34 min. p. m. e terminará ás 8 horas

min. O meio do eclipse terá lugar antes do nascimento da lua;
o ultimo contacto com a sombra será as 6 hor. 38 min., o ultimo
contacto com a penumbra ás 8 horas 1 minuto.

Ficarão eclipsados 0,41 do disco lunar.

Visibilidade dos planetas em
Fenus será estrella da tarde desde janeiro até meio de setembro;

depois será estrella da manha até fim de dezembro.
Marte será visivel depois do ocoáso do sol desde janeiro até

abril. De maio em diante será visivel de madrugada, nascendo cada
vez mais cedo; a 31 dezembro nascerá pouco antes da meia noite.

Júpiter será visivel, principalmente de madrugada, nos mezes de
janeiro até 20 abril, em que passará no meridiano á meia noite mais
ou menos. De então em diante, nascendo cada vez mais cedo, será
visivel sobretudo na primeira parte da noite^até fim de outubro; em •
novembro e dezembro será estrella da manhã.

Saturno será visivel na primeira parte da noite nos mezes de
janeiro a julbo —, diminuindo a visibilidade á medida que se appro-
ximar o mez de julho. Depois passará a ser visivel de manha
affastando-se cada'vez mais do sol, por nascer mais cedo;_ no dia
31 dezembro passará no meridiano, mais ou menos, a 1 hor. 30 min. a. m.



Tabeila da hora media do nascimento e occaso apparentes do sol em 30° lat. Sul
(latit. media da província do Rio Grande do Sul) _jjjz= OccasoN = Nascimento

¦»-*

Janeiro
N O

Fevereiro
N O

Marco
N O

Abril
N O

Maio
N O

Junho
N O

Julho
N O

Agosto
N O

Setembro
N O

Outubro
N O

Novembro
N O

Dezembro
N O

3
6
9

12
15
18
21m
27.
!30

D
5,
5
O
o
O
K°1S
P22

Si

9
12
14
16

75
76
75
75
75
74
73
70
7X
659

5.n
Ooo.

5
5

36
3S

'41

5x
465

°4S
°õO

657
6õ6
653
6Õ0
^48
645
642
688
60,

5,.-o2
^55
557
K

6.,
6,

6S
6x O

632
62s
625
6ài
617
614
610
67
60o
ws

?Õ9

612
614
616
61 s
620
622
6-23
6-25
6.27
629

551

544
54X
^3S
mt

O o*Ur)

O 0-1oi-
K°2S
¦^

K25

631 ^22
633 °20
634 §18
636 °16
635 Viá
641 Pl2
643 °9
644 5S
645 57
6i7„ J>61

65O

653
654
^56
65S
70
70
6;39
6,,8

55
53
5.,
5x
°2
O4
5o
'mS°7
5S
59

6.„

56

657
657
6
6.4
653
652
6,
6,
6

51

10
11

50
47

O
D
°13
°15
hy
°is
°19

2l
O., o— o
m*
0-25

64,
642
640
63S
6a5
631
628

6.2'x
613

P27
^29
D30
°32
K°34
^36

'00
00

O40
°42
°43

614
610
67
64
°59
°56
O-.-»
°4S
m-/°44
°40

5x5
^47
°4S
°49
5.5X
5 53
555
^56
mm*°58
°59

O 0-7

Ooo

D29
°26
D23
°20
5-

! D
'16

14
5xx

6x
64
60
67
69
6ll
6l3
615
6x7
619

54
5o
5o
459
4.57
^56

4.54
4.53
4ô"-:

623
6o k*- .'
62S
63O
633
635
638
6x1
643
645

452
4.52
4,53
453
45x
455
456
457
450
5o

648
65O
6 koo-.
654
6f>6
6õs
6.59
70
7x
7,

min. = minutos
Tabeliã da equação do tempo em 1887

para a proymcia do Rio Grande do Sul seg. = segundos

c3 Janeiro l! Fevereiro
mm. mm.

arco
seg.jjmm. seg.

Abril
mm.

Maio Junho
seg. mm. ses:. mm. sei..

Julho
mm. seg.

Acosto
min. seg.

Setembro Outubro
mm. seg. 1 mm. seg.

Novembro
mm. seg:.

Dezembro
mm. seg.

3
6
9

12
15
18
21
24!27|
!3o!

-4
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-13

47
7

24
35
41
41
35
21

0
33

-14
-14
-14
-14
-14
-14
-13
-13
-12

4
19
26
26
19

8
49
24
54

+12 7
+11 27
+10 41

54
3

11
17
23
28
33

9
9
8
7
6
5

3
2
1
0
0
0
1
1
2
9

20
27
36
47
1

42
21
56
27
53

3
3
3
QO
3
3
3
3
3
2

15
32
44
50
52
48
39
25
7

44

2
1
1
0
0
0
1
2
2
3

8
38
4

29
9

48
27
6

44
21

1-3
4
4
•5!
•5
5
•6
¦6
•6
-6

55
26
54
19
40
56
8

15
16
11

O
m*

D
D
4
4
3
2
2
1
o

57
40
16
50
17
40
59
13
24
31

0
1
2
3
4
li»*'D
6
8
9

-10

45
44
45
48
51
54
57

0
1
0

-10
—11
-12
-13
-14
-14
-15
-15
-16
-16

58
52
42
29
10
47
18
43
2
14

-16
—16
-16
-15
-15
-14
-13
-13
-12
-11

20
15
4
44
16
41
58
9

12
10

10
-8
-7
-6
-4
-3
- 1
-0
-1
-2

1
47
27
5

39
10
41
11
10
38
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Correcções á tabeliã do nascimento e cccaso tío sol, da
paginarem frente

DATAS
LATITUDES

29° 31° 32° 33°
DATAS

LATITUDES
31° 32° 33°

Jan. 1
» 16

Fev. 1
» 16

Mar. 1
» 8
» 10
» 13
» 19
» 21

Abr. 1
» ii
» 16
» 19

1
» 11
» 21

Jun. 1
*—*¦

» D
Jlll. 1

» 22
Ago. 1

a 15
a 31
a 15
a 28
a 7
a 9
a 12
a 18
a 20
a 31
a 10
a 15
a 18
a 30
a 10
a 20
a 31
a 4

a 30
a 21
a 31
a 9

21—2
2

4-1
1
1
1
0
0
0
o
1
1
1
1
2
2
2

-2
3!
2
2
1

— 2
1
1
0
0
0
o
o
o
1
1
1
1
2,
2

4-2
¦2*
2
2

¦2
J-"2

4
4
3
2
1
1
1
0
o
o
1
1

•2
¦2
•4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-3

7|Ag0
6: »

»

»

»

»

»

4 »
3|Set.
2
í!
í1

i

li°L
1 Out.

¦2 »
3 j »

¦3 »
•4; »
¦o.irsov.
•6
•7;
-7

t-7,
- 7,;Dez.
-6

*-*• I- O

»

»

»

»

»

. 10 a 16
17 a 21
22 a 31

1 a 7
a 14

15 a 20
21 a 24
25 a 27
28 a 30

1 a 8
a 13

14 a 15
16 a 27
28 a 31

1 a 6
7 a 9

10 a 12
13 a 23
24 a 30

1 a 6
7 a 31

1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2

•2
•2
¦2
-2
.9

o
O

-4-2
2
2
1
0
0
0
o
o
o
o
1
1
1
1
1
2
2

¦2
¦2
- 9,

3
3
2
1
1
0
0
0
1
1
1
1
2
2
3
3
3
4
4
4
4

o
I

2-
i

1
1
o;
i
i

ií
i

2i
3
4
4

5
6
7
7
7

Os algarismos acima indicam o numero de minutos que se deve
augmentar ou diminuir á hora do nascimento do sol (da pagina em
frente) conforme estiverem elles precedidos dos signaes -f mais ou
— mmos. Para corrigir-se a hora do occaso deve fazer-se a opera-

ção inversa, isto é, augmentar os minutos precedidos do_ signal —

menos e diminuir os minutos precedidos do signal -4- mais.

a.
ai).

: dia santificado.
: agostinho.
= abbade.

a. m., p. m. = ante mer
post meridiem, isto é: horas
da meia noite ao meia dia, ^ e
lioras do meio dia a meia
noite.

1)., bb. = bispo, bispos.
bm. === bispo martyr.
c. — carmelita.

Abreviaturas
cl. = dominicano,
f. === franciscano.
hor. min. seg. == hora, minuto,

segundo.
h. m. s. = hora, minuto, segundo,
o i H _ gT^0) minuto, segundo,
m., mm. == martyr, martyres.
p., pp., pm. = papa. papas, papa

martyr.
v., vv. — virgem, virgens.
vm. = virgem martyr.
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Primeiro mez Tem 31 dias

_=! 5 ^
tí 03 CÔ CÔ

CÔ S ^

JL

CALENDABIO
SANTOS E FESTAS DA IGREJA

O

tí
cô
O

CQ
CÔ

• HP
1 Sab. 1 |f Circumcizão do Sr. Fulgencio b.; Eufrosina. i
2
3
4
5
6
7
8

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

Izidoro bm. Argeo m.
Antero bm. G-enoveva v.
Gregorio e Tito bb.
Simeão Estellita. Appollinaria v.
f Epiphania. Os santos reis. André b.
Theodoro, monge.
Lourenço Justiniano, patriarc. de Veneza.

2
3
4
5
6
7
8

9 Oom, H
10 Seg.
11 Ter.
12 Qua.
13 Qui.
14 Sex.
15 Sab.

0 após a epiph. Julião m.
Paulo, erem. Gonçalo do Amarante.
Hygino pm. Honorata v.
Satyro m. Zotico e seus companheiros mm.
Hilário b. dr. da igreja.
0 S. nome de Jesus. Felix de Nole.
Amaro ab. Bonito b.

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

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

0 após a epiph. Martyres de Marrocos; Marcello pm.
Antão ab.
Prisca vm. a cadeira de S. Pedro em Roma.
Ganuto, rei da Dinamarca.
Sebastião m. Fabiano pm.
I&iiez vm. Patroclo m.•&•

Vicente e Anastácio mm.

16
17
18
19
20
21
99

23 Dom. H
24 Seg*.
25 Ter.
26 Qua,
27 Qui.
28 Sex.
29í Sab.

I

3.° após a epiph. Os desposorios de N. Sra, Ildefonso.
N. Sra. da Paz; Thimoteo bm.
Conversão de S. Paulo.
Polycarpo bm. Paula viuva.
João Chrysostomo, areeb. de Constantinopla.
Oyrillo b. transladação de S. Thomaz de Aquino.
Francisco de Salles b. Sulpicio b.

93

9 O

27
28
9Qmi o

30
31 S

4.° após a epiph. Martinha e Jacintha de Mariscott vv.| 30
Pedro Nolasco. Cyro m. I 31

Phases da lisa:
Crescente a ás 8 hor. 55 min. ante meridiem.
Cheia a ás 7 „ 7 „ post meridiem.

Mingoante a 16 ás 11 „ 57 „ ante meridiem.
Nova a 23 ás 11 „ 36 „ post meridiem.

Perigeo a 11 ás 3 hor. a. m. Apogeo a 28 ás 4 hor. a. m.
Sol em Aquário (||) a 20 ás 4 hor. 35 min. a, m.
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364
363
362
361
360
359
358
357
356
OOO

354
353
352
o e_ iO01

350
349
348
347

345
344

342
341
340
339
338
337
336
335
Ul
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Segundo mez FEVEEEPO 1887 Tem 28 dias

O
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CALENDAEIO
SANTOS E FESTAS DA IGREJA

tó
O

m
tó

•r-H

í
2
3
4
5

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

10 Qui.
11 Sex.
12 Sal).
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.

Ignacio bm. Erigida v.
f Purificação de N. Sra. Fortunato e Feíiciano mm.
Braz bm. Odorico f.
André Corsino bc. Theophilo conf.
Aguecla vm. Pedro Baptista e seus comp. mm.

33
34
35
36

Septuagesima. Dorothéa vm. Antônio de Amandula b.
Romualdo ab. Ricardo, rei da Inglaterra.
João da Matta. Corintha,
Appollonia vm.
Escholastica v. Guilherme.
Lázaro b. Joanna Valesia f.
(Eulalia vm.

37
38

40
41
42
43

Sexagesima. Gregorio II pap. Catliarina de Ricci vd.
Valentim m.
Faustino e Jovita mm.
Porphirio m. Samuel e Jeremias mm.
Faustino m. Silvino b.
Theotonio. Simeão bm.
Conrado f. Gabino m.

Quinquagesima. Eleuterio bm. Nilo b.
Maximiano b. Angela de Mericia vf.
Terça-feira de Carnaval. Margarida de Cortona f.
Cinzas. Lázaro, monge. Pedro Damião b.
Pretextato bm. Primitiva m. Matlúas ap.
Cezario, Sebastião de Apparicio f.
Torquàto m. Lamberto.

44
45
46
47
48
49

_50_
51
52
53
54
55
56
57

27 Dom.
28 Seg.

1.° da Quaresma (luvocavit.). Leandro arceb.
Romão ab. Thomaz de Cora f. 59

Phases da lua:
Crescente a 1 ás 5 hor. min. a. m.
Cheia a 8 ás 6 „ 49 „ a, m.
Mingoante a 14 ás 10 „ 7 „ p. m.
Nova a 22 ás 6 „ 15 „ p. m.

Perigêo a 9 ás 9 hor. a. m. Apogêo a 24 ás 3 hor. p. m.

Sol em Piseis (*_g.) a 18 ás 7 hor. 10 min. p. m.
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10
11

12
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14
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16
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22
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24
25
26
27
28

333
332
331
330
329
O
O

3C

325
3!324
o
O

322
321
320
319
318
317

316

315
314
313
312

311
310
309
308
307

306



— 12
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Tem 31 dias
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CALENDÁRIO
SANTOS E FESTAS DA IGREJA

O

oô
O

¦-d

CO
cô

fi

1
2
3
4
D

Ter.
Qua.
Qui.
Sex.
Sab.

Adriano m. Eudoxia m.
Simplicio p. Euzebio ab. (Têmpora).
Hemeterio m. Cunegamdes imperai
Casimiro da Polônia. Lúcio pm.
Theophilo b. Eogerio f. 

60
61
62
63
64

Dom.
Seg.
Ter.
Qua. ©

10 Qui.
11 Sex.
12 Sab.

2.° da Quar. (Remiuiscere). Olegario b.
Thomaz d'Aquino dr. Perpetua e Felicidade mm.
João de Deus. Quintillo bm.
Francisca Romana viuv. Catharina da Bohemia.
Militão e seus companheiros mm.
S. lenço! de N. S. Cândido ni. Catharina de Bolonha.
Gregorio p. dr.

65
66
67
68
69
70
71

13
14
15
16
17
18
19

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

3.° da Quar. (Oculi). Rodrigo m. Eufrazia vc.
Transladação de S. Boaventura.
Henrique r. Longuinhos,
Cyriaco m. Abrahão erem.
Patrício ap. da Irlanda.
5 8. chagas de N. S. Gabriel arch. Narciso arceb.
José, esp. de N. Sra, Quartilla e Quintilla mm.

72
73
74
75
76
77 f
78

20
21
99

24
25
26

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

4.° da Quar. (Laetare), Martinho Dumiense arceb.
Bento ab. Berillo b.
Benevenuto bf. Ambrosio de Senna d.
Felix e seu£ companheiros mm. Victorino.
Marcos m. Agapito b. Latino m.
f Annunciaçao de N. Sra. Prec. sang. de N. S. Quirino
Ludgero 1). Braulio b. [e s./comp. mm.

27 Dom.
28 Seg.
29
30
31

Ter.
Qua.
Qui.

Paixão (Judica). Roberto. Fileto f.
Alexandre. Castorina m.
Bertoldo c. Jonas e seus companheiros mm.
João Climaco a. Clineo.
Balbina v. Benjamin m. Anselmo m.

79
80 I
81
82
83
84

_____"86"

87
88
89
90

Phases da lua:
Crescente a 2 ás 9 hor. 43 min. p. m.

p Cheia a 9 ás 5 „ 9 „ p. m.
£ Mingoante a 16 ás 10 .. 17 „ a. m.

Nova a 24 ás 0 .7 4d n p. m

Perigêo a 9 ás 9 bor. p. m. Apogêo a 23 ás 4 hor. p. m.
Sol em Aries (qf) a 20 ás 6 hor. 54 min. p. m.
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O
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292
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289
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287
286
285
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3

281
280
279
278
277
276
275



— 14

Quarto mez ABEIL-1887 Tem 30 dias

<D cã tí

cã § ^

cã cã cã
PTO i—IPh

CALENDAEIO
SANTOS E FESTAS DA IGREJA

O
tí
tí
cã

CO
cã

•rH

Q
1
2

Sex.
Sab.

As 7 dores de N. Sra. Macario. Valerico.
Francisco de Paula.

91
92

3
4
5
6
7
8
9

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

Ramos (Palmanim). Ricardo b. Benedicto f.
Izidoro, arceb. de Sevilha. Zozimo c.
Vicente Ferrer d. Irene vm.
Trevas. Marcellino m. Diogenes m. [trade,
Endoenças (f Va dia em diante). Epiphanio bm. Wal-
Paixão (f até 1/2 dia). Amancio b. Condessa m.
Alleluia. Procoro m. Demetrio bm.

93
94
95
96
97

99
10 Dom.
11 Seg.
12 Ter.
13 Qua.
14 Qui.
15 Sex. fg;
16 Sab.

Paschoa. Ezequiel proph. Pompeu m.
Leão I papa. Isaac monge.
Victor m. Ângelo de Clavasio f.
Hermenegildo m. Margarida de Castello vd.
Tiburcio e Valeriano mm.,
Lúcio f. Basilissa e Anastácia mm.
Engracia vm. Fructuoso arceb. de Braga.

100
101
102
103
104
105
106

17
18
19
20
21
22
23

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

Paschoela (Quasimodo). Aniceto m. Elias monge.
Galdino b. O b. André Hilbernon f.
Hermogeneo m.
Ignez de Monte-policiano vd. Severiano m.
Anselmo, arceb. de Cantuaria. Silvino m.
Soter e Caio ppmm.
Jorge m., defensor do Império.

107
108
109
110
111
112
113

24
25

27
28
29
30

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

2.° ap. a pasch. (Miser. Dom.). Fidelis Sigmaringa.
Marcos evangel. Hormino b. [Honorio.
Pedro de Rates m. Cleto pm.
Tertuliano b. Turibio arceb. de Lima.
Paulo da Cruz c. Vital m.
Pedro md. Hugo ab.
Catharina de Senna vd. Sophia vm.

114
115
116
117
118
119
120

Phases da lua:
Crescente a 1 ás 10 hor. 28 min. a. m.

&$ Cheia a 8 ás 2 „ 14 „ a. m.
Mingoante a 15 ás
Nova a 23 ás
Crescente a 30 ás

a. m.
a. m.
p. m.

Perigeo a 7 ás 9 hor. a. m. Apogeo a 19 ás 11 hor. p. m.
Sol em Taurus (pg) a 20 ás 6 hor. 46 min. a. m.

;? x^ ii
09 „
28 „
35 „
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14

15
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274

273

272

271

270

269

268

267

266

«5

264

263

261

260

259

258

257

256

255

254

253

252

251

250

249

248

247

246

245
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CALENDÁRIO
SANTOS E FESTAS DA IGREJA

O
H

ce
o

Ul
ce
P

1
2
3
4
5
6

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

3.° ap. a pasch. (Jubilate). Klaternidade de N. Sra. Pa-
Mafalda inf. de Port. Athanasio b. [trocinio de S. José.
Alexandre. Juvenal b.
Monica. Floria.
Pio V papa. Ângelo me.
João ante portam Minam. João Damasceno.
Estanisláo bm. Flavio e Augusto mm.

121
122
123
124
125
126
127

81 Dom.
9

10
11
12
13
14

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

15'
16
17
18
19
20
21

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

4a° ap. a pasch. (Gautaíe). Apparição de S. Miguel
Gregorio Nazianzeno b. [Archanjo.
Antônio, arceb. de Florença.
Anastácio m. Fábio e Deoclecio mm.
Joanna, princeza de Portugal vd.
N. Sra. dos Martyres.. Pedro Regalado f.
Bonifacio m. Gii cl.

i Rogações (Rogate). Izidoro lavrador. Dimpina.
João Nepomuceno m. Ubaldo b.
Possidonio a. Pascoal Baylão f.
Venancio m. Erico r. da Suécia m.
f Ascenção de N. S. Pedro Celestino p. Ivo í.
Bernardino de Senna f. Pautilla v.
Mancos m. Tlieopompo b.

128
JL-de'

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

22

24
25
26
27
28

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

Após a ascenção (Exaudi). Rita de Cássia, viuva a.
Basileu, arceb. de Braga. [Helena v.
N. Sra. Auxiliadora. Afra. .
Gregorio VII papa. Maria Magdalena de Pazzi vc.
Felippe Nery. Eleuterio pm.
João pm. Ranulpho m.
Germano b. Emilio e seus comp. mm.

142
143
144
145
146
147
148

29
30
31

Dom.
Seg.
Ter.

Espirito Santo. Máximo e Maximiano bb.
Fernando, rei de Castella. Felix pm.
Petronilha v.

149
150
151

P h a s e s da lua:
Ifl Cheia a 7 ás 10 hor. 36 min. a. m.

Minguante & 14 ás 4 „ 52 „ p. m.
Nova a 22 ás 7 „ 40 „ p. m.

1 Crescente a 30 á 1 ,', 55 ii a. m.

Perigeo a 5 ás 3 hor. p. m. Apogêo a 17 ás 3 hor. p. m.
Sol em Geminis ($) a 31 ás 6 hor. 40 min. a. m.
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1  244
2  243
3  242

 241
5  240

 239
7  238

 237
9  236

10  235
11  234
12 ,.  233
13  232
14  231
15 230
16 229
17 228
18 227
19 ¦;  226
20  225
21  224
22 223

.?*••"

23  222
24 221
25 220
26 219
27 218
28 217
29 216
30  215
31 '_;  214
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Sexto mez JUNHO 1887 Tem 30 dias
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CALENDÁRIO
SANTOS E FESTAS DA IGREJA
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d
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1
2
3
4

Qua.
Qui.
Sex.
Sab.

12
13
14
15
16
17
18

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

191
20
21
22
23
24
25

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

26
27
28
29
30

Dom.
Seg.
Ter.
Qua.
Qui.

Firmo m. Secundo m. (Têmpora.)
Marcellino. Erasmo. Blandina m.
Paula vm. Ovidio bisp. de Braga,
Francisco Caracciolo. Quirino bm.

152
153
154
155

Dom- Ü
Seg.
Ter.
Qua.
Qui.

10 Sex.
11 Sab.

S. Trindade. Marciano m. Bonifácio bm.
Norberto b. Amancio bm.
Eoberto ab. Paulo b.
Salustiano. Séverino b.
t Corpo de Deus. Primo e Feliciano mm.
Margarida r. Maurício ab.
Barnabé ap. Felix e Fortunato mm.

156
157
158
159
160
161
162

2.° dep. Espirito Santo. João de S. Facundo. Onofre.
Antonio de Lisboa. Aquillina,
Bazilio Magno b.
Vito. Modesto. Crescencia m.
João Francisco jes. Aureliano p. % _
0 S. Coração de Jezus. Manoel e seus irmãos, ine-

163
164
165
166
167
168

Leoncio m. Amando b. [reza viuva. 169

3.° dep. do Esp. Sto. Gervazio e Protazio mm.
Silverio pm. Prudenciana vm.
Luiz Gonzaga jes.
Paulino b. Flavio Clemente m.
João sacerd. Edeltrudes r. da Bretanha.
f Nasc. de S. João Baptista. Fausto m.
Guilherme ab. Febronia vm.

170
171
172
173
174
175
176

4." dep. do Esp. Sto. A Pureza de N. Sra JoãoePaulo|177
Ladisláo, r. da Hungria. [mm. Virgílio. 178
Leão II, papa.
f Pedro e Paulo ap. Marcello m.
Marcai b. Emiliana m. Lúcia.

179
180
181

H Cheia
^ Mingoante a 13 ás 10

Nova a 21 ás 7
Crescente a 28 ás 6

Phases da lua:
a 5 ás 7 hor. 13 min. p. m.

;. 10 n
r, 28 „

a. m.
a. m.
a. m.

Perigêo a 2 ás 9 hor. a. m. Apogêo a 14 ás 9 hor. a. m.
Perigêo a 28 ás 4 hor. a. m.
Sol em Câncer (p 

v
*-Cl-«AMP^*J_

L1UI. clê in.

i) a 21 ás 3 hor. 3 min. p. m.
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 213

 211
 210
 209
 208

7  207
8  206
9  205
10  204
11  203
12 .'  202
13 201
14  200
15  199
16  198
17  197
18  196
19 ;.  195
20  194
21  193
22  192
23  191
24  190
25  189

26  188

27 187
28  186

29  185

30  184

m*^mmmk^tkwkwmm*i*^mmmmmmmm*mm*mmti*mmmk^*w*immmm*wmmm*^^
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Sétimo mez JUL a .887 Tem 31 dias
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CALENDÁRIO
SANTOS E FESTAS DA IGREJA

O
fl
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o

co
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P

1
2

Sex.
Sab.

Theodorico ab. Julio ni.
Visitação de N. Sra. á S. Izabel. Processo m.

182]
183

3
4
5
6
7
8

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

9. Sab.

5.° dep. do Esp. Sto. O prec. sangue de N. Sr. Ja-
Izabel, r. de Portugal f. [cintho m. Heliodoro b.
Athanazio m. Philomena v.
Domingas vm. Izaias proph.
Pulclieria v. Cláudio e seus comp. mm.
Procopio m. Lourenço de Brundisio cap.
Verônica Juliana cap. Nicolau e seus comp. mm.

184;
185!
186
187
188
189
190

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

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

6.° dep. do Esp. Sto. Januário e seus irmãos mm.
Pio p. Sabino e Cypriano mm. [Amélia v.
João Grualberto ab.
Anacleto pm. Eugênio b.
Boaventura b. cardeal f.
Camillo de Lellis. Henrique imp.
Triumpho da Sta. Cruz. N. Sra. do Carmo.

191
192
193
194
195
196
197

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

7.° dep. do Esp. Sio. Aleixo. Acylino b.
Symplioroza e seus filhos mm. Frederico b.
Vicente de Paula.
Jeronymo Emiliano. Elias proph.
Praxedes v. Claudino m.
Maria Magdalena. Menelêo.
Appollinario bm. Liborio b.

198
199'
200
201
202'
203;
204

-¦J24

27
28

seg.
Ter.
Qua.
Qui.

30 Sab.

Esp. Sto. Christina vm. Francisco Sola-
Thiago ap. Christo vam m. [no f.
Anna. Symphronio, Theodulo e Olympio mm.
Pantaieão m. Natalia.
Innocencio e Victor pp.
Martha v. Simplicio, Faustino e Beatriz mm.
Rufino m. Donatilla vm.

205
206
2071
208
209
210
211

311 Dom. 9.° dep. do Esp. Sto. Ignacio de Loyola jes. Fábio m.|212

Phases da Sua:
Cheia a 5 ás 5 hor. 9 min. a. m.
Mingoante a 13 ás 3 „ 32 ;; a. m.
Nova a 20 ás 5 „ 25 „ p. ín.
Crescente a 27 ás 11 „ 5 .5 a. m.

Apogeo a 12 ás 3 hor. a. m. Perigêo a 24 ás 3 hor. a. m.
Sol em Leo (Sff) a 23 a 1 hor. 55 min. a. m.
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1  183
2  182

 181
 180

5 179
6 178
7 177

176
175

10 174
11 173
12 '. 172
13 171
14  170
15  169
16  168
17  167
18  166
19  165
20  164
21  163
22  162
23  161
24 160
25 159
26  158
27 157
28 156
29 155
30 154
31 153
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Oitavo mez AGOSTO 1887 Tem 31 dias
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CALENDÁRIO
SANTOS E FESTAS DA IGREJA

cõ
O

Xfl
cã

• iH

fi

1
2
3
4
5
6

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

7
8
9

10
11
12

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

131 Sab.
14
15
16
17
18
19
20

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

21

.23
24
25
26
27

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

28
29
30
31

Dom.
Seg.
Ter.
Qua.

Pedro ad vincula
N. Sra. dos Anjos. Estevam pm.
Invenção de S. Estevam proto-mart. Lydia.
Domingos. Perpetua.
N. Sra. das Neves. Cassiano b. Oswaldo r.
Transfiguração de N. Sr. Thiago erem.

213
214
215
216
217
218

10.° dep. do Esp. Sto. Caetano. Alberto c. Donato bm.
Cyriaco e seus comp. mm. Emiliano b.
Romão m. Veriano.
Lourenco m. Philomena vm.
Tiburcio e Susanna mm.
Clara vf. Graciliano in.
Hyppolito e Cassiano mm. Simpliciano b.

219
220
221
222
223
224
225

. ______________________________________maa--a-a-~mi**MÊmmmÊ^Êmmmm*i^^ ¦'¦

II.0 dep. do Esp. Sto. Euzebio b. Juliana de Busto a.
f Assumpção de ü Sra. Alipio b.
Roque f. Jacintho d.
Mamede m. a b. Emilia.
Clara de Monte Falco va. Lauro m.
Luiz bf. Marianno conf.
Bernardo ab. Samuel proph.

...  —'

226
227
228

230
231
232

12'. dep. do Esp. Sto. S. Joaq. pai de N. Sra. Umbelina.
Thimoteo m. Felisberto m.
Felippe Benicio. Liberato.
Bartholomeu ap. Áurea vm.
Luiz, rei de França. Magino.
Zeferino pm. Constando m.
José de Calazans. Rufo. Licerio. ^_„___

233
234
235
236
237
238
239

13.° dep. do Esp. Sto. O S. Coração de Maria. Agostinho
Degolação de S. João Baptista. [b. e. dr. Hermes m.
Roza de Lima vd. Gaudencia vm.
Raymundo Nonato, cardeal. Amado b.

240
241
242
243

Phases
Cheia a 3 ás

g£ Mingoante a 11 ás
Nova a 19 ás
Crescente a 25 ás

da lua:
5 hor. 15 min. p. m.
8 „ 11 p. m.
2 .. 13 ,, a. m.

;;5 „ 56 „ p. m.

Apogêo a 8 ás 10 hor. p. m. Perigeo a 20 ás 9 hor. p. m.
Sol em Virgo (___) a 23 ás 5 hor. 42 min. a. m.
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i
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

24

25

26

27

29

30

31

152

151
150

149

148

147

146

145

144

143

142

141

140

139

138

137

136

135

134

133

132
131

130

129

128

127

126

125

124

123

122
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SETEMBRO 1887
 

Tem 30 dias

O

•r-l
P

c8

P co
c3
tá

pá
r—H

CÔ

CG
O
02
CÕ
,fl
Ph

CALENDÁRIO
SANTOS E FESTAS DA IGREJA

O
fl
fl
tf
O¦-a
CQ
CÔ

•iH

P
1
2
3

Qui.
Sex.
Sab.

Egydio ab. Josué rn.
Estevam, rei da Hungria. Elpidio b.
Eufemia vm. Aristeu b.

244
245
246

4
5
6
7
8
9

10

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

14.° dep. do Esp. Sto. Antonino m. Eudoxio e seus
Eosa de Viterbo. Cândida. [comp.
Libania va. Zacharias proph.
Anastácio m. Eegina vm. (Auu. da ffnd. do Império.)
f Natividade de N. Sra. Nestor. Corbiniano b.
Sérgio p. A b. Seraphina.
Nicolau de Tolentino a. Sostenes.

247
248
249
250
251
252
253

11
12
13
14
15
16
17

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

15.° dep. do Esp. Sto. 0 ss. nome de Maria.
Juvencio b. Silvano b.
Felippe rn. Elogio e Maurillo bb.
Exaltação da Sta. Cruz. Crescendo.
Domingos em Soriano. Nicomedes m.
Trasladação de S. Vicente m.
Pedro de Arbues b. Comba vm.

Theodora
[penit.

254
255
256
257
258
259
260

18
19
20
21
22
23
24

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

16.° dep. do Esp. Sto. As dores de N. Sra. José de
Januário e seus comp. mm. Constança. [Cupertino.
Eustachio e seus comp. mm. Agapito.
Matheus ap. Ephigenia c. (Têmpora.)
Maurício e seus comp. da leg. theb. mm.
Lino pm. Tecla vm.

. Sra. das ÍVierces. Geraldo.

261
262
263
264
265
266
267

25
26
27
28
29
30

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

17.° dep. de Esp. Sto. Firmino bm. Herculano m.
Cypriano e Justina mm.
Cosme e Damião mm.
Wencesláo, duque da Bohemia. Simão de Roxas.
Miguel arch. Fraterno b.
Jeronymo dr. Leopoldo m.

268
269
270
271
272
273

Phases da lua:
Cheia a 2 ás 7 hor. 48 min. a. m.

(£ Mingoante a 10 ás 11 „ 38 ,, a. m.
Nova a 17 ás 10

3 Crescente a 24 a 1

38
35
39

a. m.
a. m.

Apogêo a 5 a 1 hor. p. m. Perigêo a 18 ás 10 hor. a. m.
Sol em Libra (j*j) a 23 ás 5 hor. 30 min. a. m.
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__5 _____  5^

1 121
2 120
3 119

118

5  117
6  116
7  115
 114

9  113
10  112
11  111
12  110
13  109
14  108
15 ..'  107
16  106
17  105
18 .;  104
19 103
20 102
21 101
22 100

23 99
24 98
25 97
26 96

27 95
28 94
29 93

30 92

~—' . . ....
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mez OUTUBRO 1887 Tem 31 dias

N ___ S
tí tí r""1

o si - CALENDÁRIO
SANTOS E FESTAS DA IGREJA

tí

O

cõ• H
Q

11 Sab. I I Veríssimo, Máximo e Julia irm. mm. 274
21
3
4
5
6
7
8

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

18.° dep. do Esp. Sto. N. Sra. do Rosário. Ludgero.
Cândido m. Maximiano b.
Francisco de Assis. Hicrolio.
Plácido e seus comp. mm. Flaviana vm.
Bruno e Magno.
Marcos pm. Matheus Carrerio cl.
Erigida viuva. Pelagia penit.

275
276
277
278
279
280
281

9 Dom.
10 Seg. (£
11 Ter.
12 Qua.
13 Qui.
14| Sex. .
151 Sab.

19.° dep. do Esp. Sto. Dionisio bisp. de Paris. Atlia-
Francisco de Borja jes. Luiz Beltrão d. [nazia m.
Firmiano b. Germano bm.
Cypriano bm. Seraphino f.
Eduardo, r. da Inglat. Daniel e seus comp. mm. ff.
Calisto pm. Gaudencio bm. Presciliano m.
Thereza de Jesus vc. Ângelo m.

283
284
285
286
287

16 Dom. #
17 Seg.
18 Ter.
19 Qua.
20 Qui.
21 Sex.
22 Sab.

20.° dep. do Esp. Sto. N. Sra. dos Remédios. Marti-
Heduwiges viuva. Florencio b. [niano ma.
Lucas evangel.
Pedro de Alcântara f.; padroeiro do Imp.
João Cancio. Iria vm.
Ursula e suas companheiras. Celinia.
Maria Salomé. Aladia vm.

289
290
291
292
293
294
295

24
25
26
27
28
29

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

21.° dep. do Esp. Sto. João de Capistrano f. Domicio
Rafael arch. Fortunato m. [sacerd.
Crispim e Crispiniano mm.
Evaristo bm. Boaventura de Potenza f.
Elesbão imp. Capitolina m.
Simão e Judas Thadeo ap.
Trasladação de S. Izabel, r. de Port. Feliciano m.

296
297
298
299
300
301
302

30
31

Dom.
Seg.

22.° dep. do Esp. Sto. Serapiao bc. Luciano m.
Quintino m. Lucilia vm.

303
304

Phases da lua:
Cheia a 2 ás 0 hor. 22 min. a. m.

(f: Mingoante a 10 a 1 „ 32 „ a. m.
Nova a 16 ás 7 „ 10 „ p. m.
Crescente a 23 ás 2 „ 21 „ p. m.

_ Cheia a 31 ás 6 „ 6 „ p. m.
Apogêo a 2 ás 7 hor. p. m. Perigêo a 16 ás 3 hor. p. m.
Apogêo a 29 ás 8 hor. p. m.
Sol em Scorpio (Sjg) a 23 a 1 hor. 59 min. p. m.
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1  91
2  90
3  89

 88
 87

6  86

85
 84

9  83
10  82
11 81
12 80
13 79
14 78
15 77
16 76
17  75

18  74

19  73

20  72

21  71

22  70

23  69

24   68
^''ZZZZZ... 67
26  66

27 [ZI:....  65
28  64

29  63

30 
 

62
31 ZZZZZZZ.  61
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lindecimo mez NOVEMERO 1887 Tem 30 dias

O

Ul
cô

•iH

P

O.
c3

¦•iH

p

cô

S
(D

CÔ'd

CÔ
fl

r—.
CÔ

03
CD
02
CÔ

rfl

CALENDÁRIO
SANTOS E FESTAS DA IGREJA

O
fl
fl
cô
O•d
gq
cô

•rH

P
1
2
3
4

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

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

27
28
29
30

Dom.
Seg.
Ter.
Qua.

f Festa de todos os santos. Marcello b.
Commemoraçãó dos finados (feriado), Tobias. Silvia m.
Malaquias b. primaz da Irlanda.
Carlos Borromeu arceb. Vidal m.
Zacharias e Izabel, pais de S. João Baptista.

305
306
307
308
309

Dom,
Seg.
Ter. £
Qua.

10 Qui.
11 Sex.
12| Sab.

23.° dep. do Esp. Sto, Severo bm. Leonardo eremita.
Fiorencio b. Ernesto b.
Severiano e seus irmãos mm.
Theodoro e Theodomiro mm.
André Avelino. Nympha vm.
Martinho pm. Verano bm.
Diogo f. Levino p.

310
311
312
313
314
315
316

24.° dep. do Esp. Sto. Eugênio, b. de Toledo. Zebinam.
Trasladação de S. Paulo, erem. Clementino.
Gertrudes magna v.
Gonçalo de Lagos. Valerio. Ignez vf.
Gregorio Thaumaturgo b.
Eomão m. Astrogilda.
Izabel, r. da Hungria. Ponciano pm.

317
318
319
320
321
322
323

25.° dep. do Esp. Sto. Felix de Valois. Octavio b.
Apresentação de N. Sra. Demetrio e Honorio mm.
Cicilia vm. Lucrecia vm.
Clemente pm. Felicidade e seus filhos mm,
João da Cruz c. Estanislau jes.
Catharina vm. Jucunda v.
Pedro Alexandrino bm. Belmiro bm.

324
325
326
327
328
329
330

1.° do Advento. Margarida de Saboya d.
Gregorio III pap. Herculano b.
Saturnino m. Illuminata v.
André ap. Troyano b.

331
332
333
334

Phases da lua:
^ Mingoante a 8 a 1 hor. 37 min. p. rn.
© Nova a 15 ás 4
3 Crescente a 22 ás 7
á| Cheia a 30 ás 11

43
18
55

n

a. m.
a. m.
a. m.

Perigêo a 14 ás 2 hor. a. m. Apogêo a 26 ás 6 hor. a. m.
Sol em Saggitario $jp a 22 ás 10 hor. 47 min. a. m.
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|! NOVEMBRO 188? MEMORANDA 1%
MO 'H fi cá•"d p<tí

60
2 59

58
57

5  56
 55
 54

8  53
9  52

10  51
11 '..  50
12  49
13  48
14  47
15  46
16  45
17  44
18 .*'  43
19  42
20  41
21  40

22 39
23 38
24 37 -

25 36
26 '.':. 35
27 34
28.!  33
29  32

30  31
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Duodecimo mez DEZEMBRO 1887 Tem 31 dias

ê si 1
ce ce ce

CALENDÁRIO
SANTOS E FESTAS DA IGBEJA

ce
o¦¦a
CO
ce

1
2
3

Qui.
Sex.
Sab.

Eloy b. Mariano diac. m.
Bibiana vm. Aurelia m. (feriado).
Francisco Xavier jes.

335
336
337

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

101 Sab.

2.° do Advento. Barbara vm. Pedro Chrysologo b.
Geraldo arceb. de Braga. Sabbas ab.
Nicolau b. Leoncio m.
Ambrosio b. Servia m.
f Conceição de N. Sra.- padr. do Imp. Eomario ab.
Leocadia vm. Georgina vm.
Traslad. da S. Casa do Loreto. Melcbiades pm.

338
339
340
341
342
343
344

11
12
13
14
15
16
17

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

3.° do Advento. Damaso pap, Ponciano e Genciano mm.
Justino m. Constança m.
Luzia vm. Orestes m.
Agnello b. Espiridião bm. (Têmpora).
Euzebio b. Irineu e seus comp. mm.
As virgens d7África mm. Ananias m.
Lázaro b. Bartholomeu de S. Geminiano.

345
346
347
348
349
350
351

18
19
20
21
22
23
24

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

4,° do Advento. Braziliano m. Glaciano b.
Fausta, mãe de S. Anastácia. Dario m.
Domingos de Silos ab.
Thomé ap. Themistocles m.
Honorato m. Flaviano m.
Servulo. Victoria vm.
Gregoriano m. Delíina v.

352
353
354
355
356
357
358

25
26
27
28
29
30
31

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

f Nascimento de N. S, J. C. Eugenia vm.
Estevam proto-martyr. Marinho.
João ap. evangelista.
Os ss. Innocentes mm. Theophila vm.
Thomaz, arceb de Cantuaria m. David propheta r.
Sabino bm. Anizio b.
Silvestre papa. Nominando m.

359
360
361
362
363
364
365

Phasesdalua:
ü Mingoante a 7 ás 11 hor. 46 min. p. m.
% Nova a 14 ás „ 56 „ p. m.
3 Crescente a 22 ás „ 36 „ a. in.

Cheia a 30 ás „ 49 .. a. m.)1

Perigêo a 12 ás 7 hor. a. m. Apogêo a 23 ás 12 hor. p. m.
Sol em Capricórnio (^) a 21 ás 11 hor. 40 min. p. m.
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2

5
6

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

23
24
25
26
27
28
29
30
31

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

9
8

6
5
4
3
2
1
0
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Différença de horas
, n , n (3 horas 24,7 minutos. O de Greenwich)

(Longitude de Porto Alegre: 32 3 
¦ 

q do R de janeiro)

Quando em Porto Alegre é meio dia tem-se em:
5h.24m. p. m.
3 „ 44 „ p. m.
3„42

5
34
0

O 
"51

Alexandria .
Amsterdani .
Antuérpia .
Assumpção(Para
Athenas . .
Bahia . . .
Batavia . .
Berlin . . .
Berne . . .
Bolonha . .
Bonn. . . .
Bordeaux. .
Bremen . .
Breslau . .
Bruxellas. .
Budapest. .
Buenos-Ayres
Caracas . .
Carlsruhe. .
Cassei . . .
Christania. .
Colônia. . .
Constantinopla
Copenhague.
Cor dova (Argent.) 11„ 8
Dantzig . .
Dresda . . .
Dublin . . .
Edimburgo .
Fiorença . ,
Genebra .
Gênova. .
Glasgow .
Hamburgo
Hanover .
Havana .
Havre . .
Kõnigsberg
La Paz .
Leipzig .
Lima . .
Lisboa . .
Liverpool .
Londres .

10,,
4 ,,.18
3„54
4„10

„ 53
3„22
4„ 0

„ 33
3 „42
4„41

11, ,31
10 „ 57

3 „ 58
4„ 2
4„ 8
3„53
5„21
4.. 15

If

4„39
4„20
2„59
3„ 12
4 ,,10
3„49
4
2
4,
4
9
3
4

11

11

1

11

11

11

11

0
8
O

4
55
25
47

11

11

fl

11

11

If

11

11

11

11

11

11

11

11

If

11

11

11

11

11

ff

ii

ii

ii

fl

V

11

11

If

11

11

10 „ 52
4„14

10 „ 16
2„48
3„13
3„24

p. m.
a. m.
p. m.
p. m.
p. m.
p. m.
p.m.
p.m.
p. m.
p. m.
p. m.
p. m.
p. m.
p. m.
a. m.
a. m.
p. m.
p. m.
p. m.
p.m.
p. m.
p. m.
a. m.
p. m.
p. m.
p. m.
d. m.
JL

p. Hl.
p. m.
p. m.
p. m.
p. m.
p. m.

„ a. ni.
„ p. m.
„ p. 111.
,; a. ni.
„ p. m.
„ a. m.
„ p.m.
„ p. ni.
„ p. m.

,, p. m.
„ p.m.

p.m.
3„46
1„ 5
8„49
4 1

11 „ 40
5„55
4„11

If

11 p.m.

Lübeck 4h. 7m.p.m.
Lyon 3 „ 44 „ p. m.
Madeira .... 2 „ 18
Madrás 8 „ 46
Madrid 3 „ 10
Marselha ....
Melbourne . . ,
México
Milão ....
Montevidéo . .
Moscow . . .
Muni ch. . . .

4„
3„52
9„25

10 „ 28
4„18

10 „ 7
3„34

11

11

11

Nápoles ....
Neufchâtel . .
Nova Orleans .
Nova York . .
Palermo . . .
Panamá . . .
Paris ....
Pekin ....
Pernambuco. .
Philadelphia .
Porto ....
Portsmouth . .
Praga 4 „
Quebec 10 „ 40
Quito 10 „ 10
Rio de Janeiro . 0 „ 32
Eoma 4 „ 15
Santa Fé (Bogotá) 10 „ 28
Santiago (Chile). 10 „ 42

• 7 „ 15
. 5 „ 26
. 4„37

11 „ 11
1„ 5

10 „ 24
2„50
3„20

a. m.
a. m.
p. m.
a. m.
p. m.
p. m.
p. m.
p. m.
a. m.
a. m.
p.m.
a. m.
p. m.
p. m.
p. m.
a. m.

S. Francisco
S. Petersburgo.
Stockolmo . .
Strasburgo . .
Stuttgart. . .
Sydney ....
Turin ..... 3 „
Valparaiso . . . 10,; 38
Varsovia .... 4 „ 49
Veneza 4 „ 14
Vienna 4 ,; 30
Washington. . . 10 „ 17
Zürich 3 „ 59

3„56
4„ 1
1„30

56

11

11

11

11

71

If

fl

11

V

11

11

11

11

11

fl

11

„ p.m.
„ p. m.
„ p. m.
ii

ii

ii

ii

ii

ii

ii

ii

fi

ii

n
ii

ii

„ p. m.
„ p. m.
„ p.m.
ii

a. ni.
a. m.
p.m.
p.m.
a. m.
a. m.
a. m.
p. m.
p. m.
p. m.
p. m.
a. m.
p. m.
a. m.

a. ni.
p.m.
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Dias de gala e Je festa nacfonal

1 ' "J ': 
^ GRANDE GALA ^ <; 

^ 
^

. S||'|P^!íPtó^Í^_S-!EJÍ anno bom. ¦ \A„': 
"Ay A.~

9 -vméro-AAnniv. da declaração de D. Pedro I de ficar no Brazil.
14 março: Anniv. natalicio de S. M. a Imperatriz.
Í5( marçoê Anniv. do juramento da Constituição.
%(í6ní* Anniv. da elevação de S. M. o Imperador ao throno. ¦ . ;:

4'23'julho: Anniv. da maioridade de S. M. o Imperador.
ÍM julho: Anniv. natalicio da Princeza Imperial

T setembro: Anniv. da independência do Império.
J$ outubro: Dia do nome de S. M. a Imperatriz.
10 outubro: Dia do nome de S. M. o Imperador.

2 dezembro: Anniv. natalicio de S. M. o Imperador. - -
tfx;\ ;-": _> 

PEQUENA GALA .*.;"'/

6jandro: Dia de Eeis. ^
2 fevereiro: Dia da Purificação de N. Senhora.

11 marco- Anniv. natalicio da princeza Sra. Condessa dAqmia.
19 março: Anniv. natalicio do principe D. Pedro Augusto. :
28 abril: Anniv. natalicio de S. A. R. o Sr. Conde d Eu. , ;,:
21 medo: Anniv. natalicio do príncipe D. Jose.
19 iulho: Anniv. natalicio de S. A. o Sr. Conde dAquila._

2 agosto: Anniv. natalicio de S. A. a. Sra. princeza de Joinville. •

9 agosto: Anniv. nat. de S. A. R. o Sr. Duque de Saxe e do príncipe
D. Antonio. -\- . . _ .

16 seíew&ro: Anniv. natalicio do príncipe D. Luiz. _ .y.
1 dezembro: Anniv. da creação da Ordem Imperial do Cruzeiro, y
6'dezembro: Anniv. natalicio do principe D. Augusto.

I E nos dias das seguintes festas moveis: ptXíX
f#í Quinta-feira santa, Domingo de Paschoa, Corpo de Deus.

DIA DE GALA NESTA PROVÍNCIA

21 novembro: Anniv. da chegada de S. M. o Imperador á Provincia-
__-_________-__——— '-.X.X

y-y_y ¦-

' 

_-.,:•. 
-:..«-.<','¦ ...'"¦''¦.'...

Ferias forenses
r'' Além dos domingos e dias santificados são feriados no fero os
dias- 1 a 31 de janeiro; 6a 21 de abril (semana santa, desde quarta-
feira de trevas até se completarem 15 dias); 29 cie maio a 5 de

jtmho (de domingo do Espirito Santo ao da Trindade) -1 ãe setembro^
(anniv. da independência do Império); 2 ãe novembro (finados); 2 de
Smbro (anniv. nat. do Sr. D. Pedro II), e 21 a 31 de dezembro (fe-
rias do natal).

i<^_l__P*^P^_^__i'
W&ÉíÊÈmmÊê
,'¦'• ' x-V$||

m

! ¦•»*(.¦_ 
iVÍ

". 
¦'

• *, -

¦ imd

Slfl

'-¦'..

S
'¦'-X.

¦ ";;^ilf_l' ^%* _^%.

Repartições publicas
;üÍ§ repartições publicas trabalham ordinariamente em todos os
dias úteis das 9 horas da manhã ás 3 da tarde. Além dos domingos
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e dias santificados são feriados para ellas: 7 de sdmbr^p fe
íeSro-pa» as repartições provhftiaes é tambem feriado o <hMX
IfXeX Wm. da chegada do Imperador á província em 1845).

 
- 

 
--'

Pagamento de impostos -
Janeiro. - No dia 8 termina o prazo do pag. do imp. de

décima urbana (V semestre). Os collectados que não pagarem dentro ¦

doÜ HI sujeitos á multa de 120/0. Começa o pag. das taxas
de escravos geral o provincial, e dos imp. municipaes annuaes 

^Fevereiro. — A 28 termina o prazo do pag. das.taxas de
escravol Os collectados em falta âcam.^'"«J* »/• <%"_
e de 6%. (geral). A multa geral se eleva a 10% depois de 20 cie
dezembrS Continua o pag. dos imp. municipaes annuaes.

Marco. - Principia o pag. da 2.* prestação do imp. de m-.
dustriLT&íssões. A131 tflna o prazo do pag. dos .^
fiando os contribuintes em falta sujeitos ao juio cie ^o /„ ciesae i.

de £eko e mSs á multa de 50% si não satisfizerem o pagamento
até 15 depois de avisados pela Câmara. ™wfl™n <\a im-o

AJ>ril. - Termina o prazo do pag. da 2.' piestaçao do imp.
'a* 

infliüírias e nrofiss. Os collectados que nao pagarem ate 30 de
v -w? ?L?JSTtmilta de 6% e até 20 de dezembro á de 10%.

-Pa"iXpro(mS da patente) sobre cazas do moda» de

pSmite ™«pa feita o trabalhos de cabello. sob pena de multa

de 12% para »» «^/'Sp de décima urbana (2.- semestre).
ÍSSEX SaJt>sfprazo.dopag. doimpidedecima

«híÕ?—5 sob" pena de ita de 12»/. para os pag. de-

P°ÍS lltembr». -Tomeça o pag: do imposto de industrias e
¦ pro^Tpanâo * -ede de 20J000 

^ ^^et.To*

^;PB./StS°® £%**toU«?*$í desse dia em diante.
m%e«em^of- Princi^a o pag. do imp. de deerma urbana

; {1.° semestre). —
C*. 

'Y.y

A BiUmem Puilil'de V^L^ **L* 
tedeí

em todos os dias úteis: nos mezes çle ab 1 a^eten^o ^

ífe tarde e desde as 5 da tarde ate 9 da noite.

u.i7y':. YY
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-- jk Bibliothéca Bia Grandens^esti aberta em todos os dias úteis:
no outomno e inverno desde 9 lioras da manhã até 1 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 da noite. Nos
domingos e dias santificados desde 10 hor. cia manhã até 3 da tarde.

A Bibliothéca 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.

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

Família Imperial
D. Pedro II de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bi-

biano 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 cie 1841 j casado por
procuração no dia 30 de maio e em pessoa no dia 4 de setembro

, de 1843 com:
D, Thereza Christina Maria, Imperatriz, nascida no dia 14 de março

de 1822, filha de Francisco I, rei das Duas Sicilias.
Filha: D. Izabel Christina Leopoldina Agostinha Miguelina Ga-

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

> . Filhos: 1.° Príncipe Pedro de Alcântara Luiz Philippe, nascido
em Petropolis a 15 de outubro de 1875;

2.° Príncipe Luiz Maria Philippe, nascido em Petropolis a 26
' de janeiro de 1878;

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

Filhos da Princeza D. Leopoldina Thereza Francisca etc,
nascida 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

A Augusto Maria Eudes. Duque ãe Saxe, nascido a 9 de agosto
de 1845:

1.° Príncipe Pedro Augusto Luiz Maria Miguel Gabriel Raphael
Gonzaga, Duque ãe Saxe, nascido no Rio de Janeiro a 19 de
março de 1866;

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

3*
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v «hael Gonzaga, Dug-we de Saxe, nascido a21demaiod| Wm
4» PrLepe & Gastão Clemente Maria M guel GabrielEapW

A llll ÜP Í ^xe, nascido a 15 de setembro de 1870.

A. . Irmãs de S. BL o Imperador .- .
5 

Do primeiro matrimônio do Imperador B.- PedroI W^g /
jn-Ati+nhrn de 1798 '+ a 24 de setembro de 1834) e da imperatriz
lüS si I oSephina ,rmnT-m» ma 22
de janeiro de 1797, f a 11 de dezembro de 1826):
1 • Princeza D. Januaria Maria Joanna Carlota etc, nascida ar U

de marco de 1822, casada a 28 de abril 1844 com Lm Carlos
1 ______ losé de BourW, principe das Duas SieU 

? 
«e f^Mb,

•fiiv.A tIa finado "Francisco T, rei das Duas biciiias.fflbFil^í 
Prineipe â &* ***• « 

» £
cantara, nascido a 18 de julho de 1845; 2- ™ipe ia

, ¦ " 
§Wífepi Luiz Maria nascido a 12 de agosto de 1847 V

- 
SVril doSZs W^eAe .Joi»*, nascido a 14 de

agty0s*T°8 
Princeza D. JVancto» Maria Amélia d'Orleans,

*S"cid. a U de agosto de 1844, casada a 1:^^.1868'
com Roberto, principe d'Orieans, Duque de Cha tre

. ¦ Filhos: aj Princeza D. Mana nascida a 13 de janeiro cie
1865* 6) Principe D. Henrique, nascido a 16 de outul io üe

:•: - \m\ c/pXeza D. Margarida, nascida a 25 de janeiro de

Í869 d) Principe D. João, nascido a 4 de setembro d 1874

2» Mndpe D. Pedro, Duque de Penthièvre, nascido a 4 de

De SSH da«a, Bainha de Portugal ülha mais velha

do imperador D. Pedro I (nascida a 4 de abril 1819, f.a,15 de

novembro de 1853), casada em segundas nupcias com ^Fernando
§ J ?p PnSníffpJ Principe de Saxe-Coburgo-Gotha, nascido a 29 de
R+ ÍL £ Í816 fem 16 dez. 1885, existem os seguintes filhos:

^TSilTÚ d™ Portugal, primeiro Du9f do Wftjgft
a 31 de outubro de 1838, casado a 6 de outubro de 1862 com D.

\ Maria Pia, princeza da Italia;
2.» Princeza D.Afitom ™f» » " 

^IpfEeopbldo de Hohen-
.¦'¦-¦ a 12 de setembro de 1861 com o pimcipo uwjju
|í. zollern-Sigmaringeii; ÉA®

3» Principe D. Augusto, nascido a 4 de novembro de 1847.

m Luiz I tem dois filhos: D. Carlos e D. Affonso Hennques
_ #__£_. AmT. em 5 de fevereiro de 1884teve 6 finos-, ft.

¦¦ —\- ¦,-.¦-
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Sf| A cidade de Porto Alegre possue 16 caixas cuja correspondência
é collectada do seguinte modo:

Nas caixas collocadas na Cadêa, no Arsenal de Guerra, na
rua da Varzinlia esquina da do general Auto, na rua do general
Lima e Silva, na rua do Duque de Caxias, na praça do general Mar-
quês, na rua dos Andradas esquina da do general Camara, na rua
dos Andradas esquina da do general Silva Tavares, na rua dos Vo-
luntarios da Patria esquina da da Conceição e na rua do Imperador
— trez vezes por dia: ás 8 e às 11 horas da manhã e ás 3 horas
da tarde.

Nas caixas collocadas na rua do Menino Deus, no Campo do
Bomfim, na rua da Independência e na estação dos bonds á rua dos
Voluntários da Patria — duas vezes ao dia: ás 8 e ás 11 horas da
manhã.

Indioações. — As cartas de uns para outros pontos da cidade
pagam a taxa de 50 réis em sellos fixos por pezo de 15 granimos
ou fracção de 15 granimos que accrescer. Cartas-Mhetes — 50 rs.

Pagam somente a taxa de 20 réis por 15 granimos:
Participações de casamentos ou nascimentos,
Convites para enterro,
Cartões de visita (não excedendo a dous em cada envolucro),
Circulares, prospectos e avisos diversos. \
Estes objectos devem ser impressos, lithographados ou autogra-

phados, e expedidos abertos, com o porte pago. Os que não satisfize-
rem estas condições serão taxados como correspondência para o interior.

. # 
¦ 

. ¦

Serviço do interior da província e do paiz

Os dias e lioras de expedição e recebimento de malas para:
Arroio Grande, Bagé, Cacimbinhas, Cangussú, D. Pedrito, Herval,
Jaguarão, Lavras, Mostardas, Pelotas, Piratiny, Bio Grande, Santa
Victoria, S. José do Norte, S. Lourenço e Talam dependem da partida
e chegada dos paquetes do Eio Grande e de Pelotas, sendo aquella
sempre previamente annunciada.

Nas mesmas condições estão o recebimento e expedição de malas
para o norte do Império e paizes estrangeiros.

Entre os pontos servidos por estradas de ferro ha expedição e
recebimento de malas diariamente.

Os dias de expedição e recebimento de malas para e de outros
pontos da provincia não mencionados acima — dependem de um
contrato que nâo está feito e que deve brevemente fazer-se. Si an-
tes de completar-se a impressão do Amuario esses dias forem deter-
minados serão mencionados no fim do volume em um appendice. ,



•''%:

m-

/-.

':-:- -^-38 - ¦- '-¦'¦ - s

Indicações* — As cartas que cüpilam dentro do Império pagam a
taxa uniforme de 100 réis por porte simples de 15 granimos 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 paraenterro, cartões de visita, circulares, prospectos e avisos — 20 réis
por 15 grammos ou fracção de 15 granimos (guardadas as condições
acima expostas em relação ao serviço urbano).

Papeis de negocio, autos, musicas, manuscriptos de obras•expedidos isoladamente — 100 réis por 50 grammos ou fracção de
50 grammos.As brochuras, livros encadernados, catálogos etc. — 20 réis
por 40 grammos ou fracção de 40 grammos.Jornaes, periódicos, circulares e quaesquer impressos avulsos
10 réis cada exemplar. Si forem expedidos em maço — 10 réis por40 grammos ou fracção de 40 grammos.

As pequenas encommendas e amostras de mercadorias —
100 réis por 50 grammos ou fracção de 50 grammos, mas devem ser
registradas, e ter até 40 centímetros de comprimento, 22 de largura e
16 de grossura, salvo quando as malas comportarem maiores dimensões.

Para que esses objectos possam gozar da modicidade das
taxas acima fixadas devem ser cintados de modo a conhecer-se fácil-
mente o seu conteúdo, e não conter outra declaração manuscripta
além do endereço do destinatário e, quando muito, da assignatura do
remettente.

^¦Registros. — Toda esta correspondência e objectos poderão ser
registrados (recommendados) mediante o pagamento addicional de
200 réis em sellos, ou de 300 réis tambem em sellos quando o re-
mèttente exija devolução do certificado de entrega.

Valores declarados. — Para que se possa remetter pelo correio
notas do thezouro ou de banco, bilhetes de loteria e em geral quaes-
quer valores ao portador é indispensável que o remettente o declare
escrevendo na sobrecarta: Vale (a quantia por extenso).... mil réis,
rubricando esta declaração e mostrando no correio o objecto antes
de fechar a carta. Dinheiro e notas do thezouro ou de banco sõ
serão aceitas em registro quando o correio não puder saccar sobre o
ponto destinatário. Tambem podem ser registrados documentos com
valor declarado cumprindo em tal cazo dizer-se: Vale (tanto) em
dommentos. De uma administração para uma agencia e vice-versa o
valçr declarado não pode exceder de 50$000 rs. em cada carta, de
uma administração para outra de 100$000 rs.

Pagar-se-ha em sellos pela remessa do valor declarado (além do
porte da carta e da taxa fixa de 200 rs. pelo registro) 2 % sobre o
valor declarado na seguinte proporção: 200 rs. até 10$000rs., 300 rs.
de 10 a 15$000 rs., 400 rs. de 15 a 20$000 rs., 500 rs. de 20 a
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A administração responde pela indemnisação dos valores registra-dos em caso extravio. ò
Saques postaes. — As administrações expedem saques entre siA quantia cle cada saque não poderá exceder a 300$00ü rs. A com-missão ou premio de cada saque é de 2% pagos adiantadamentee em dinheiro, na seguinte proporção: 200rs. até 10$000rs., 300 rs

IfáS a -*°2° m e assim por diante semPre 10° rs- Por cada5..000 rs. ou íracçao cle 5$000 rs. Os vales postaes devem ser re-mettidos sob registro simples e serão pagos dentro de 24 horas daapresentação. O portador cio saque deve ser o próprio destinatário.JNao serão pagos os saques que tiverem mais de quatro mezes cledata senão á vista cle outro que será sujeito á nova commissão.Mediante autorisação especial da Directoria Geral dos Correiosas agencias dos lugares cujas estações fiscaes tenham rendimentoannual superior a 5;0Q0$000 rs. poderão tambem expedir saques
postaes entre si.

Serviço do exteeior do paiz
O correio expede regularmente malas para todos os paizes quefazem parte da União Postal universal estabelecida pela convenção deBeme em 9 out. 1874, ampliada pelos tratados de Paris em 1 junho1878 e de Lisboa em 21 março 1885 comprehendendo actualmente

uma superfície cle 80 milhões de kilometros quadrados com 830 mi-lhões de habitantes. Fazem parte da união: todos os Estados daEuropa; na Ásia: a Eussia da Ásia, a Turquia da Ásia, a Pérsia,
a índia ingleza (Indostão, Burma britami.), o Japão, Afghanistan,
Belouchistan, Birma, Siam, Mascat, as colônias da Grã-Bretanha, da
França, da Hollanda, de Portugal e da Hespanha, e as agencias do
correio inglez na China; na África: o Egypto com a Nubia e o
Soudan, a Algeria, Tripoli, Tunis, Libéria, Congo, Zanzibar, os Açores,
Madeira, Marrocos, as possessões hespanholas da África septentrional,
as colônias da França, de Portugal, da Hespanha e uma parte das
colônias inglezas; todos os paizes da America; na Oceania; Hawaí,
as colônias da França, da Hollanda e da Hespanha.— As expedições de malas para os paizes estrangeiros são pre-viamente ammnciadas por dependerem das partidas dos paquetes em
dias indeterminados.

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

Cartas ~ 200 rs. por 15 grammos ou fracção de 15 grammos..
Bilhetes postaes — 80 rs. por bilhete simples ou por cada uma

das duas partes do bilhete com resposta paga.
Impressos ãe qualquer natureza, papeis cle negocio, e amostras

de mercadorias — 50 rs. por objeeto ou maço com endereço parti-

¦¦¦¦
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cular e por peso de 50 grammos ou fra^ção de 50 grammos, com-
tanto que o objecto ou pacote não "contenha nenhuma carta ou nota
manuscripta do caracter de correspondência actual e pessoal e seja
acondicionado de maneira que se possa verificar facilmente o con-
teúdo.

A taxa dos papeis de negocio não pode ser inferior a 120 rs.
por maço e a taxa das amostras de mercadorias a 80 rs.

Em caso de franqueamento insufficiente os objectos de corres-
pondencia de qualquer natureza serão sujeitos por conta dos destina-
tarios a uma taxa dupla da somma da insufficiencia.

As cartas ordinárias não franqueadas nos paizes da União Postal
pagam no Brazil 300 réis por 15 grammos ou fracçâo de 15
grammos.

Não serão expedidos: V
1.° Os objectos que, não sendo cartas, não forem franqueados ao me-

z' nos parcialmente ou não preencherem as condições acima exi-
gidas pa*a que gozem da reducção da taxa.

2.° Os objectos que puderem sujar ou deteriorar a correspondência.
3.° Os pacotes de amostras cte mercadorias que tenham um valor

mercantil assim como aquelles cujo peso exceder de 250 gram-
.. mos ou que tiverem dimensões superiores a 20 centimetros de

comprimento, 10 de largura e 5 de grossura. ¦
4.° Os pacotes de papeis de negócios e de impressos de qualquer

í'. natureza cujo peso exceda a 2 klgr. ou que apresentem em um
dos lados dimensão superior a 45 centimetros. V .-

Toda a correspondência e objectos remettidos para os paizes da
União Postal poderão ser expedidos sob registro com as mesmas con-
dições do registro nacional: t- -

E' prohibido expedir por via do correio:
1.° cartas ou pacotes contendo moedas: 2.° quaesquer maços con-
tendo objectos sujeitos a direitos de alfândega: 3.° artigos de ouro
ou prata, pedrarias, joias, ou outros objectos preciosos.

.. *' 
Penas. — Ficam sujeitos á multa de 20% os que remetterem

pelo correio ouro, prata, joias, e em cartas ordinárias (sem declara-
ção de valor) dinheiro e bilhetes de loteria.

O uso de sellos servidos sujeita a correspondência a porte duplo
e o autor da fraude será punido na fôrma das leis.

> , Os que conduzirem cartas para onde houver correio, pagarão a
multa de 50$000 rs. de cada uma: esta multa será de 100$000 rs.
para os commandantes de navios e chefes de trens.

O abuzo da franquia official sujeita o delinqüente á muita de
500$000 rs.

A correspondência que não estiver sellada conforme a tarifa
sujeita o destinatário ao porte duplo.

fmjfà
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Teltgrapho
TABELLA DOS PREÇOS DA EXPEDIÇÃO DE TELEGRAMMAS DE1-0RT0 ALEGRE PARA OS SEGUINTES LUGARES DO BRAZIL

(Preços por palavra)

900
900
700
200

1$200
400
300
900

1§200
500

1,
600
500
600
100

Abbadia (Cachoeira d')
Álagoinhas, ...,',
Aleobaça 
Alegrete
Angicos .......
Angra dos Reis . . 

';[

Antonina 
Aracaju. ...
Araeaty 
Araruama . .
Arroyo Grande. .... 100
^ssú íaiooB»g'é  200
Bahia. , . ... . . , , m 999
Bacabal
Barbacena
Barra de S. João. . .
Barra de S. Matheus .
Barra do Rio Grande .
Barreiros . ...
Belém
Belmonte
Benevente
Bragança
Cabo Frio "500
Caçapava ........ 100
Cachoeira (R. Q. do Sul). 100
Cachoeira (Bahia) ... 800
Cacimbinhas...... 200
Cahy  700
Camamíi  800
Camaquam. . . , . . . 100
Camaragibe 1$000
Campo Largo .... . 900
Campo Maior . . . . . 1$100
Campos  500
Cangussú  100
Cannavieiras  700
Caravellas  700
Castro  . 300
Caxias 1«400

ipoo
700
600

Ü500

Sodó 1$400Ummanclatiiba 1$400
Conceição (Minas) . , . 7001Conceição do Arroyo . . 100
Coruripe i|ooo
Cruz Alta  200
Curityba * 300
Desterro 200
Diamantina . . ... . 700
Dom Pedrito . . f . . 200
Engenho Central ..... 1$500
Estância V. 900
Estreito (S. Catharina) . 200
Fazenda de Santa Cruz . 1$400
Fortaleza (Ceará) . . . 1$200
Fortaleza de Santa Cruz. 500
Coyana ipoO
Guarapuava , 300
Q-úrupy 1|500
Iguape  300
Iguarassú . . . . ... 1$000
Ilhéos ' . ..-.¦ 800
Itabapoana 500
Itabira de Matto Dentro. 700
Itacuruçá l|400
Itaguahy 400
Itajahy 200
Itambé (Pedras de Fogo) 1$100
Itapecurumyrim .... 1$400
Itapemerim ..... 600
Itapitanguy 300
Itaquy 200
Itaúnas 600
Jaguarão 200
Joinville 200
Juiz de Fora 600
Laguna . 100
Lapa 300
Larangeiras ...... 900
Linhares . . . . . . 600
Livramento (S. Anna do) 200

;

:¦$_
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Macahé V . . . , . . 500
Macahylba 1$1O0
Maceió . .,-.. ..'.- . . 1J000
Mamanguape. . . . . lflOO
Mambucaba 1$400
Mangaratiba. . . . . 400
Maragogipe ..... 800
Margem do Taquary . ' 100
Mariana  700
Mariano Pinto 200
Maricá 500
Maroim 900
Morretes ....... 200
Mossoró........ 1$200
Mucury ........ 700
Natal lflOO
Ouro Preto *...,. 700
Nazareth (Bahia)... 800
Nictheroy  500
Palmas  300
Palmeira (Paraná) . . 400
Parahyba do Norte . . 1$100
Paranaguá , . . . . 300
Paraty . . . ... . 400
Pelotas . . . . . . , 100
Penedo . . . . . . . 900
Peruhype .... . . 700
Petropolis 500
Pharol (Cabo-Frio) ... 500
Pilar ...... 1$000
Piratiny, 100
Piripiri 1$400
Pojuca 900
Ponta Grossa (Paraná) 300
Ponta-Negra...... 500
Porto Calvo 1$000
Porto das Caixas. . . 500
Porto de Cima. . . . 300
Porto Seguro ..... 700
Prado. . . . . .'". . 

".. 
700

Queluz 700
Quissama 500
Recife . . . . ; . . 1$000
Rio Bonito \ . .'... . 500
Rio de Contas ..... 800
Eio de Janeiro (Urbanas), 500

r

^-io Formoso. . ... . 1$000
Éio Grande . . .;. . . 100
Rio Pardo. . . . .... 100
Eosario (Sul) . . ; ir . 200
Rozario (Norte) . . ... . 1$400
Santa Barbara  700
Santa Cruz(Espirito-Santo) 600
Santa Maria (E. G. Sul).
Santarém
Santo Amaro (Norte) .
Santos . . . . . . . .
S. Borja . ... . . . . ,
S. Fidelis (E. de Jan.) .
S.Francisco (S.Catharina)
S. Francisco de Paula. .
S. Gabriel. . . . . . ,
S. João da Barra. . . .
S. José cio Norte (E. G.

do Sul)
S. Lourenço
S. Luiz (Maranhão). . .
S. Matheus
S. Miguel dos Campos .
S. Paulo  .
S. Pedro (Colônia) . . .;.
S. Pedro de Ibiapina . .
S. Sebastião . . . . . .
S. Vicente  v
Serra (Cidade da) ...
Serro (Minas) . . . . ;
Sobral  , .
Taquary

100
800
800
300
200
600
200
500
100
500

100
100

1$400
600

1$400
400

1$500
1$400
400
500

1$400
700

1|300
100

Theresina 1$400
Timbó . . . 

". 
. ..' ;'. 1$400

Torres . . . . . . . 100
Triumpho . . . ... 100
Tubarão. . . . .... .. 100
Ubatuba .... ... 400
Uruburetama . . . . 1$300
üruguayana . . . . . 200
Valença (Bahia) . . , 800
Venda das Pedras . . 500
Victoria. . \ .. . . . 600
Villa de Santa Cruz . 1$400
Villa Viçoza 700
Viseu. . ..; 11500
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fEENAMBTJCO PARA DIVEESOS PAIZES DA EüEOPA(^eços por palavra)~ " "— '_^_~: _.

T " ¦ ' _n

DESTINOS

Ü

Allemanha .~TT~TT^
Austria-Hungria!...''
Bélgica . .
Dinamarca , ,
França 
Gibraltar. ....!..
Grã-Bretanha Ipf • ¦ • •

(üutr. lugar . .
Hespanha j ^a J^ • • • •
tt i, , '¦ Vla Lml e Barcel.Hollanda
Italia
Portugal .......
Kussia....'.. ; 

*
São Vicente . . ; .'Suissa . . . . .

Pelo cabo directo cla
Eastern

Telegraph-Comp.
Por via de Lisboa elinhas terrestres de

Portugal

4$950 réis
5$050
4$850
4$900
4$900
4$600

4$750

»

»

»

»

4$750m
4|800

4,
5;

1700
100

4S900
41950

•f (thOS
2$850
4$950

»

»

»

»

»

»

»

»

4$700
4$750
4S700
4$600
41750

4$200

4$750
4$750
4$550
4$900
2$850

foi4|700

réis
»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

i
»

»'mm il «'iii^SgSIS
gramma de Porto Alegre. q pechr ° tele"

(OBSERVAÇÃO. Em maio de 1886 a directoria freral doe, *fl
ÍF!tT ymmmicm a ™V™™ do Pao de JaS *q«aparto

America do1 IS? i^T P? telT'amraas> Por Pal™, P™ a
fe? píecjos 

' P • 6 LlSb°a' ficariam reduzidas aos igum-

PernSLÍT1^0? 8-fr> 
n°¥' Eio de Janeiro e estações entre

JanZ ío fr ?p°KdeT?aneiro 9,?- 22,5; estações ao sul cio Pio de

Parece, porém, que a reciproca não é verdadeira. Pelo menos

DE ™AMBTJCO PARA O NoETE DA ÁMEEICA POE MEIO DAANGLO-AMERICAW TELEGRAPH COMPANY
(Preços por palavra)

¦ .:m-:Y
... 

'¦

... "7:h

Baltimore 6|330 réis¦Boston/ 6$250 »Canadá 6|250 »

Havana . . . ... 7$290 réisNova York .... . 6$250 »
Philadelphia . . . . 6|330 »

V
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Chicago§111 . . . ÜI réis fM Francisco * * * • 
g^rf# '¦¦¦• 

+; n 6^390 » o. Luiz .-...• o$ow »

NOTA 
' 
- A estes preços é preciso addicionar 800 réis por pa-.

lam SttonBmS d'ei cidade ao Beeife) quando se quer ex-

pedir o telegramma de Porto Alegre.

TABELLA DOS PEEÇOS DA EXPEDIÇÃO DE TELEGEAMMAS DE

Jaguaeão paea o Rio da Prata
(Preços por palavra)

Montevidêo 400 réis
* Paysandu 400 »

Salto '• • • • * 400 *
De Montevidêo para Buenos Ayres o preço é de 3$000 rs pelas

primei a dípalaviL e de 1$500 rs. por cada dez seguintes ¦ •

NOTA - Para aue o telegramma seja expedido de Poito Alegre

(via {W*> »•-'*« -«a e P^t^SoTeS
indicados a taxa de 400 rs. por palavra (pela transmissão de rono

Alegre a Jaguarão). __

TABELLA DOS PEEÇOS DA EXPEDIÇÃO DE TELEGEAMMAS DE

Üruguayana paea Buenos Ayres
/- ¦ 400 rs. por palavra qualquer que seja ««íar^Spor

palavra (pela transmissão de Poito èW|MfflgS :$tf t
quer expedir o telegramma d'esta capital para Buenos Ayres
lugares da Confederação Argentina. oriental é preferível_ Para os telegrammas dirigidos ao Estado W™®^K-.
a transmissão via Jaguarão; para os destinados a Republica Argen

tina a transmissão via Umguayana.

. Indicações geeaes ,
Pelo recibo dado ao expedidor se cobrará a taxa addicional de

100 
^palavras ^ tiverem mais de de, Mm* t*****"*

No Uero de palavras a pagar p|»|g faf d ^orne
endereço do destinatário, as 

^J^J sáo isentas do
da estação para onde se transmitte o recado, do

iuntar-se sem exceder em somma a dez lettras e pen

juncção e taxada por uma só palavra.
Abreviaturas autorisadas e taxadas por umapalavra:

V :< FS. = Faça seguir.
TC. = Telegramma cotejado.
CR. = Aviso de recebimento.

.---
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Abreviaturas para as indicações do serviço:

via wíiS* 
d.e ~-¥n/ias íerr*^'es *> ^e«o ftr^foíro diga-se:>ia terrestre ou via mterlor; HS ¦

vi. fis^vhâif *Tdegmph mi caiie °°^- di«Me:
vi. áSftS *¥«"'' wi,""™e rd«mí" «""*• ***'=

Em lugar de — Western and Brazilian Telegraph Comv dtea-se •via Western ou via Costeira; L ^^¦ai«a&e'
Em lugar de - Telègrápho Nacional ãa Confederação Árqen-tma diga-se: via Argentina ou via Uruguayana;
Em lugar de> — Telègrápho ão Estado Oriental ão TJrwmavdiga-se: via Oriental ou via Jaguarão. y y
As estações telegraphicas recebem tambem telegrammas nara

qualquer estação das estradas de ferro do Estado. Para as estaçõesda Estrada de ferro de Porto Alegre a Cacequy cada telegrammaexpedido de Porto Alegre custa 200 rs. por palavra e mais 600 rscie taxa fixa por cada telegramma. Em geral o custo dos telegrammase de 100 rs. por cada palavra e de 600 rs. da taxa fixa referidaalem das taxas a pagar á linha telegraphica commum.

Estradas e carris de ferro
Estrada db ferro de Porto Alegre a Cacequy

Está aberto o trafego entre a estações da Margem do Taquarye de Santa Maria da Bocea do Monte.
As distancias entre as estações d'esta secção da estrada são asseguintes;

Da Margem a Santo Amaro . . 19.280 metros
» » » Monte Alegre. . 38.490 »

» João Eodrigues , 56.081 »
» Couto .... S 77.684 »
» Rio Pardo . . . 81.185 »
» Pederneiras . . 100.575 »
» Bexiga .... 123.787 » .:
» Cachoeira . . . 147.375 »
» Ferreira .... 161.316 »
» Jacuhy . 4 . . 182.265 »
» Estiva 196.000 »
» Arroio Só . . . 232.497 » :: :
» Colônia .... 250.135 »
» Santa Maria . . 261.847 » -" .

Percorrem a linha diarimente dous trens sendo um para o interiore outro do interior.
,,•: O horário e os preços das passagens constam das tres tabellasseguintes.

»

»

»

»

>

»

»

»

»

»

»

»

i ¦- :\ ...
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Horário dos trens diários ,
Desde o dia 20 de maio de 1886 vigora o seguinte:

zkz

JU. « Jw-

DE PASSAGEIROS E MERCADORIAS

(para o intehior)

Estações

taquary . . . .
Santo Amaro . .
Monte Alegre. .
Joao Rodrigues .
Couto
Rio Pardo. . . .
Pederneiras . . .
Bexiga ......
Cachoeira . . \ .
Ferreira. ... .
Jacuhy .... . .
Estiva . . . . .
Arroio Só ... . . .
Colônia . . .-¦..-'.
Santa Maria • .

Chegada

7h. 10 m. d. m.
» 54 » »
» 35 » »
» 26 » »

9 » 37 » »
10 » 38 » »
11 » 29 » »
12 » 23 » t.

1 » 2 x »
» 50 » »
» 27 » »
» 48 » »

4» 28 » »
5 » O » »

Partida

li. 30 m. d. m.
» 14 » » »
» 58 »
» 41 »
» 30 »

9 » 57 »
10 » 40 »
11 » 34 »
12 » 33 »

1 » 6 »
» 58 »
» 31 »
» 52 »
» 32 »

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

» t.
» »

»

» »

» »

DE PASSAGEIROS E MERCADORIAS

(do interior)

It

Estações Chegada

. * . . *

Santa Maria
Colônia .
Arroio Sô . . .
Estiva
Jacuhy ...*"...
Ferreira
Cachoeira
Bexiga •
Pederneiras . . . . •
Rio Pardo. . . .. .. .
Couto
João Rodrigues . . .
Monte Alegre . . . .
Santo Amaro . . . .
Taquary

6h.
7 »
8»
8»
9 »

10»
11 »
12»

1 »
1 »
2»
2»
3»
4»

2o m.
»

22 »
53 »
44 »
17 »
26 »
23 »

»
23 »
12 »
53 »
37 »
21 »

d. hi.
» »

» »

» »

» »

» »

» »

» t.
» »

» »

» »

» »

» »

» »

Partida

6 h. 0 m. d. in.
» 29 » » »
» 9 » » »
» 26 » » »
» 0 » » »

9 » 48 » » »
10 » 37 » » »
11 » 32 » » »
12 » 25 » » t.

1 » 16 » » »
» 27 » » »

2» 16 » » »
» 57 » » »
» 41 » » »

1
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Estrada de eerro de Porto Alegre a Cacequy
V

V
passagens simples. — i.a classe — ida e volta.
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ĈD

ce .0
02

<D 'rH CO _»

r! ojDg <d^ >'£ h<D '[-< iH rH £ «H O o
ce S£ o o.2 S è ce cv S^o

:- <m>i7'

^i%;

!v'*

" I

,';»iwi ,



m>\\W XX48' ¦—

x af

ESTBADA DE EEBK0 DE POETO ALEGEE A CaCEQUY

ida e volta — M classe — passagens simples
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Aos passageiros é permittid^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 oecupado por seu dono.
Além de 15 klgr. toda a bagagem paga frete como mercadoria. As
passagens de ida e volta valem por 5 dias para a 1." classe e por 2
dias para-a 2.* classe.

A transmissão de telegrammas pela linha telegraphica da Estrada
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
primaveira e verão; da Margem: no verão das 3 hor. 45 min. ás 4
hor. da tarde, no inverno das 4 hor. 45 min. ás 5 hor. da tarde. O
preço das passagens nos vapores da Companhia Fluvial entre a es-
tação da Margem e Porto Alegre (distancia de cerca de 80 kilo-
metros) é de 4$500 rs. á ré e de 2$500rs. á proa, sem alimentação.

Esteada de peero do Rio 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;

üo kllometro O á estação do Rio Grande . . 839 metros
» » Quinta 17.180 »
» Povo Novo . . . 33.080 »
» » Pelotas 52.538 »
» Capão do Leão . 67.276 »
» Passo das Pedras 87.056 »
» Píratiny . < . . 101.653 »
» » Bazilio 124.057 >

»;';;> Cerro Chato . . 153.501 >
$4 » >> Nascente . . , . 179,420 »

» Pedras Altas . . 193.934 >
| _* » Candiota .... 222.507 #

» Santa Eoza. . . 240.441 i
m> Eio Negro . . . 256.022 »

» » Bagé 280.273 »
A
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5 -Pntre Rio Grande e Bagé e "éce-versa ha um trem diária (ex-

(dominas exceptuados), que se regulam pelo horário abaixo.

Nos domingos a estrada fornece trens esFclaes de excursão ate

Pelotas e S outros pontos, que são prev amente annuneiados, com

Rio Grande e Pelotas aos seguintes preços:

Do Rio Grande á Quinta (ida e volta) 1$EjOCMj.
ao Povo Novo (ida e volta) 2|860 is.

a Pelotas (ida e volta) 3$000 rs.» »

» »

»

»

e pelo seguinte horário:
Partida do Rio Grande 8 hor.

» da Quinta 8
» do Povo Novo 9

Chegada a Pelotas
Regresso de Pelotas

» do Povo Novo 4 »
» da Quinta 5

Chegada ao Rio Grande 5 »

min. da manhã

10 »
4 >

»

40 »
10 »

»

>— »

40 »
10 »
50 »

da tarde

» »

HORAEIO DOS TRENS DIÁRIOS

(exceptuados os domingos)

TRENS PARA O INTERIOR manhã

RIO GRANDE. Partida ] \

~z?\

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

»

»

»

»

»' ' ' '¦'."' (chegada

Cerro Chato . . . .'¦% • • • -(partida

Nascente .
Pedras Altas
Candiota .
Santa Koza
Rio Negro
BAGE'

»
»
»

9 »
10 »
10 »
11 »
12 »

15 m.
45 »
15 »
00 »
28 »
08 »
37 »
27 »
28 >

i4 h. 24 m.
» 54 »
» 24 »
(chegada)

L
»

»

»

»

. chegada
i

h. 00 m.
13 »

2 53 »
4 07 »

48 »
40 »
45 »m
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TRENS DO INTERIOR

BfGE' . . .. .
Rio Negro...
Santa Roza . ,
Candiota . . ,
Pedras Altas ,
Nascente . . .
Cerro Chato . ,
Bazilio
Piratiny , , ,
Passo das Pedras
Capão do Leão. ,
PELOTAS . .
Povo Novo . .
Quinta ....
RIO GRANDE. '.

manhã tarde

partida

»

»

chegada
pardda

»

»

i
»

»

»

»

chegada

h. 45 m.
52 >
37 »
25 »

10 42 »
11 25 »
12 33 »

9 05 »
9 42 »

10 12 »
10 40 »

1 h. 05 m.
2
2
3

»

»

»

06
56
25 »

»

»

4 » 04 »
4
5
5
6 »

» 48 »
25 »
55 »
23 »

As tarifas de passageiros — para as duas classes de wagons
que estabeleceu a companhia, e para as passagens simples ou deida e volta — constam das tabellas a pags. 52 e 53.

Os meninos menores de 8 annos pagam meia passagem: os me-nores de tres annos, conduzidos ao collo, tem passagem gratuita.Os tolhetes de ida e volta valem por 72 horas; quando na expi-ração d'este 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 diariamente
nos trens ordinários, mediante o abatimento de 50% sobre a tarifa
commum. Os • passageiros podem levar comsigo livre de frete e sob
sua 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 infra, não está
incluído o imposto a que ellas estão sugeitas e que se paga no acto
de comprar os bilhetes.

A liuha telegraphica da estrada pode ser utilisada pelos partieu-lares sob as seguintes condições: a taxa é de 1$000 rs. pelas pri-meiras 20 palavras (inclusive assignatura e endereço) e de mais 50
rs. por palavra excedente por qualquer distancia até 150 kilometros;
de 2$000 e 100 rs. por qualquer distancia superior a 150 kilometros.

'£':•

^
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Estrada de ferro do éRiò Grande a Bagé
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Esteada de feeeo de Poeto Alegee a Novo-Hambuego
Distancia entm as estações

De Porto Alegre a Navegantes  3 kilom.
»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

» Canoas . . .
» Sapucaia . .
» São Leopoldo
» Neustadt . .
» Novo-Hamburgo

14

33
35
43

»

»

»

»

%

Percorrem a linha diariamente dous trens em cada direcção,
variando o horário de partida e chegada conforme a estação; nos
domingos ha quatro trens de excursão em cada direcção com o horário
que damos abaixo.

HOEAEIOS DOS TEENS DIAEIOS
(exceptuados os domingos).

'.•<".¦

TRENS PAEA O INTERIOR

Estações

De 1 nov. a 14
fevereiro

manha
li. I nr.

tarde
h. I m.

De 15 fev. a 15
abr. e cie 16 set.

a 31 outubro
manhã
h. |m.

tarde
h. lm.

De 16 abril a
15 setembro

manhã
h. lm.

tarde
h. |m.

Porto Alegre
Navegantes .
Canoas . . .
Sapucaia . .
S. Leopoldo .
Neustadt . .
Novo Hamburgo

partida
»

»

»

»

»

chegada

7
7
7
8
8
8
8

0
11
37

2
26
34
51

4
4
5
O
5
6
6

30
41

7
32
56

5
22

7
7
8
8
9
9
9

45
56
22
47
11
19

3
yx:

4
4
5
5
5

50
1

27

16
25
42

8
8
9
9
9

10
10

30
41

9
34
58

6
23

3
QO

4
4
4
4

0
11
39
4

28
37
54

TRENS DO INTERIOR

Novo Hamburg
Neustadt. . .
S. Leopoldo .
Sapucaia. . ,
Canoas . . .
Navegantes .
Porto Alegre

o . partida
»

»

»

»

»

. chegada

7
7
7
8
8
8
9

5
24
43

2

50
0

4
4
5
5
5
6
6

33
54
13
32
56
20
30

7
8
8
8
9
9
9

50
91

28
47
10
34
44

3
4
4
4
5
5
5

ac:

53
14
33
62
15
39
49

8
8
9
9
9

10
10

37
56
14
33
57
21
31

3
3
3
4
4
4
5

5
26
44Jt JL

3
27
51

1
Horário dos trens de excursão nos domingos

¦ *' *** *' ' 
_-¦.-.-.. ...-., i ______ ~--__*.

PARA O WTEEIOE | ^1^ manhã tarde tardeEstações
Porto Alegre . partida 7 h. 45 m. 10 h. 40 m. 1 h. 10 m. 3 h. 50 m~
Navegantes. . •'.'¦> 7 » 56 10 » 51 1 » 21 4 » 1 »
Canoas .... » 8 » 22 11 » 17 1 » 47 4 » 27 » •
Sapucaia ... > 8 » 47 11 » 42 2 » 12 4 » 52 »
S. Leopoldo. . » . 9 » 11 12 » 6 2 » 36 5 » 16 »
Neustadt ... » 9 » 19 12 » 14 2 » 44 5 » 25 »
Novo Hamb. chegada 9 » 36 12 » 31 3 » 1 5 » 42 » |

¦"A*
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TRENS DO INTERIOR
Estações manha

&

manhã tarde tarde

Novo Hamb. . partida
Neustadt ... »
S. Leopoldo . . »
Sapucaia ... »
Canoas .... »
Navegantes . . »
Porto Alegre . chegada

h. 50 m.
9 »

8 28 »
47 »
11 »

9 35 »
9 45 »

10 h, 45 m.
11 » 4 »
11 > 23 »
11 » 42 »
12 » 6 »
12 » 30 »
12 » 40 »

1 h. 15 m.
1 » 34 »

» 53 »
2,» 12 >

» 36 »
» 0 »
» 10 »

h. 53 m.
» 14 »

4 » 33 »
» 52 »
» 16 »

5 » 40 »
5 » 50 »

Além destes quatro trens ha, nos mezes de verão, mais um trem
entre Porto Alegre e Canoas — partindo de Porto Alegre e Nave-
gantes ás 6 h. 31 m. da tarde e regressando de Canoas e Navegantes
ás 7 h. 30 m. e 7 h. 54 m. da tarde.

Na pagina 56 damos a tarifa de passageiros nos trens ordina-
rios desta linha férrea. Para os trens de excursão ha tarifa especial,
custando a passagem de ida e volta: de Porto Alegre a Canoas
l.a classe 900 rs., 2.a 600 rs.; de Porto Alegre a S. Leopoldo l.a classe
2$000 rs., 2.a 1$400 rs.; de Porto Alegre a Novo Hamburgo l.a classe
2$600 rs., 2.» 1$800 rs. ______

Caebis de ferro Porto-Alegrense
Extensão das linhas

Da Praça da Alfândega ao Menino Deus (pela ma da Margem)
6,154 metros. — Da Praça da Alfândega ao Menino Deus (pelo
Campo do Bomfim) 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.
Linha do Menino Deus

Primavera e verão
lia Praça tia Alfândega partem os bonds para o Me-

nino Deus de 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 Heniiio Beus partem os bonds para a Praça da Alfândega
15 e 40 minutos depois de cada hora desde as 5 horas e 40 minutos
da manhã 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 horas e 40 minutos) recolhem á estação no Campo do Bomfim.

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

da Praça da Alfândega para o Menino Deus parte ás 7 horas da
manhã, o ultimo ás 9y9 horas da noite. O primeiro do Menino
Deus para a Praça da Alfândega ás 6 horas e 40 minutos da manha,
o ultimo ás 8 horas e 40 minutos da noite. Os bonds que, depois
d'este, partem do Menino Deus até as 10 horas e 15 minutos da
noite recolhem á estação no Campo do Bomfim.
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Esteada de eerro de Porto Alegre a Novo-Bambusgo
Tarifa de passageiros — 1À e 2* classe

Estações Canoas
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Porto Alegre.
Canoas. . .

;900 1$400

^ttpucaia .
S. Leopoldo
Neustadt .

600 l$60o!2$400Íl$100 2$000 3$000il$400;;2$200|3;|300 1$500:|2S600!3$90011^800
; $8001#OÕ $500 1$200 1$800 Í8001$40õ|2$100 

———-"—
'l 

$400 $700' $300! 
' ""*""

'300
$900j|l$800 2$700;1S200
$400jl|000,l|500: 

"""""

1500
$900
$700

ÁI-
Al

NOTA. _ Entre a estação de Navegantes e a de Porto Alegre os preços das passagens são: 1." classe

passagem simples 200 rs., ida e volta 300 rs., 2? classe passagem simples 120 rs. Entre a dita estação de
Navegantes e todas as outras os preços são os mesmos estabelecidos entre estas e a estação de Porto Alegre.

Os bilhetes de ida e volta dão-se por 48 horas. — Nos preços acima vai incluído o transporte de 40
kilogr de bápgem para a 1." classe e de 25 kilogr. para a 2." — Na 2." classe nao lia bilhetes de ida e volta.

As pessoas que embarcarem nos trens sem terem bilhete de passagem ficam sujeitas ao pagamento de uma
multa de 30% além do valor da passagem, excepção feita para os que tomarem o trem nas estações de Na-
vegantes e Canoas. A

Pelo serviço do seu telegrapho, aos particulares que (Pelle queiram se utilizar, a Companhia cobra «üü rs.

pelas primeiras 20 palavras e d'ahi por diante 160 rs. por cada 5 ou fracção de 5 palavras. São concedidas
6 palavras grátis para o endereço do recado.

V : .:>_
:iít9_
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Linha do Caminho Novo
Primavera e verão

Ba Praça 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 horas da noite, de sorte
que ha partida de bond n'essa direeção: ás 8 horas e 40 minutos —
9,20 — 10,0 — 10,40 — 11;,3q — 12,0 — 12,40 — 1,20 da tarde — 2,0

2,40 3,20 4,0 4,40 5,20 6,0 o,40 7;20 o,0
8,i0 — 9,20 — 10,0 da noite.

lio Caminho Movo partem os bonds de meia em meia
hora desde as 6 horas e 30 minutos até as 8 horas da manhã e de-
pois de 40 em 40 minutos até as 10 horas 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 âs 10 horas e 40 minutos recolhe á estação
no Caminho Novo.

Outomno e inverno
Sla Fraca da Alfândega de meia em meia hora desde

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

Ho Caminho Movo ás mesmas horas e com os mesmos
intervallos. 0 bond que parte ás 9 horas e 20 minutos da noite
recolhe á estação no Campo do Bomfim; o que parte ás 10 horas
recolhe á estação no Caminho Novo,

Linha do Parthenon
Primavera e verão

©a Fraca d® B>. Pedro II partem os bonds 15 minutos
depois de pada hora desde as 6 horas e 15 minutos da manhã até
as 8 horas e 15 minutos da noite.

lio Parihenon 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.

Outomno e inverno
Os bonds percorrem a linha ás mesmas lioras 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.
O 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 eom 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.

',..,;-
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Os assignantes da linha do Parthenon tem direito a passar dos
bonds que partem ás horas (eertasf 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 bsnds mediante o pagamento
de outra passagem.

— , ,. ¦ ii - - -. — - - —

Carris de perro de Pelotas
Extensão das Linhas

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

| Linha á Estação da Estrada de Ferro — 1,000 metros.

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

de manhã ás 5 horas e 10 minutos — 5,40 — 6,10 — 6,40 — 7,10 —
7,4o - 8,io.- 8,!o-9,o-9*0-10,2o-H,o e 11,40 ~ regressando
ás 5,40 — 6,10 — 6,4o — 7,10 ~ 7;4o — ^'10 — ^'40 ^?0 '20
10,0 — 10,40 — 11,20 e 12,o e de tarde partem ás 12,20 — 1,0 —
l*o — 2,20 — 3,0 — 3,4o — 4,2o — 5,0 — 5,4o —: 6,a0 — 7,0 e 7 >40

regressando ás 12,40 — l,2o ~~ %o — 2,40 — 3,20 — 4,0 — 4,40 —
5;20 — 6,o  6,4o 7,2o e °,0. ;. .

Da rua General Osório para o Porto partem os bonds diária-
mente de manhã ás 9 horas e 20 minutos, 9,40 — 10,0 — 10,i0 —
11,20 — 12,o, regressando ás 9,0 — 9,40 — 10,20 — 11,0 — 11,4;
de tarde partem ás 12,40 — 1,20 — 2,0 — 2,40 — 3,20 — 4,0 — 4,40 —
5,2o — 6>o'-- 6-io ~ 7>2o regressando tó- 12,20 — 1,0 — 1,40 — 2,20
— 3,0 — 3,40 — 4,20 — 5,0 — 5.40 — 6,20:— 7,0 e 7,4o.^

Na primavera e verão além destas viagens ha 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 Prado
Nos dias úteis partem os bonds ás 7 — 8 — 9 e 10 lioras da

manhã, 3 — 4 — 5 e 6 horas da tarde; regressando ás 1% — 8%
_ 9y2 _ io*/,, da manhã, 3*/* — 41/, - 579 e Ô1/, horas da
tarde. Nos domingos e dias festivos desde as 7 horas da manha 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 7. dia até as 4 horas da tarde partem os

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

\.
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Linha á Estação da Esteada de Feeeo
E>e manhã partem os bondrda cidade da rua Andrade Neves

esquina da rua Santo Antônio passando pela estação central ás horas
abaixo indicadas:

RUA SANTO ANTÔNIO ESTAÇÃO CENTRAL
horas 50 minutos

— »
8 20 »

40 »
— »

De tarde partem dos ditos lugares ás

horas 55 minutos
5 »

8 25 »
45 »
5 »

horas 55 minutos
» 5 »
»• 25 »
» '45 »

4 horas — minutos
4 » 10 »

» 30 »
» 50 »

O regresso da Estação da Estrada de ferro para a cidade tem lugar
depois da chegada dos respectivos trens com intervallos regulares.

Este horário varia com o horário da Estrada de Ferro.
O preço cias passagens em todas as linhas é de 200 rs.

Caeeis de eeeeo do Eio Gbande
Extensão das linhas

Da estação na rua Barroso (canalete) até:
A estação da estrada de ferro . . 2.650 metros
O matadouro 4.700 »
O parque 5.350 »

Durante o anno prolongot-se a linha da ponte do Canalete em
direcção á Macega na extensão de 300 metros. Brevemente se deverá
prolongar uma linha com cerca de 3.000 metros pelas ruas General
Ozorio e Aquidaban fechando na linha parallela á estação da estrada
de ferro pela rua Diana. Ficará então formada uma linha circular
com 6 a 7.000 metros de comprimento.

Linha i Estação de Esteada de Feeeo
Horário de outomno e inverno; A partir da Macega fazem-se

32 viagens redondas por dia com intervallo de 30 minutos — sahindo
os carros ás horas e meias horas desde 6 y2 da manhã até 9 horas
da noite.

Partem do mesmo ponto, durante o dia, carros para a estação
da Estrada de Ferro a fim de alcançar a partida e chegada dos trens
expressos, sendo duas viagens para cada trem. Varia este horário
com o da Estrada de Ferro.

Horário de primavera e verão: Partem carros para a estação
da estrada de ferro de 20 em 20 minutos, começando ás 5,20 da
manhã e terminando ás 10 horas da noite. Assim sahem os bonds
as 5,20; 5,40, 60, o,20, D,40 etc.

Para o serviço dos passageiros para e do interior pela estrada
de ferro fazem-se igualmente 8 viagens redondas diariamente.
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Linha do Matadouro e Parque
j_Vo outomno e inverno fazem-se viagens redondas a.partir da

rua da Imperatriz (praça da Cadêa) começando as 6,40 da manhã
e depois continuando ás 8,20, 10,20, 12,20, 2,20, 4,20,6,2o e 8,20.

Na primavera e verão as viagens se fazem com o intervallo de
40 minutos, cada uma, a começar dos pontos extremos.

Preço das passagens
Passagem ordinária de pessoa adulta 200 rs.

» criança . . . 100 »
Cadernetas de assignatura para adultos 160 rs. por passagem.

Idem, idem para criança 80 rs. idem. Cartões nominaes para em-
pregados, militares, assalariados e artífices 50 passagens por 4$000
rs. Cartões nominaes animaes de livre circulação 100$000 rs.

Navegação a vapor
Entre Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande, Monte-
vídeo e Rio de Janeiro (com escalas nos poetos in-

TEEMEDIAEIOS)
A Companhia Nacional de Navegação a vapor, com séde na

capital do Império, faz cinco viagens por mez entre o porto do Bio
de Janeiro e os de Porto Alegre e Montevideo com escalas por San-
tos. Paranaguá, Antonina, Desterro, Bio Grande e Pelotas a saber:

V viagem — no dia 1.° até Porto Alegre com escalas pelo
Desterro, Rio Grande, Pelotas e Santos. Esta viagem é directa, indo
o mesmo vapor até Porto Alegre.

2* viagem — no dia 5 até Montevideo com escalas por Santos,
Paraguá, Antonina, Desterro, Eio Grande e Pelotas, e trazendo na
volta os passageiros de Matto Grosso.

3.ft viagem — no dia 11 até Montevideo com as escalas da linha
intermediária e levando malas e passageiros para Matto Grosso.

4* viagem — no dia 17 até Porto Alegre com escalas por San-
tos, Desterro, Rio Grande e Pelotas. Viagem directa (no mesmo vapor).

5? viagem — no dia 24 até Montevideo com escalas por Santos,
Paranaguá, Antonina, Desterro, Rio Grande e Pelotas.

As viagens da linha intermediária fazem escalas nos portos de
.Cananéa, Iguape, S. Francisco e Itajahy.

Os paquetes da Companhia Nacional que actualmente navegam
entre os portos indicados são os seguintes: Bio Pardo, Páo Paraná,
Uio Grande, Bio de Janeiro, Bio Negro, Bio Jaguarão e Itapnã;
os dous primeiros são os que fazem as viageus directas do Rio de
Janeiro a Porto Alegre e vice-versa,

Na tabeliã pag. 61 são indicados os preços cias passagens nos
paquetes desta companhia.



Companhia Nacional de Navegação a vapoíl — Preço bas passagens
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22$

2

R. de Jan. 30$ 15$ 42$ 24$ 45$ 26$ 50$ 30$ ' 52$ 32$
Santos. 25$ 15$ 28$ 18$ 132$ 20$ 34$ 22$
Cananéa. . . te 4$| 2$ !l0$ 6$ 12$ 8$ 15$ 8
Iguape || 14$ 8$ 16$ 10$ 20$ 12$
Paranaguá  3$ 2$ 16$ 10$
Antonina 18$ 12$ 22$ 14$
S.Francisco . 15$j 9$
Itajahy
Desterro
Rio Grande D
Pelotas  25
Porto Alegre

60$ 30$
40$ 24$

60$
45$
20$
25$
20$
22$

30$
28$
12$
16$

60$
50$
30$
30$
20$
22$
20$
15$

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

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

40$!
35$|
35$!
35$
20$
22$
20$
20^,
20$

115$ 52$ 130$
115$
115
115
85$
87$
85$
85$
85$
25$

50
45
45$
45$
30$
32$
30$
30$
30$
10$
10$

120$
100$
100$
100$
100$
100$

50$
40$
40$
40$
40$
40$

100$f&0$
100$
85$
50$
55$
75$

40$
30$
25$
27$
35$;

Passageiros ãe câmara: Os menores até 2 annos pagarão 1/± da passagem; os de 3 a 10 annos 1/2 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 do peito que tem passa-
gem grátis. — 0 espaço concedido a cada passageiro de câmara para sua bagagem é de 300 decimetros cúbicos, e aos
de proa de 200 decimetros cúbicos, pagando o excesso na razão de 1$000 rs. por 30 decimetros cúbicos. : O passageiro
que não seguir viagem depois de ter comprado passagem perderá metade d'ella; mas, depois de encetada a viagem, aquelle
que ficar em qualquer porto diverso do seu destino não terá direito a reclamação ou restituição alguma por differença de
passagem. Para evitar extravios é necessário que os passageiros marquem nos volumes de sua bagagem o porto a que se
dirigem. Agentes: em Porto Alegre — A. S. Froes jr., no Rio Grande — S. Moutinho, em Pelotas — Joaq. M. da Silva.
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Entee Poeto Alegee e Rk> de Janeieo com escalas

Os paquetes Ftttfona e Mayrink da Companhia de Navegaçãoe Estrada^ de Ferro — Espirito Santo e Caravellas, com sede na capitaldo Império, fazem mensalmente uma viagem, partindo da cidadedo P4o de Janeiro nos dias 8 a 11 de cada mez para Porto Alegrecom escalas pelos portos de Santos, Paranaguá, Antonina, S. Tran-oisco, Desterro, Rio Grande e Pelotas e regressando com escalas pelosmesmos portos depois de alguns dias de demora em Porto Alegre,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.
O preço das passagens consta da tabeliã em frente pag. 63.
Os paquetes Canning, Chatam e Cavour, da companhia Liver-

pool, Brazil and 'River 
Bate Mail Steamers, navegam regularmenteentre Rio de Janeiro e Porto Alegre com escalas por alguns dos

portos intermediários para o transporte exclusivo de mercadorias.Trazem e fecebem carga de e para Desterro, Rio de Janeiro, portos daEuropa e dos Estados Unidos.
Não tem dias fixos de partida nem de regresso.
São agentes da companhia: em Porto Alegre -— J. J. Dias; noRio Grande — S. Robinson & Comp.; em Pelotas — J. P. Madureira.

Entee Poeto Alegee e Maegem com escalas nos
poetos inteemediaeios

Parte de Porto Alegre para a Margem (do Taquary, estação daEstrada de Ferro de Porto Alegre a Cacequy) com escala por Xar-
queadas (porto do João Pedro) e Triiimpho um dos trez vapores
Guapo, Monarcha e Gaúcho, da Companhia Fluvial, todos os diasás 7 horas da noite no outomno e inverno e ás 8 horas da noitena primavera e verão.

Da Margem para Porto Alegre com escalas pelos mesmos
pontos regressa todos os dias um dos ditos vapores no outomno e in-verno das 4 hor. 45 min. ás 5 hor. da tarde, na primavera e verão
das 3 hor. 45 min. ás 4 hor. da tarde.

Preço das passagens (sem incluir alimentação) a partir de Porto
Alegre: Xarqueadas á ré 3$000 rs., á proa 1$500 rs.; Triumpho á ré4$000 rs., á proa 2$000 rs.; Margem á ré- 4$500 rs., a proa 2$500 rs.

Além destes a Cmnpanhia Fluvial sustenta um vapor que faz
duas viagens redondas por semana de Porto Alegre até a Margem
com escalas em todos os pontos (havendo passageiros).Sahidas de Porto Alegre ms terças e sextas-feiras ás 8 hor. damanhã; regresso da Margem nas quartas-feiras e sabbados ás mes-
mas horas. — Os preços das passagens são o mesmos acima indicados;
para Pintada á ré ou á proa 2$000 rs.; para 8. Jeronymo 4$000 rs.
á ré e 2$500 rs. á proa. — O vapor Teutonia (que navega entre Porto
Alegre_ e Taquary) recebe tambem passageiros para os portos inter-
mediarios: Xarqueadas, S. Jeronymo, Triumpho e Margem.



PORTOS

Rio de Janeiro
Santos
Paranaguá . . .
Antonina . . .
S. Francisco . .
Santa Catharina.
Rio Grande . ..
Pelotas

Companhia Espirito Santo e Caravellas
Tarifa ãe passageiros entre Rio de Janeiro e Porto Alegre

Paquetes Yieíoria e Mayrink
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Porto Alegre
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50$
45$
18$
18$

30$
26$
12$
12$

50$
50$

23$
;23$

30$
30$
18$
18$
18SK

100$
90$
70$
70$
75$

40$
40$
34$
34$
37$

50$ | 30$

105$
95$
75$
75$
85$
55$
5

43
43
40
40
36
23

3

110
100$
90$
90$
75
75
25$
20$

50$
50$
à
4
33
30$
10$
10$

Passageiros ãe camara: Os menores até 3 annos nada pagam; as crianças de 3 a 10 annos pagam
V2 passagem; as maiores de 10 pagam a passagem por inteiro.

Passageiros de convez: Pagam a passagem por inteiro qualquer que seja a sua idade, com excepção apenas
das crianças de peito.

0 passageiro que não seguir viagem depois de ter comprado passagem perderá metade delia; mas, depois de
encetada a viagem, aquelle que ficar em qualquer porto diverso do seu destino &ão terá direito á reclamação
ou restituição alguma por differença de passagem.

Para evitar extravios os passageiros devem indicar nos volumes de sua bagagem o porto a que se dirigem.

Oi
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Entee Porto Alegee e <Iacuhy com escalas nos
portos inteemediabios

De Porto Alegre parte o vapor D» Pedro todas as terças-feiras
ao meio dia.
v Regressa: De Jaouhy todas as quintas-feiras, da Cachoeira
todas as sextas-feiras ás 8 horas da manhã, de Rio Pardo todas as
sextas-feiras ás 6 horas da tarde.

Preço das passagens: á ré (incl alimentação): Eio Pardo 10$000
rs., Cachoeira 14$000 rs., S. Lourenço 16$000 rs., Jaeuhy 16$000 rs.

As passagens á proa custam metade dos preços indicados.
Entee Porto Alegre e Eio Pardo

De Porto Alegre para Bio Pardo e escalas parte o vapor
Cachoeira todos os domingos ás 8 horas da manhã regressando todas
ás quintas-feiras ás 6 horas da manhã.

Preço das passagens (incluindo a alimentação) de Porto Alegre
a Rio Pardo ou vice-versa (á ré) 8$000 rs.

Entee Poeto Alegee e S. João do Monte Negeo.
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 do Monte Negro regressa um dos ditos vapores 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$000 rs, sem

alimentação.
O vapor Porto Alegre parte de Porto Alegre para g. João

do Monte Negro 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$Q00 rs., sem alimentação 2$000 rs.

Entee Poeto Alegee e S. Sebastião do Cahy
De Porto Alegre parte:
Em todos os domingos ás 8 horas da manhã o vapor Maratá»

Preço das passagens (com alimentação) 5$O0O rs.
Em todas as segundas-feiras ás 8 horas da manhã o vapor Barão

de Cahy. 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$O00 rs.
Em todas as quintas-feiras ás 8 horas da manhã o vapor União»

Preço das passagens (com alimentação) 5$000 rs.
De S. Sebastião regressa:
Em todas ás segundas-feiras o vapor União (sem hora certa

de partida).
Em todas as quintas-feiras o vapor Maratá 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

¦íi.



levam pas-

- * • V'-- ---•••v-y.y.-^v-.y .y „,'•¦:•• 
- -¦ ¦-..- ¦¦ ¦ ' 

> .. v;-

— 65; — y 
' ¦'".'--¦

vapores passam por S. João do Monte Negro, para onde
sageiros; passagens a 2$000 pptii alimentação.)

Entee Porto Alegee e Taquaey
Parte de Porto Alegre o vapor Teutonia todas as quartas-feiras e sabbados ás 8 lioras da manhã, regressando de Taquary

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, Triumpho e Margem mediante o preço de
4$000 rs. á ré, e 2$000 rs. á proa (com alimentação).

O vapor Barão do Triumpho parte de Porto Alegre paraTaquary nas quintas-feiras ás 6 horas da tarde (mais ou menos), e
vai á Estrella quando o rio o permitte. Eegressa nas quartas-feiras.
Os preços das passagens são: De Porto Alegre a Taquary 6$000 rs. á ré,
3$000 rs. á proa; de Porto Alegre á Estrella 12|000 rs. á ré, 6$000 rs.
á proa (com alimentação).

Entee Poeto Alegee e S. Leopoldo
De Porto Alegre parte o vapor Guahyba todas as quintas-feiras

ás 9 horas da manhã.
De S, Leopoldo regressa o mesmo vapor todas aí segundas-

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

Entee Poeto Alegee e Palmae
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.

O vapor Mirim parte de Porto Alegre para Palmar, com escala
nos portos intermediários, nos dias 1 e 20 de cada mez, regressando
de Palmar para Porto Alegre em dias indeterminados conforme a
affluencia de cargas que tem.

Preço das passagens: De Porto Alegre a Itapuã (incluindo
alimentação) 5$000 rs. á ré, 3$000 rs. á proa* de Porto Alegre
a Palmar a ré 10$000 rs., á proa 5$000 rs.; crianças menores de
8 annos grátis; para famílias faz-se um abatimento de 10%-

Entee Poeto Alegee e Barea
Parte de Porto 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 passagens
3$000 rs. á ré (sem alimentação), 2$000 rs. á proa,

O vapor Promptidão parte de Porto Alegre para Barra em
todas as segundas, quartas e sextas-feiras ás 8 horas da manhã,
regressando da Barra todas as terças, quintas-feiras e sabbados ás
mesmas horas. Preço das passagens (sem alimentação) 3$000 rs.
á ré, 2$000 rs. á proa.

- 5
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Entee Poeto Alegee e Pedeas Beancas
Parte de Porto Alegre para Medras Brancas o vapor \Gupy

todos os dias ás 8V. horas da manhã, regressando diariamente ás
3 horas da tarde no outomno e interno e ás 4 horas da tarde na

primavera e verão. Preço das passagens 1$000 rs.

Entee Taquaey e Estrella
Entre Taquary e Estrella navega o vapor Teutonia 2a., partindo

nas quintas-feiras e domingos ás 6 horas da manhã e regressando nas
ouartas e sabbados a horas indeterminadas. -•^Passagens. á ré 6$000 rs., á proa 3|000 rs. (inclusive alimentação)

O vapor Barão do Triumpho vai de Taquary á Estrella quando
ha agua no rio (vide supra - Entre Porto Alegre e Taquary).

Entee Eio Geande e Jaguaeâo com escalas
Do Kio Grande parte para Jagúarão com escalas por Pelotas

e Santa Izabel o vapor 8. Pedro uma vez; poi-semananas quartas-
feiras ás 8 horas da manhã, regressando de Jaguarao nos ao
mingos ás mesmas horas.

Os preços das passagens são:
De Rio Grande a Pelotas a ré 2$000 rs, á proa 1J000 rs.
77 » aSta.Izahel > 10$000 » » 61000 »

;• l l » a Jagúarão » 20f000 | » 10*000 »
» Jagúarão a Santa Izabel » 1OJ0OO » » «600 »
» a Pelotas » 16$000 » ? 8$00U »

Não ha muita regularidade nas viagens desta linha.
Agentes: no Rio Grande o commandante do vapor, em Pelotas

Arthur Barreiros, em Jagúarão Avelino Seabra.

Entee Rio Geande e Santa Victoria
Não ha linha regular. As vezes o vapor S. Pedro- da carr eira

entre Rio Grande e Jagúarão - vai ate Santa Viotoria, porem isto
em épocas indeterminadas. O preço das passagens e entao^

Do Rio Grande á Sta. Victoria á ré 32J00O rs. a proa 181000 rs.

De Pelotas á Santa Victoria » 20J000 » * 10|00O »

De Santa Izabel á Sta. Victoria » 20|000 » > 10J000
De Jagúarão á Santa Victoria » 16$000 » » 8$000 »

Entee Ueugttayana, Itaqui, S. Boeja e otjteos poetos
BEAZILEIEOS DA COSTA DO ÜEUGUAY

A navegação entre estes portos é feita por 7 vapores: Mm

%•#§ (2 ton.) brazileiros, e Jíews^ero (132 ten.), J#fl (15 ton.)

merciaes do Alto Uruguay tem a seguinte tarifa de passagens.
-i'
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Es. 16$000

24$000
32$000
48$000
8$000
16$000
32$000
16$000

2:
Es.

¦"¦'¦,,'.'.' • y,yi . .'.'¦¦ ;'"VV'';'

8$000
»

»

»

»

» 12$000
16$000
24$000
4$000
8$000
16$000
8$000

16$ 4,00

De Monte Caseros a Uruguayarít
De Monte Caseros a S. Martin
De Monte Caseros a Itaqui e Alvear
De Monte Caseros a S. Thomé e S. Borja
De Uruguayana a S. Martin
De Uruguayana a Itaqui e Alvear
De Uruguayana a Santo Thomé e S. Borja
De Itaqui e Alvear a S. Borja e S. Thomé

NOTA. Para o regresso a mesma tarifa.
O vapor Mensagero tem a seguinte tariía de passagens (a 1.* co-

lumna dá os preços em pezos argentinos):
1\ Classe 2S Classe

p. a. 1000 reis p. a. 1000 reis
De Ceibo a Uruguayana e Livres 8,00 16$ 4,00 8$
De Ceibo a S. Martin 12,00 24$ 6,00 12$
De Ceibo a Itaqui e Alvear 16,00 32$ 8,00 16$
De Ceibo a Santo Thomé e S. Borja 24,00 48$ 12,00 24$
De Uruguayana e Livres a S. Martin 4,00 8$ 2,00 4$
De Uruguayana e Livres a La Cruz,

Alvear e Itaqui 8,00
De Uruguayana e Livres a S. Thomé e

S. Borja 16,00 32$ 8,00 16$
De La Cruz, Alvear e Itaqui a S. Thomé e

S. Borja 8,00 16$ 4,00 8$
NOTA. Para o regresso a mesma tarifa.
Estes trez vapores sâo os mais procurados, porque são tambem

os maiores. Mas nenhum delles tem dias certos de partida e chegada
— dependendo suas viagens do estado de navegabilidade do rio
Uruguay, por quanto navegam constantemente nas épocas de cheia,
e pouco navegam nas oceasiões de baixa.

O vapor argentino Esteia navega entre Monte-Caseros, Uru-
guayana, Passo dos Livres, Itaqui, Alvear, S. Borja, Santa Thomé
e Garruchos. Tem a mesma tarifa de passagens que os outros
vapores do Uruguay e faz 3 viagens redondas por mez.

O vapor Mendes Nunes navega entre Livres e Uruguayana,
conduzindo tambem passageiros a qualquer ponto da costa do Uru-
guay mediante preço ajustado.

O vapor Universal navega no mesmo rio levando somente passagei-
ros para os portos das 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).

5*
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Diligencias
Ektrb Santa Maria, S. Gabriel, Rosário e Alegrete

As diligencias da Empreza Rodrigo de Vasconcellos partem no

verão (de out. a abril): OQ17.9Up „aAa mez
De S. Gabriel para Santa Maria nos dias 2 9 " e 2B de cada mez.

De Sta. Maria para S. Gabriel nos dias 7 15 28 e 30 »

De S. Gabriel para Alegrete nos dias |, 
9,,17 e 25 »

De Alegrete para S. Gabriel nos dias 5, 13, 21 e 28 » »

As mesmas diligencias chegam:
3 De S., Gabriel a S. Maria nos dias 8, 10, 18 e 26 de cada mez

De S. Maria a S. Gabriel nos dias 8, 16, 24 e 31 > >> »

De S. Gabriel a Alegrete nos dias 3, 10, 18 e 2b » » »

De Alegrete a S. Gabriel nos dias 6, 14, 22, _í» »
Preços das passagens:

De S. Gabriel a Santa Maria e vice-versa .
De S. Gabriel ao Alegrete e vice-versa. . .
De S. Gabriel ao Rosário e vice-versa . . .

.- De Alegrete ao Rosário e vice-versa . . ....
Excesso de bagagem e encommendas:

De S. Gabriel a Santa Maria por klgr. 800 rs.

De S. Gabriel a Alegrete , » » m »

De S. Gabriel ao Rosário  ^
De Alegrete ao Rosário •••••;•'''

Cada passageiro tem direito a 10 miog.
No inverno (de maio a setembro) o movimento e os preços

-diferem e são os seguintes:
Sahidas

De S. Gabriel para Santa Maria, 2 e 17 de cada mez.

25$000 rs.
30$000 »
10$000 »
20SO00 »

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Ss - -
*„ ' .

y.y:

..-.

De St. Maria para S. Gabriel, 7 e 23
De S. Gabriel para Alegrete, 9 e 25
De Alegrete para S. Gabriel, 14 e jy

7;. Chegadas
De S. Gabriel a St. Maria, 3 e 18
De St. Maria a S. Gabriel, 8 e 24
De S. Gabriel ao Alegrete, 10 e 2b
De Alegrete a S. Gabriel, 15 e 80.

Preços das passagens: |000 |<
De S. Gabriel a St. Maria  «
De S. Gabriel ao Alegrete fggg »

De S. Gabriel ao Rosário |«g
¦ Do Rosário ao Alegrete  ^P"

São agentes desta empreza:
Em St. Maria - Moraes Chaves & Comp.
Em S. Gabriel - Rodrigo Vasconcellos & Comp.

,. No Rosário - Lino Moreira - »
No Alegrete - Antonio A. do Nascimento. . .
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Entee Pedeas Altasj Cacimbinhas e Pieatiny
Sahidas de Pedras Altas (á chegada do trem da linha férrea do

Rio Grande a Bagé) para Cacimbinhas nos dias 2, 9, 16 e 23 de
cada mez; de Cacimbinhas para Firatiny nos dias 3, 10, 17 e 24.
Regresso de Firatiny para Cacimbinhas nos dias 5, 12, 19 e 26;
de Cacimbinhas para Pedras Altas nos dias 6, 13, 20 e 27.

Preços das passagens: de Pedras Altas a Piratiny (ida e volta)
20$000 rs.; de Pedras Altas a Cacimbinhas 5$000 rs.,; de Cacimbinhas a
Piratiny 7$000 rs.; passagens de caminho 1$000 rs. por légua.

Agentes: em Pedras Altas — Pompilio Sequeira & Comp.; em
Cacimbinhas — Gabriel Castro & Comp.; em Piratiny — Francisco
de Souza Leite; em Pelotas — José Torres Crehuet.

Entee Bagé e Sant'Anna do Liveamento passando
poe D. Pedeito

As diligencias da Empreza União e Progresso entre Bagé e
Livramento (em combinação com as emprezas cie diligencias de
Alegrete para Uruguayana e para S. Gabriel, Santa Maria, Rosário,
etc.) partem de Bagé para Livramento e vice-versa de Í.° outubro
até 30 abril nos dias 1, 5, 10, 15, 20 e 25 de cada mez e de 1.° maio
a 30 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 ..... 3Í000 »
» * a Pirahy. . . . .
» » ao Passo da Ferraria
» » a S. Maria-Chica -
» > a D. Pedrito . . .
» D. Pedrito a Upacarahy .

» » Upamarotim
» » Restinga .
» » Ibicuhy . .
> % Livramento

Cada passageiro tem direito ao transporte de 10 kilogr. 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.

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

Ás 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 invernosa (de maio a setembro) as viagens íazem-se
em dous dias; no verão (de outubro a abril) as viagens realizam-se
em um só dia. ^ ¦

Proprietário Manoel Joaquim da Silva Júnior — Agentes: em tfage
— José Manoel Rodrigues; em Livramento T "*«*** n"a+^

5|000 »
7|000 »
9$000 »

12$000 »
»

9$000 »
11$000 >

»

18$000 >

Leandro Onetti.
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Entbe Bagé e D. Pedbito
., As düigencias da Empreza Quirino sahem de Bagé para D. Pe- •

tóto nos dias 3, 11, 19 e 27 e regressam de D. Peànto nos dias

6, 14, 22 e 30 de cada mez. vice-versa
Preços das passagens: De Bage a D. ^anio 

e .
io®nnn r«. da Ferraria a Bagé e vice-versa 6$000 rs.; da cerraria
aTledrito e v™sa 6$000 rs. Bagagem excedente a 10 Wogr

paga WM de frete por kilogr. - Agentes: em Bage - Antônio

Magalhães; em D. Pedrito - Bastos & Irmão.

Entee Bagé, Liveamento e Riveba
a« fliiwímpias da Empreza Commercial sabem de Bagè paraAs fpfS^ypE 5 15 e 25 e regressam de Iivera e

Livramento e ãivera nos mas o, ^ 
e 

%°, 6 d mez
Livramento para Bagé nos dias 1, 11 e 21 de cada mez.

Os preços das passagens sao: ^
De Bagé ao Farinha  4|000 é

» » *>&**$; • 
• • 

; 6|000 » ..

* * a I' * ri™  . . 8$000 »ao Brum & Comp miam »aOerrilhada. ggg *
ao Manoel Ferrandes ]2|000 »
ao Ventura Lopes l4$ooo »
ao Querolo & Irmão |||0Q
ao João Caixeiro j/|wu »
ao Capão Alto £»|uuu »
ao Dinarte Corrêa 20|000 »
ao Faustino Lopes ^guu »
ao Serro do Cbapéo 23l000 »

a Livramento) . . , 251000 »
a Rivera )

Proprietários: Gie & Affiwwo. _ 
£ ^^

Rivera para o Salto, no Estado Oriental.)

Entee Bagé e São Gabeiel i
A, diligencias kf»^ * 

»"* to
(no verão) noa to 1.& *^j$8&iii Pa^Bagé nos to

PEH ?»W- ** *» Jta segninte, (6, 14, 22 e 29)

de cada mez. Os preços das passagens sao: ^
De Bagé a Pirahysmbo  *

»

»

/ífe

#'

»

»

»

a Martins Pons
a Delabari . . .
a Taboleiro. . .
a José Bonifácio
a Cbico Bittencourt
a S. Gabriel . . . .

4$000
6$000
9$000

15$000
20|000
25&000

>
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De S. Gabriel a Chico B^tencourt. . . . . 5$000 rs.
» a José Bonifácio . 8$000 >

15$000 »
18|000 »
22$000 »

. . . . 25$000 »
de bagagem; excesso de

» a Taboleiro
» a Delabari. . . .
» a Martins Pons .
» a Bagé

Os passageiros tem direito a 10 klgr. de bagagem; excesso de
bagagem de Bagé a S. Gabriel 300 rs. por klgr.; nos pontos inter-
mediarios 200 rs. por klgr. O itinerário de inverno e:

Sabidas de Bagé nos dias 1, 10 e 20 > de cada mez<
Sahidas de S. Gabriel nos dias 5, 15 e 2o (
Proprietario-agente: Cassildo Carrion.

Entbe Bagé b Taquaeembó
As diligencias de Bagé para Taquaremfcó, com escala por

Cunhapirú e Oorrales, sahem de Bagé nos dias 4, 14 e 24 de cada
mez • regressando de Taquarembo nos dias 10, 20 e dO.

O preço das passagens de Bagé a Taquarembó e vice-versa é
de 301000 rs • os preços das escalas não nos foram eommumcados.,

São Jm es em Bagé - José Bina; em Corrales - Baptista
U^SXu - Manoel Grandal; em Taparembô - Pan-
talion Pintos.

Entbe Bagé e Sebbo Labgo
As diligencias de Bagé para Serro Largo partem nos diaai 8,

13 e 23 regressando de Serro Largo para Bage nos dias 8 18 e

28 de cada mez. Preço das passagens de Bage a Serro Largo e

"*!gntS$em 
Bagé - Manoel Martine & Comp, om Serro

Larg(F7rama°estesr 
at únicas informações que recebemos).

Entbe Bagé e Pasbo Ramibes (Rio Negbo) _
A .diligencias de Bagé para Passo Bamires, da Empreza Vmao

, Proaresso em 1gaL com as diligencias da mesma empreza que
L SS Wes vão a Eurasno e Montevidéo, partem de Bage

ra"XJZXanos dia, 7, 17 o «,fr *J. «J. «*««*

de Passo Bamires para Bagé nos dias 10, 20 e 30 ou dl.
, ______., -_. —_ _/-__. s\ -_k-fc r* n £~i /\ •Os preçosjlas passagens são: ^ ^ g 1Q()

» » . » . - JaJrTTpillhl.  : II
De Bagé aos Farinhas •••••••••*' : A o 00

» » ao Passo Viola - Caetano Cozzani  » *«M
» * a Cerrilhada - Brum & Hermano  * -Q

a Guabijú - Pinhol Hermanos . *g
» — Martinez & Vassoa gtgj

a Hospital - Estância Farinha . . .... . | 
J

a Cochilha de Fogo - Jeremias de Mello. . b.w
» » a Cerro Chato - Juan Ruiz •
» » a Tres Ilhas - Amatram Hermanos >

»

¦'4
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De Bagé a Cinco Sauces —Palies Hermanos. ... 7.50
I » 1 » » — Manuel Castro 8.00
» » » » ! » —Domingos Formoso. ...» 9.00
» » » » » — Leopoldo Lotito 9.50

a Turupé — Ramon Castro ....... . . 9-50
a Passo Laguna — Domingos Formoso . . . 10-00
a Rincão Zamora — Jeronimo Cardoso .... 11-00

, a Passo Ramires — José Nunes 12.00
Passo Ramires a Rincão Zamora — Jeronimo Cardoso. LOO

a Passo Laguna — Domingo Formoso 2.00
a Turupé —Ramon Castro. .... 2.50
a Cinco Sauces — Leopoldo Lotito. » 2.50

y> » » » » — Domingo Formoso. 3.00
» » » ». » — Manuel Castro . 4.00
» » » » » — Palies Hermanos 4.50

a Tres Ilhas — Amatrain Hermanos. 5.00
a Cerro Chato — Juan Ruiz ....... 5.00

. a Cochilha de Fogo — Jeremias de Mello 5.50
a Hospital — Estância Farinha . . .* 6.00
a Guabijú — Martinez & Vassoa . 7.00

» » » • » — Pinhol Hermanos.... 7.50
» » » ¦ a Cerrilhada — Jayme Pinhol .... 8.00
£ I » » — Brum & Hermano . b.50

a Passo Viola — Caetano Cozzani. 10.00
Farinhas  « J.J#

y , a Bagé — Santayana & C.°, succ. . . » 12.UU
Cada passageiro tem direito ao transporte gratuito de 10 klgr.

de bagagem, pagando frete pelo excesso conforme a distancia a

percorrer. -
Empresário: — Miguel Ayzaguer.
Agentes em Bagé — Santayana & Comp., successores; em 1 asso

Ramires José Nunes.

Entre Livramento e Uruguayana
1 Consta-nos que faz o serviço entre Livramento e uruguayana
a Empresa Baltar ou a que lhe succedeu, partindo as diligencias
de Livramento no dia seguinte á chegada das diligencias de
Bagé.

Entre Alegrete e Uruguayana
"Faz o serviço entre Alegrete e Uruguayana hM^M
Flores sahindo as diligencias de Alegrete nos dias 4, 14 e 24 de
cada mez, e chegando á Uruguayana nos dias 5, 15 e 2o; partindo
de Uruguayana a 1, 11 e 21 e chegando a Alegrete a 2, 12 e 2J

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

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

> »

» í
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-St. Entre JaguIrÃo e Herval
As diligencias da empreza Floresta Hervalense. de Francisco

Pedro Mendes, sahem de Jaguarão para o Herval em todas as sextas-
feiras de manhã, regressando do Herval para Jaguarão em todas as
terças-feiras tambem de manhã. As viagens são de um dia. O
preço das passagens é 8$000 rs.

Entre Jaguarão e Maria Gomes
As diligencias dia empreza Paquete Inglez sahem de Jaguarão

para o Arroio Grande em todas as segundas-feiras, seguindo do
Arroio Grande á Maria Gomes. Regressam de Maria Gomes para
Jaguarão em todas as sextas-feiras depois da chegada do trem.

Os preços das passagens são:
De Jaguarão a Arroio Grande  6$000 rs.

» a Maria Gomes 14$000 »
» Arroio Grande a Maria Gomes . . . 8$000 »

Os passageiros tom direito ao transporte de 20 lbr. de bagagem,
pagando 200 rs. por lbr. de excesso.

Agentes em Maria Gomes — Rios & Comp.

Entre Jaguarão e Dtjrasno (no Estado Oriental)
As diligencias da Empreza Uomão Aldado partem de Jaguarão

para Durasno com escala por Serro Largo, Tres Ilhas, Tarariras,
Cordovez e Oapilla de Farruco nos dias 8, 16. 23 e 30 ou 31 de
cada mez, de Serro Largo nos dias 1, 9, 17 e 24, de Cordovez nos
dias 2, 10, 18 e 25.

Regressam: de Durasno nos dias 3, 11, 18 e 26; de Cordovez
nos dias 4, 12, 19 e 27; de Serro Largo nos dias 5, 13, 20 e 28.

Agentes: em Jaguarão — Baptista Echabe, em Serro Largo —

Juan Herrertche, em Cordovez — Leon Daquirre, em Durasno —

Limfon y Ernandes.
(Não recebemos informações sobre os preços das passagens).

* . . '

Entre Santa Maria da Bocca do Monte e Cruz Alta
As informações, que pedimos, sobre esta linha de diligencias

(annunciada para ser inaugurada logo que começasse o trafego da
Estrada de Ferro de Porto Alegre a Cacequy até a estação de
Santa Maria) não nos chegaram ainda. Si as recebermos antes de
terminar-se a impressão deste livro serão consignadas em um ap-
pendice. Parece que alguns empresários desta espécie de transportes
não comprehendem que com estas noticias fazemos-lhes um impor-
tante annuncio e gratuitamente.
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Tabeliã das moedas brazileiras, sua espécie, valor, pezo e titulo

ESPÉCIE
VALOR

EM REIS
PEZO EM
GRAMMOS

TITULO
EM MIL-
LE SIMOS

ME T AI*
PURO EM
GRAMMOS

LEIS QUE AS AUTORISABAM

Ouro

Prata

Niekel mW I

Cobre
(

20S000
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 llLei n.° 401 de 11 set. 1846, Decr. n.» 487 de 28 nov. 1846
8,220 /Lei n.° 475 de 20 set. 1847, Decr. n.» 625 de 28 julh. 1849.

23 383 1
1L691 iLei n.° 1817 de 3 set. 1870 — art. 2:

5',845
25 partes de niekel
75 partes de cobre
95 partes de cobre
4 partes de estanho
1 parte de zinco

Lei n.° 18.17 de 3 set. 1870 — art.° 1.°

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

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

mais de 20$000 rs. <X.ei n. 101/ 0amc?aL iqa7 »v+ * °\ — A relação entre o ouro e a prata e de 1 : 14,22
até a quantia de 200 rs. (Decr. n.° 4019 de 1867 ^M^Mm^^Èà de 1: 155/8. - As moedas
(Lei nq° 1817 de 3 set. 1870 art. 2.»); p|g|f J| W ^IlllMãmíès as de 2$000 rs., de

±fl^T^36as Ztt^\V2fZ^iÁ£ SLSETSi- as ««das de p^ta
do titulo de 900 e as do valor de 200 rs. do mesmo metal. ^_ - ¦ y , •„,- --, --

•via»'&>f?t

,-. Agi- ' • _SSS_S_ái
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Tabeliã <& cambio
Valoees dos metaes e das moedas dos peincipaes paizes
que tem eelações commeeciaes com o beazil segundo o

estado do cambio entee o beazil e a inglatebba
,tí

ERGO

ogS

INGLATERRA

o

fcJ)
i—jH•rH

S i—'O »H

cã ü

O
•tí

rt

o
ü

*tí

POR-
TU-
GAL

o
o

o¦si
S £3*
a páo

ALLE-
MANHA

S.3
cã O

K^_ *»H

í-i
O•tí

CQ CQ

ra p

r-H Oeõ«tí

•tí

p

rtti:
£ °
O 0)

'tí

P w

g rtrt «3
§
*

o
O cü

?> O
•tí

O
po
o
A

c: w
§̂
O
A

16 v;
3'/.<

V

17

74

15|000
14$883
14$769
14|656
14|545
14$436
141328

$750J|$596
$744

Vs

78

738
733
$727
$722
$716

$591

1/
m

3

18

|586
l$582
$577
$573
569

$711
$706

7
7;
7

700
$695
$690
$685
$681

78
19 —

Vs
Vi

$676

Vs
Vi

14$222
14$118
14$015
13$913
13$813
13$714
13$617
13$521
13$427
13$333
13$241
13$151
13$061
12$973
12$886
12$800
12$715
12$632
12$549
12$468,$623
12$387

$564
$560
$556
$552

$671
$667
$662
$657
$653
$648
$644
$640
$636
$632
$627

12$308

$548
$544
$540
$537
$533
$529
$526
$522
$519
$515
$511
$508
$505
$502
$499
$495

$6191492
$615;|$489

237
235
232
230
227
225
222
220
218
216
213
211
209
206
204
202
200
198
196
194
192
190
188
186
184
182
180
179
177

$735
$729

3$088|3$191
167

$724
$718
$713
$707
$702
$696
$692
$686
$682
$677
$672
$669
$662
$658
$653
$649
$644
$640
$636
$632
$628
$624
$619
$615
$611
$607
$603

3$064
3$040
3$017
2$994
,2$971
2$949
|2$927
2$906
2$885
2$864
2$843
2$822
2$803
2$783
2$764
2$745

Í2$976 68,7
2$953 67,4

3$142 2$930 66,1
,3$118 2$908 64,9
3$095 2$886 63,6
3$071 2$864|62,4
3$048 2$843 61,2
3$026 2$822 60,0
3$004 2$801 58,8
2$982 2$781 57,7
2$960 2$761 56,5
2$939 2$741 55,4
2$918 2$721 54,3
2$897 2$702|53,2
2$877|2$683 52,1
2$857i2$664|51,0
2$837 2$645j50,0

2$7262$817
|2$707 2$798
2$688 2$779
2$667 2$760
2$653 2$742
2$635 2$723
2$617 2$705
2$600 2$688,
2$583
J2$566
I2$549
|2$533

2$627
2$609
2$591

2$670
2$653

2$574
2$557
2$539
2$523
2$506

48,9
47,9
46,9
45,9
45,0
44,0
43,0
42,1
41,1
40,2

2$490
2$474

2$635'2$458'I39,3
2$619,2$442 38,4

40,7
40,2
39,8
39,4
38,9
38,4
38,0
37,5
37,0
36,6
36,1
35,6
35,2
34,7
34,3
33,8
33,3
32,9
32,4
31,9
31,5
31,0
30,6
30,1
29,6
29,1
28,7
128,2
Í27,7

Éilllkáiilakvãaóvâlo^do franco de I|p|f|Í tam'
bem para os francos belgas e suissos, para as hras italianas e

para as drachmas gregas.
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INGLATERRA

ce»d*

O
r-H

fe

feX)
•rH

Sii i—I£3'—io ••—i
^^co o

o

o

O „
COC+H

POR-
TU-
GAL

o
o

o
ft *ri

_ ^

O reo

ÁüLE-
MANHA

ce

fe"3
o

o 2li

CO

ce^

g
I
P

O

O <&

ce ^
fe o

h5 H

pq
Pm Ò

_

u »
O CD

L> o

ft

O

go
o
fi

ri £il
a o

19
3

20

'4

Vs
1/
/4

3/
/8

1

12$229
12$152
íl2$075
12$000
:111925

21

11$852
11$779
11$707

22

Vs
Vi
Vs-
Vi
/8
8<<

/ 4

8

3

3

23

8

|

8

$611$486
$608$483
$6031479
$600 «477
$596i!$474
$593:j$471
$589$468
$585$465
($582;$462

ll$566!$578i|$459
ll$497|$575|j$457
ll$429'S571jí$454
ll$36lj$568!:í$452
ll$294j$565j$450
ll$228|$561j$447
11$163!$558'$444
11$098 $555:!$441
11$034$552,|$438
10$971 $549: $436
10$909 $545!j$433
10S847l$542!|431
10Í787!.$539;!$429
10$726' $536''$426
10$667; $533:$423
10$608!|530Í421
10$550;$527|i$418
10$492;$525:i$416
;10$435 $5221414

1/
li

8 !l0$378,$519!:|412
l;10$323|$516;:$410

m !;i0$267!$513h$408
Va ill0$213|$511"$_05

I0$159 $508 $403
10$105l$505 $4013

8

175
174
172
170
168
167
165
163
162
160
159
157
156
154
153
151
150
148
147
145
144
143
141
140
139
137
136
135
134
132
131
130
129
127

$599 2pl7' 
;2$501$595

|592
$588
$585
$581

578

$571

Í2$602;2$426 ;37,5
2$585 2$411J36,7

2Í485 2$569|j2$396 !35,8
2$470:2$553;;2$381 ;35,0
12$455|!2$537 2$366:;34,1
21440 2$522;í2$352;33,3
2$425 2$506::2$337;;32,5 ;24,5

27,3
Í26,8
126,4
i25,9
;25,5
25,0

$564
$560
$557
$553

2$410 2$491|12$323i:31,7
395 ;2$476;|2$309;;30,9I2$46112|295130,1

2$446:2$281
2$4322$268

$547

540
538

2
2$381
2$367
2$353;
|2$339
i2$325
|2$311
;2$298
2$284
2$271
I2$258
21245

2$417
2$403
2$389
2$375
2$361
2$348
2138411177

2$254
2$241
|2$228
2$215;

129,3
|28,7
,27,8
27,0
26,3
25.6

2$20224,8'2$18924,1
23,4

|2$321:2$164 22,7
:2$232|!2$308j2$152 22,0

$529íi2$220;|2$295;2$140|21,3
$526 í!2$208 2$28212$128120,6
$523 |i2$1961|2$269,;2$116 20,0
$520 |'2$184;;2$257l2$105
$517 2$172 2$245:;2$093
$514 2$160 2$232:2$082
$511 2$148'2|220;2$070

2$208|2$059
2$196 2$048 16,1
2|184!'2$037 15,5
2$173Í!2$026 14,9
2$16li!2$016 14,3

$509 P2$137'|2$125

19,3
18,7
18,0
17,4
16,7

2|102
Í2I091

$506
$503
$500
^4-98
$495 i;2S080|l2$150;!2$005 13,7

24,0
Í23,6
;23,1'22,7

Í22,2
;21,8
,21,3
;20,8Í20,4
il9,9
,19,4
!18,9
18,5
18,0
17,6
17,1
16,7
16,2
15,7
15,3
|14,8
!14,3
13,9
13,4
12,9
12,5
12,0

X) 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 gregas.
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tí
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tí
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o

s
ce ft^
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MANHA

23 Vs
24 —

1
8

25

5
3

78

3

26

27

VslU
7s
V2
5/
/8

7/8

1,I
1/
5

81
28

8

10$052
10$000
91948
9|897
9$846
9$796
9$746
91697
91648
9$600
9$552
9|504
9$457
9$411
9$365
9$320
9f275
91231
9|l86
91142
91099

$5031399

$497jj$395
495

I

91014
81971
81930
81889

387
D

1381

14921391
$49011389
1487
1485
$482
1480
$477
$475
$472
470
468
$466
$463
$461
459
457
$455
1452
1450
$448
$446
444

374
$372
$371
1369
$367
$365
$363

8$847
8$807
8$767
81727
8$687
8J648
81609
81571

442
440
438
436
434
432
430
428

$360
$358
$356
1354
$353

352
350
348
347
348
344
343
341

126
125
124
123
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100

99
98
97
96
96
95
94
93

M
r—i

ce

o &
ce o
>'$

u
o
tí

w
O
Pi
<
Hm

xn
O
fl

ce

cetí

tí

n
tí

¦ O

O CD
ce ft

í> o
tí

PQ 8
PM $

tí
tí <J

o
O cü

tí

O
H

tí O
P

ri
sPU
4

Phm
O
fl

o

1490

$483
$481
$478
$476
$473
$471
$468
$466
$464

2$069j2$139í
2|0582|128
2$047;2$H7 1$974'2$036-2$106

2$0262|095'2$016 
2$084|jl$944'2$006 
2$074!'l$934

1$990 2$063:|l$924j

1$954

$459
$457
$455
$452
450
448
446
444
$441
$440
$438
$436

$433
$431
$429
&427
$424
$422
$42"0
$418

1$9862$053
l$976i!2$042
lp62|032
1$956í2$022'
1$946,2$012;
l$937i|2$002|

711992ft)

1$918:
1$909!
11900
1$891
1$882
1$873
1$864
1$855
1$846
1$838|
1$830

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

1$983!
1$973|

1$914
l$905i
$895',
$886!

1$876'
1$867
1$858
1$849
1$840

1$9641$831
1$954
1$945
1$936

927
918
909

1$900
11891

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

1$823
1$814
1$805
1$797
1$788
11780
1$772
1$704

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

13,1
12,5
11,9
11,3
10,8
10,2
9,6
9,1.
8,5
8,0
7,4
6,9
6,4
5,8
5,3
4,8
4,3
3,8
3,3
2,8
2,4
1,9
1,4
0,9
0,4
j)àr
des-

conto
0,5
0,9
1,4
1,8
2,3
2,8
3,3
3,7

11,6
11,1
10,6
10,2
9,7
9,2
8,8
8,3
7,8
7,4
6,9
6,5
6,0
5,5
5,1
4,6
4,1
3,7
3,2
2,7
2,3
1,8
1,4
0,9
0,4
j)ar
pre-mio
0,5
0,9
1,4
1,8
2,3
2,7
3,2
3,6

t A columna relativa ao valor do franco de França serve tambem para
os francos belgas e suissos, para as liras italianas e para as drachmas gregas.
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Tabella das principaes moedas estrangeiras, da sua
espécie, pezo, TITULO E \0 seu valor em ouro ou

PRATA BRAZILEIROS
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 grammo
de prata pura no valor de 85,6 réis. ._

NACIONALIDADE N.'

Allemanha

Argentina (Rep.).

Austria-Hungria

Bélgica*)
Chile. .

Colômbia

Dinamarca

Egypto

Estados Unidos

França

Ouro
»

Prata
»

Ouro
»

Prata
»

Ouro
»

Prata

Ouro
»

Prata
, Ouro

»

Prata
, Ouro

»

Prata
»

. Ouro

Prata
»

. Ouro

Prata
»

. Ouro

20
10
5
1
5

279
1

8
4
2
1

10
5
1

20
10
1

20
10
2
1

100
50
2&
10
5

20
10
5
1m

100

DENOMINA-

ÇÃo

PEZO
EM

GRAM.

O

P
ooo

VALOR
INTRIN-

SECO

Reichsmark

Pesos

Florins

• Pesos

Kronen

Piastras

Dollars

Francos

7,965
3,982

27,777
5,555
8,064
4,032

25,000
12,500
6,451
3,226

24,691
12,345

15,253
7,627

25,000
32,258
16,129
25,000
8,960
4,480
15,000
7,500
8,500
4,250
2,125

12,500
6,250

33,436
16,718
8,359

26,729
12,500
32,258

900
»

800

875

900

8$710
4$355
2$140
$428
8$818
4$409
1$926
$963
7$054
3$527
1$902
$951

16$679
8$340
1$926

35$274
17$637

1$926
9$798
4«899
1$027
$513

9$037
4$518
2$259
$963
$481

36$561
18$280
9$140
2$059

$963
35$273

*) 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.

m
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NACIONALIDADE

França . , .

Gréciax)
Hespanha

Hollanda

Inglaterra .

Itália2). . .
México . . .

Noruega8) .
Pera .: y..> "'•

Portugal .

Eussia . •

w
. Ouro

»

Prata

. Ouro
»

»

Prata

. Ouro

Prata

. Ouro
»

Prata

. Ouro

Prata

Ouro

Prata

Ouro

Prata
»

Ouro

DENOMINA-
• ÇÃO

50
20
10
5
2

10

25
5
2
2
1

10
21/

1
1

V.
1

2

20
10
5
1

_!

20
10
1
7-
10
5
2

500
200

5

Francos

»'i

Escudos
»

Pecetas

Ducados
»

Florins

Libra

Coroa
>

Pesos

Soles

Mil réis

Réis

Eublos

PEZO
EM

GRAM.

O

p <
VALOR
INTRIN*

SECO

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

916

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

$770

9$170
3$668
8$818
1$926
$770

8$337
4$168
7$348
2|022

$809
8$890
4$445
2$239
11119

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

900 35$273!

917
>

1|926
$963

19$760
9$880
3$952
$981
$392

7$284
4$371

a_

x) 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.

*) Tem moedas iguaes ás daFrança quanto ás espécies, pezos, títulos

e valores. A lira corresponde exactamente ao franco. Conv. 5 nov. 1878.
8) Tem moedas iguaes ás da Dinamarca quanto ás espécies,

pezos, titulos e valores. Conv. de 27 maio 1873.

¦ A¦¦ 
''"'•' ¦
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NACIONALIDADE N.° iiBNOMINA-
ÇÃO

PEZO
EM

GRAM. H H

Ooo•H
VALOR
INTRIN-

SECO

Rusâia . . .... . Prata
»

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

»

»

Prata
»

Uruguay3). .... »
»

Venezuela ..... Ouro

»

Prata

i

500
250
100
20
10
1
%
20
10
5
1

Eublo
»

Piastras

»

»

Peso
»

Venezolan.

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

868

916

830
»

900

1$540
$770

40$157
20$078
8|031
1|709
$854

1$926
$963

35$273
17J637
8$818
1$926

D Tem moedas iguaes ás da Dinamarca. Conv. de 27 maio 1873.
2) Tem moedas iguaes ás da França. Conv. de 5 nov. 1878.
3) Nesta republica circula o ouro estrangeiro com valor official.

Tabeliã comparativa da velocidade e da força do vento

Veloci-
dade por
cada se-

gundo em
metros

Veloci-
dade por
cada hora
em kilo-
metros

DENOMINAÇÃO VULGAR DO
VENTO

PRESSÃO
EM KILOG.
POR METRO
QUADRADO

3,6
7,2
21,6
25,2
32,4

12 43,2
15 54,0
20 72,0
24 86,4
30 108,0
36 129,6
46 165,6
50 180,0

ss

Aragem fraca
» regular

Brisa » ........
Boa brisa  . • •
Fresco • •
Muito fresco
Forte • • •
Impetuoso ¦
Tempestuoso .. • • <
Tempestade violenta . . . *. . .
Furacão ........ • • «
Grande furacão . . . ,.... . • v •
Furacão violentíssimo ....

' 
i ¦'¦¦¦•

0,135
0,540
4,870
6,640

10,970
19,500
30,470
54,160
78,000

121,860
175,480
286,500
338,500

.

•*-.
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Tabeliã comparativa de divtsas velocidades expressas em
metros por um segundo de tempo

m
Um homem (andando 4 kilom. por hora) 1,11

> » » 5 » » » 1,40
O cometa de Halley em aphelio . . 3,25
Um navio (andando 9 milhas por hora) 4^63
Vento commum entre 5 e 6,00
Um navio (andando 12 milhas) , . . 6,17
Uma onda de 300m por 30m de profundidade . . 6^81
Um navio (andando 17 milhas) 8,75
Uma brisa fresca 10,00
Uma lancha torpedo (andando 21,76 milhas). . . 11,19
Um cavallo (trotando na rasão de 1 kilom. em 1 min,

e 23 segundos) 12,00
Um trem expresso (na rasão de 60 kilom. por hora) 16,67
Um cavallo (IÃttlc Dnck) 2.400 mtr. em 2 m. 22 s. 16,90
Vôo de um pombo correio. 18,00
Uma onda em tempestade. ........... 21,85
Um cão galgo. ..,...,. 25,34
Um trem expresso (a 96 kilom. por hora) .... 26,81
Vôo do falcão 28,00
Uma tempestade 25 a 30,00
Vôo da águia 32,00
Transmissão das sensações pelos nervos ..... 33,00
Um furacão 40,00

» » (arrancando arvores) ......... 45,00
Vôo da mosca 7,62 a 53,35
Vôo da andorinha 67,00
Vôo dos pássaros mais velozes 88,90
Cyclone de Wellingford (1882) 115,78
Propagação da maré do terremoto de Arica em 1868. 227,38
Velocidade do som no ar (temperatura 0o) ... 331,00
Velocidade do som no ar (temperatura -f-10.° C.) 337,20

» de um ponto no equador terrestre . . 463,00
» de uma bala de canhão 500,00

Propagação máxima das marés (Oceano Pacifico) 922,00
Revolução da Lua em redor da Terra 1.012,00
Velocidade do som na água (-f- 8.° C.) 1.435,00

» de um ponto no equador do Sol . . . 2.028,00
» da atmosphera solar 30.000 a 65.000,00

O cometa de Halley em perihelio 393.260,00
Tempestades da atmosphera solar 402.000,00
O grande cometa de 1882 em perihelio 480.000,00
Electricidade (nos fios submarinos). ...... 4.000.000,00
Electricidacle (nos fios aéreos) ......... 36.000.000.00
Velocidade (media) da luz 300.000.000,00
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Tabeliã comparativa do peso especifico de algumas substancias

(O PESO DA ÁGUA DISTILEADA íJA TEMPEEATÜEA DE fl 4. C.

É TOMADO COMO UNIDADE)
¦'—¦'"'" lã ¦ i ¦¦ i ' ¦ ¦ -

7,820
1,000
1,026
0,947
0,923
0,848
0,715

Aço
Água distillada. . .
Água do mar. . . .
Aguardente 18°. . .
Aguardente 22°. . .
Aguardente 36°. . .
Álcool absoluto ...
Aluminium. .... 2,560
Ammoniaco .... 0,897
Antimonio ffiioo
Ar athmospherico . 0,001Jy

| Arêa de rio ... 1.880
Argilla }>930
Arsênico. . . . • 5,670
Assucar I56O6
Azeite de oliveira. 0,91o _
Azote (gaz) .... 0,0012o
Batata °-9f0
Banha de porco. . 0,936
Bismuth 9-822
Borracha Q.#x?
Calcium ...... 1)570
Cal viva.
Camphora .....
Carvão vegetal . . .
Carvão de pedra . .
Cera branca ....
Cera amarella . . .
Centeio
Cerveja
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 ......
Êther sulfurico . ....'.
Farinha de trigo . .

i Ferro fundido . . _.
L p

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. . . 7,788
Flint glass 3,329
Gallium 5,950
Gelo 0,930
Graixa de vacca . 0.9Jd
Hydrogeneo (gaz). 0,00089
Iridium . . . ... 21,150
Latão • 8-o9í>
Leite de vacca
Leite de cabra . . .
Manteiga
Magnesium. ....
Marfim
Mármore de Carrara.
Mercúrio.......
Mel .> «
Nickel. ......
Oxygeneo (gaz). .
Ouro puro AP Ai
Oleo de amêndoas. 0,917
Oleo de linhaça. . 0,940
Osmium 23,000

1,032
1,034
0,942
1,740
1,917
2,716

13,598
1,450
8,279
0,00143

Palladium
Pedra pomes . . .
Phosphoro . . . .
Platina laminada ,
Platina batida . ,
Porcellana . . .
Pólvora de guerra
Prata pura. . .
Rhodium. . . .
Sebo
Selenium. . . .
Tellurium . . .
Terra argillosa .
Tungstene

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
Uranium...... 18,350
Vapor d'água.
Vidro de garrafa .
Vidro de vidraça .
Vinagre
Vinho de Bordeaux
Vinho de Malaga .
Vinho do Porto. .
Zinco

0,00080
2,732
2,527
1,019
0,993
1,030
0,997
7,190
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Tabeliã de juros compostos

Mostra o valor do capital de lfOOO réis collo
CADO A JURO COMPOSTO, CAPITALISADO ANNUALMENTE, A

DIVERSAS TAXAS, NO FIM DE ANNOS

fl al%

10
2d
30
40
50
60
70
80
90

íoo!

1
1
1
1
1
1
2
2
2

105
220
348
489
644
817
007
217
449

2 705

fl
fl<l a 4°, 0

r

10
20
30
40
50
60
70
80!
90:

100

1
2
3
4
7

10
15
23
34
50

480
191
243
801
107
520
571
050
120
505

fl
fl a 7 o

o

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

a l1/,0/,0 a 2°, 0

1
1
1
1
2
2
2
3
3
4

161
347
563
814
105
443
835
291
819
432

a 41/ 0/* /2 /O

1
2
3
5
9

14
21
33
52
81

553
412
745
716
033
027
784
830
537
589

a 8o 0

2
4

10
21
46
101
218
471

1:018

159
661
063
724
902
257
606
954
914

2:199757

1
1
1
2
2
3
4
4
5
7

219
486
811
208
692
281
010
875
943
245

a 5°/,0

2
4
7

11
18
30
49
80

131

653
322
040
467
679
426
561
730
499

a 9°, 0

2
5

13
31
74

176
416
986

2:335
5:529

367
604
267
410
360
030
730
552
526
038

a 01/ 0/* h Io a 3 0
0

1280
11638
2098
2
3
4
5
7
9

11

564
437
400
632
210

814

1
1
2
3
4
5
7

10
14
19

343
806
427
262
384
891
918
640
300
220

a 5%% a d /0

1
2
708
918

4'984
8 §13

14
24
42
72
123
211469

542
840
430
476
800

1
3
5

10
18
32
59

105
189
339

790
207
743
286
420
988
077
780
470
312

a 10 0 o a 11 °/XI- lo

2 593
6 728

17 450
45 260

117 391
304 482
789 744

2:048 401
5:313 024

13:780 603

21839
8.062
22892
65

184
524

1:488
4:225

11:996
34:064 173

001
565
058
017
108
879

a 3 la12 Í0

1
1
2
3
5
7

11
15
22
31

411
990
807
960
586
879
122
677
112
190

a fi1/ 0:/á D /2 /O

1
3
6

12

43
82

154

877
524
614
416
307
750
124
159

2891377
543 200

a 12° O

3
9

29
93

289
897

2:787
8:658

26:891
83:522

105
646
960
050
002
596
795
430
925
3081

)

6*
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Tabeliã dos divisores fixos
PAEA CALCULAR JUB& A DIVERSAS TAXAS

I

TAXAS
MENSAES

DIVISORES
EIXOS

- TAXAS
ANNUAES

f—f"""- __
iVs i -
IV* -
l1/. Vs

1 17*
— Vc

2V2
23/4 —

V4
3V4
wu -
33/4 -

Vs
4Vi -
€/2 7s
474

~
5V4
5x/2

V 574 -
V*

6V4
6V« 

'

674
"

V 7Vi -
74 V.

¦ 7% -
/-8

8V4 - '
8V«

I 83/4 —
,9 74

TAXAS
ANNUAES

TAXAS
MENSAES

DIVISORES
EIXOS

I 9V2 "
- 1

10 Ve
1074 -
10V3 I*
1074
11 —
UV4 -
11%
H74 7
12 1
ia1/»

i 13 ~mi. iv8
14 IV.
14Va ~"
15 ÍV*
l5Va -
16' IV.
1«V. 13/s
17 -
171/2 ii;
18 l1/.
18V.
19 —
19V. 15/s
20 IV.
2'OVa —

I 21 174
217. -r
22 1%
22% l.Vs
23 —
23% 7

36000
32000
28800
24000
20571
18000*
16000
14400
13091
12000
11077
10285

9600
9000
8471
8000
7579
7200
6857
6545
6261
6000
5760
5538
5333
5143
4965
4800
4645
4500
4364
4235
4114

; 4000
3892

3789
3692
3600
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

¦

X:

h ií TWna <íe fácil por meio d'esta tabeliã calcular
Explicação. - Torna -se iacu P01 de dias. Basta

os juros de uma quantia duiante qualquer num q

mu tiplicar o capital ou a quantia pelo ™ro ue ui d

SSteSeSSt« dada, em cotamnas separadas.

<f:
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Tabeliã dos dias compreffendidos entre duas datas
¦-¦ ¦ ¦¦¦' ' ' ' —' '¦ 1

De
______________ ;" ;; ;-; ,-•

/-.___o í: g o

©Sm 's •§ -a ã « i -s a a
L^<Df^^|FH**-5r^ <j CD /< CD_ fe ^ re ° 

| p
Janeiro 3651334 306 275 245123:4 184 153 122 92 ôF 31

Fevereiro 31 365 337 306 276 245 215 184 153 123 92 62
Março 59 28 365 334 304-273 2431212 181 151 120 90
Abril 90 59 31 365 335 304 274 243 212 182 151 121
Maio 120 89 61 30 365 334 304 273 242 212 181 151
Junho 151 120 92 61 31 365 335 304 273 243 212 182
Julho 181 150 122 91 61 30 365 334 303 273 242 212

Acosto 212 181 153 122 92 61 31 365 334 304 273 243
Setembro 243 212 184 153 123 92 62 31 365 335 304 274

j Outubro 273 242 214 183 153 122 92 61 30j365 334 304
Novembro 304 273 245 214 184,153 123 92 611 31 365 335
Dezembro 334 303 275 244 214j183 153 122 91| 61 30 365

Explicação. — 0 numero de dias decorridos entre duas datas
quaesquer se acha no encontro da columna vertical e da linha hori-
zontal que trazem aquella o nome do mez da primeira data e esta
o nome do mez da segunda.

Exemplos: 1.° Quantos dias entre duas datas iguaes do mez de
janeiro e do mez de março ? — Procura-se a columna vertical do mez
de janeiro, desce-se por ella até encontrar a linha horizontal do mez
de março e acha-se: 59. 2.° Quantos dias de 5 de março a 5 de
novembro? — Desce-se pela columna de março até a linha de no-
vembro e encontra-se: 245. Si fosse de 5 de março a 15 de novem-
bro accrescentar-se-hia 10 (a differença entre 5 e 15) ao numero 245
achado e ter-se-hia 255. E assim em todos os casos análogos.

Quando o anno é bissexto accfescenta-se um dia ao numero
achado si o mez de fevereiro está comprehendido entre as duas datas.

Esta tabeliã é o complemento da antecedente. E' organisada
para o anno civil de 365 dias.

Systema métrico decimal
(adoptado no brasil pela LEI DE 26 DE JUNHO 1862)

A comniissão internacional de pezos e medidas formada por
paizes que adoptaram ou admittiram o systema métrico decimal francez
representa já uma população conjuncta de 458.140.514 habitantes

'distribuídos 
pela Allemanha, Inglaterra, Áustria-Hungria, Bélgica,

Kepublica Argentina, Dinamarca, Hespanha, Estados Unidos da
America do Norte, França, Italia, Peru, Portugal, Roumania, Rússia,
Servia, Suécia, Noruega, Suissa, Turquia, Japão e Venezuela. O Brasil
ainda não se fez representar na commissão»
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Relação entre as antigas medidas lineares e as métricas

Légua (3.000 braças) ....
Milha (1.000 » ) . * • •
Quadra (60 » ) . . .....
Braça (2 varas)
Vara (5 palmos)
Covado (3 palmos e % poi.) .
Pé (12,polleg.)
Palmo (8 polleg.) . . . - - •
Pollegada (12 linhas) . . . .
Linha (12 pontos)
Ponto (V12 de linha). . . . .

Myriametro (10.000m).
Kilometro (1.000m). .

»

Hectometro (100m) .
Decametro. (10m). .
Metro (unidade) . .
Decimetro (Om,í). •
Centímetro (0m,01) .
Millimetro (0m,001) .

lim.

.;.:>, m.
........ ãm.

 cm.
mm.

, ...¦¦!-- 1
¦ . -I I 

~ * 1

! as métricas
metros 6.600

» . 2.200
» 132

" 2,20
1,10
0,68
0,33
0,22

millim. 27,5
2,29
0,19

Légua 1,51
Quadras 7,57
Braças 454,54

45,45
Varas 9,09

0,91
Polleg. 5,46
Linhas 6,53
Pontos 7,84

Relação entre as antigas medidas de superfície e as
métricas

Légua2 (9.000.000 braças2).
Milha2 (1.000.000 » ),
Braça2 (4 varas2)
Vara2 (25 palmos2)
Pé2 (144 polleg.2) .
Palmo2 (64 » ) .
Pollegada2 (144 linhas

* • *

» « •

..et

......

V. ' ". '. '.

Metro2 43.560.000
>, 4.840.000

4,84
» 1,21

1.089
484

7,56

= Centim.

Myriametro2 (100 Ml..2).
Kilometro2 (100 hect.2) .
Hectometro2 (100 dec.2).
Decametro2 (100 met.2) .
Metro2 (unidade) . . . .
Decimetro2 (100 cent.2) .
Centímetro2 (100 miil.2).
Millimetro2 (0,cent.2l) .

. . . = Léguas2
. Um? = Braças2
. , . — »

. . . z=z Varas2
Palmos2
Polleg.2
Linhas2
Pontos2

2. m
. dm?
. cm.
,mm.

2 =_

2 —

2,30
206.611,57

2.066,11
82,64
20,66
29,76
42,74
61,92 |

3Z_

.c<-'
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Relação entre as antigas medidas agrárias e as métricas

Sesmaria de campos (3 léguas'2). . . ,
» de mattos (2.250.000 braças2).

Data de campos (562.500 » ).» de mattos (1.125.000 » ).
Légua quadrada (9.000.000 » ).
Braça quadrada

hectares
: 12.868
• 1.089
- 272

544
: 4.356

ares

25
50

cent.

7-

4,84

Hectare (100 ares) ....
Are (unidade = 100 metr.2) .
Centiare (0,01 do are ou lm2)

• '»¦'• 
a ha»

a,
ca»

braças2 2.066,09
20,66
0,21

Relação entre as antigas medidas para líquidos e as métricas
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) ....
Decilitro (0,1 de litro) .
Centilitro (0,01 de litro)

....

dl.
cl.

canadas 37,59
3,76

quartilhos 1,50
0,15

» 0,015

Relação entre as antigas medidas para seccos e as métricas

Alqueire = litros 36,27
Quarta = 9,07
Meia-quarta == 4,53

Hectolitro (100 litros) . .
Decalitro (10 litros) . .
Litro (unidade) . . . . .

• * . hl, ~ alqueires 2,75
= quarta 1,10

L == 0,11
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Relação entre os antigos pesos e os métricos
Tonelada (54 arrobas) = kilogr. 793,238

Quintal (4 arrobas). . .
Arroba (32 libras) . . .
Libra (16 onças)....
Onça (8 oitavas)....
Oitava (72 grãos) . . .
Grão ... 

Tonelada (1.000 kg.) . .
Quintal (100 kg.) . . .
Kilogrammo (1.000 granimos)
Hectogrammo (100 grammos)
Decagrammo (10 grammos) .
Grammo (unidade)
Decigrammo (0,1 de grammo)
Centigrammo (0,01 de grammo)
Milligrammo (0,001 de grammo)

»

gram.
»

»

»

58,758
14,689

459,05
28,69

3,59
0,05

t» = arrobas
q» = »

kg* = libras
. . j= onças

dhg. === oitavas
g. — grãos

dg. = »
cg. == »

mg. — »

68,09
6,8
2,17
3,48
2,78

20,76
2,07
0,21
0,02

Reiacão entre as medidas lineares inglezas e as métricas
Inch, pollegada
Foot, pé (12 polleg. ingl.). ......
Yard, jarda (3 pés ingl.)
Fathom, toesa (2 jardas)
Fole ou perdi (573 jardas)
Furlong (220 jardas)
Mile, milha (1.760 jardas) ¦

Millimetro (Om,001)
Centímetro (Om,01)
Decimetro (Ora,l)
Metro (unidade)
Decametro (10 metros)
Hectometro (100 metros)
Kilometro (1.000 metros)

centim.
¦=z »

== »

== metros
= »

= pollegadas

= »
— »

= jardas

54
30,48
91,44

1,83
5,03

201,16
1.609,31

0.04

3.,94
39.37
10,94

109,36
1.093,63

Relação entre as medidas de superfície inglezas e as métricas
v_j2 .¦'.== centiares ou metros2 0,8361

I

àzm&y

"ifird

Bod (perch?) *
Bood (1.210 jardas2) = ares
Acre (4.840 jardas2) »

Centiare (1 metro2) Jardas2
j jardasw

Are (100 metros2) \ r00d
Hectare (10.000 metros2) . . . = «crês

25,2919
10,1168
40,4671

1,1960
119,6033

0,0988
2,4711

<m
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Relação entre as medidas de capacidade inglezas
métricas

e as

Pint (V8 de gallão) . . . .
Quart (74 de gallão) . . .
Gallon
Peck (2 gallões)
Bushel, alqueire (8 gallões)
Back (3 bushel s) . . . . .
Quarter (8 bushels). . . .
Chalãron (12 sacks). . . .

Centilitro (O,üt-01). . .
Decilitro (0,lit-l) . . .
Litro (unidade) . . . v
Decaiitro (10 litros) . .
Hectolitro (100 litros) .
Metro cúbico (1.000 litros).

litros
»

»

»

»

»

hectolitros

pint
»

»

: gallons-
: »

0,57
1,14
4,54
9,09

36,35
109,04
290,78

13,08

0,02
0,18
1,76
2,20

22,01
pés cúbicos 35,3166

Relação entre os pesos inglezes e os pesos métricos

PESOS DE TBOY

Gr ain, grão (724 de penny iveight) . . .
Penny weight (720 de onça)
Ounce, onça C/w (le Hta» troy)
Pounã, libra (5.760 grams) *

centlgrámmos 6,480
granimos 1,555' 

31,103
373,242

Grammo . . .'tf. •
Kilogrammo . . .

• » •
== grãos
= libra

15,432
2.679

PESOS AVOIR DUPOIS

Dram, drachma (*/16 de 011Ça) '
Ounce (Vie de libra av. dp.) . .
Pmmd, libra av. dp. (7.000 grãos)
Cwt, quintal (112 libras). . . •
Ton, tonelada (20 quintaes) . .

Grammo . .
Kilogrammo

. » •

3=2 grammos 1,771
28,349

U » 453,592
= kilogram. 50,802

» 1.016,000

== dram (avdp.) 0,564
libra (avdp.) 2,205

.: •;..¦
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escalas M Mt Fatreieit, CentigMo e Réaumur
Fahr. Centigr. Réaum. Fahr. Centigr. Réaum. Fahr. Centigr. Réaum.

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44-
45
46
47
48
49

-15,00
14,44
13,89
13,33
12,78
12,22
11,67
11,11
10,56
10,00
9,44
8,89
8,33
7,78
7,22
6,67
6,11
5,56
5,00
4,44
3,89
3,33
2,78
2,22
1,67
1,11

—0,56
0,00

+0,56
1,11
1,67
2,22
2,78
3,33
3,89
4,44
5,00
5,56
6,11
6,67
7,22
7,78
8,33
8,89
9.44

-12,00
15,56
11,11
10,67
10,22

9,78
9,33
8,89
8,44
8,00
7,56
7,11
6,67
6,22
5,78
5,33
4,89
4,44
4,00
3,56
3,11
2,67
2,22
1,78
1,33
0,89

—0,44
0,00

+0,44
0,89
1,33
1,78
2,22
2,67
3,11
3,56
4,00
4,44
4,89
5,33
5,78
6,22
6,67
7,11
7,56

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

+10,00
10,56
11,11
11,67
12,22
12,78
13,33
13,89
14,44
15,00
15,56
16,11
16,67
17,22
17,78
18,33
18,89
19,44
20,00
20,56
21,11
21,67
22,22
22,78
23,33
23,89
24,44
25,00
25,56
26,11
26,67
27,22
27,78
28,33
28,89
29,44
30,00
30,56
31,11
31,67
32,22
32,78
33,33
33,89
34,44

+8,00
8,44
8,89
9,33
9,78

10,22
10,67
11,11
11,56
12,00
12,44
12,89
13,33
13,78
14,22
14,67
15,11
15,56
16,00
16,44
16,89
17,33
17,78
18,22
18,67
19,11
19,56
20,00
20,44
20,89
21,33
21,78
22,22
22,67
23,11
23,56
24,00
24,44
24,89
25,33
25,78.
26,22
26,57
27,11
27,56

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

+35,00
35,56
36,11
36,67
37,22
37,78
38,33
38,89
39,44
40,00
40,56
41,11
41,67
42,22
42,78
43,33
43,89
44,44
45,00
45,56
46,11
46,67
47,22
47,78
48,33
48,89
49,44
50,00
50,56
51,11
51,67
52,22
52,78
53,33
53,89
54,44
55,00
55,56
56,11
56,67
57,22
57,78
58,33
58,89
59,44

+28,00
28,44 r
28,89
29,33
29,78
30,22
30,67
31,11
31,56
32,00
32,44
32,89
33,33
33,78
34,22
34,67
35,11
35,56
36,00
36,44
36,89
37,33
37,78
38,22
38,67
39,11
39,56
40,00
40,44
40,89
41,33
41,78
42,22
42,67
43,11
43,56
44,00
44,44
44,89
45.33
45,78
46,22
46,67
47,11
47,56

Ifcs:

&
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Conversão em millimetros das alturas dos barometrós gra-
duados em pollegadas (e fl&cções de pollegada) inglezas

¦ "~ .11 - *

^ ui £ • 
. g CONVERSÃO

s MILLI- m MILLI- w MILLI- DE CENTÉSIMOS
$ ^ ^ o ík
| METROS g gj METROS g £j METROS EE POLLEG. INGL.
P< PM fi P4 fi EM MILLIMETROS

26.0 660,39 27,7 703,57 29.4 746,75 sra- É , , §
662,93 706.11 749,29 « g 3 3 g
665,47 708,65 751,83 §^3 | i
668,01 28,0 711,19 754,37 9 |V
670,55 713,73 756,91 =—~" 

"

673,09 716,27 759,45 í °>f5J
675,63 718,81 30,0 761,99 2 0,508
678,17 721,35 764,53 3 ^,762
680,71 723,89 767,07 f 1,01°
683,25 " 726,43 769,61 P lfi

27,0 685,79 728,97 772,15 J }|f|
688,33 731,51 774,69 7 1,778
690.87 734,05 777,23 « 2,032
693.41 29,0 736,59 779,77 -9 | |||
695^95 739,13 782,31 ___J£ 1 2,540
698.49 741,67 784,85
701.03 744,21 31,0 787,39

Reducção da altura do barometro de mercúrio á temperatura
de 0o cent.

Para se poderem comparar entre si as alturas barometricas é
necessário reduzil-as todas a uma mesma temperatura. Pela dilata-
çao do mercúrio, em conseqüência da variação na temperatura, o
barometro pode indicar alturas differentes para uma mesma pressão
athmosplierica. A temperatura adoptada para a comparação é a de
0o cent.

Cada altura observada na columna barometrica deve soffrer uma
correcçãò que se encontra na tabeliã de pag. seguinte. A primeira
columna vertical contém os grãos de temperatura que pode marcar
o thermometro do barometro. As columnas seguintes contém as
correcções a fazer para cada gráo de temperatura. Quando a tem-
peratura é abaixo de 0o a correcçãò é additiva, quando acima de 0o
ella é subtractiva. Na maior parte dos casos a observação dará
alturas e temperaturas comprehendidas entre aquellas para as quaes
foi a tabeliã preparada. Escolher-se-hão então na tabeliã as alturas
e temperaturas que mais se approximarem das observadas. Exemplo:
O barometro dá 756,mm7 e o thermometro +5/4C. Procura-se na
primeira columna da tabeliã o algarismo 5, segue-se depois a lmha
horizontal até a columna 760. A numero 0,6 ahi achado indica a
correcçãò subtractiva a effectuar. A altura reduzida a 0* sera 756,ml.
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Tabella para a reÈcçâoMW
ALTURAS DO BAROMETRO EXPRESSAS EM MM..

Ctí 4—»
£-4 CO

11 hgerçíiof^^
§B CORRECÇÕES EXPRESSAS EM MM.  |
r | Cg ' - ; - — ¦ r~^^TofiW^To^ °'° °'° °'° °'?l J'? 2'? n'? n'?

01 oi 01 01 01 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
- 02 02 0 2 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

o i 0 0 3 0 0 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
.. - | lí o',4 0'4, Oi 0,1 05 05 o',6 0,5 0 0,5 0 0.5

ní ní O< 0 0 0 6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
0 6 0 0 7 0 0 0,7 0 0 0 0 0,7 0,7 0,8" 
01 0 0 8 0 0 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9

f 08 0 0 9 0 0 0 9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

f 9 ofoio 10 1,0 l',0 1,0 1,0 1,1 1,1 ,1 ,1 ,1 W

1 I 1,2 18 13 1,4 l',4 1,4 1,4 1,4 ,4 .6 ,5 ,6
¦ -. lj 13 14 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6

:.-, 14 1,4 15 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,71 1,7 1,8
Ík i n i 1 a 1 7 1 7 1 7 17 1,8 1,8 1,8 1,8 L,y 1,»

¦ - .6 17 
'8 1,8 8 lj 1,9119 1,9 1,9 2.0 2,0 2,0

15 i ft' 18 19 19 19 19 2 012,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1
18 19 19 2 0 Í 2fi 2,1 21 21 2,1 2,2 2,2 2 2,3
19 2 0 21 2,1 21 21,22 2,2 2,2' 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 .
on 91 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 |
21 2 2,8 2 3 24 24 2,4 2,5 2,5 2 51 2,0 2,6 2,6.

m iàíiím 24.2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 |7 §711|
o« !9A 25' 25*2,612,6 2,6,2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,y 49, ,

3 1! 1 |6 2;6 2> I 2> I 2,7 2 8 2,8 29 29U,9 8
HT 25 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 |f |f || ||
> ,, 26 2 7 2,8 2,812,9 2,9 8,0 3,0 3,1 Jl 3,1 3,2 3,2 3,3
M 27 2 8 2,9 3,0! 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 oA
P - 28 2,9 3 31 i 3,1 3 2 3,2 3,2 3,3, 3 3 3 3,5 3,5

l, 29 3 0 31 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 3,4 3 3,5 3,6 3,61 3 6 j
qa'qi 3 3 3 3,3 3 4 3,4 3.5 3,5 3,6 3,6 d,/ *v ó,v
lr Â\m 34 34 3 5 3 5 3,6 3,6 3,7 3,7 3,8 3,8 3,9
32 33 34 è 3 $6 3,8 3 87 3,8 3 3,9 39 4,0
33 34 3 3 6 3 3 7 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0 4,1 4,1

* 34 3 5 3 37 3 3 8 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1 4,2 4,2
35 36 37 3 8 3 9 3 9 4,0 4,0 4,1 4,1 4,2 4,2 4,3 4,4
36 3 7 3 9 3 9 4 0 40 4,1 4.1 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 4,5

1' -88 40 41 4,1 4,2 4,2 4,3 4,4 4,4 4,5 4,6 4,6 4,7 4,7
• ' 

39 41 42 42 4 3 44 4,4 4,5 4,5 4,6 4,7 4,7 4,8 4,9
: ¦ 

; ||P p | 4,41 4Í41 4,5 4,5 4,6 4,7 | 4,7 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5,0 |
='' —-=rr~~-~

i;t- .... |SS*. ..-.. ¦ /¦ ¦ '. ¦ -.•¦.¦;...• -,.¦•¦--



--93 — '

Misturas calorificas

SUBSTANCIAS

wm
<*! ce S 42

p> -h ce
CD

SUBSTANCIAS

S w * £ ^
A, _Ê- ¦¦---—_r-_r_:

(Ácido sulfurico)
Agua ) 

* '' (
Ácido sulfurico ) (
Neve ou gelo pilado )*"(
Ácido sulfurico) (

Cal viva) (
Agua ) 

C

Ether <
Chloroformio) (

*¦)

1
4
1
1
1
1
1

)

)

)

)

)

)

)

)

)

4-120°

-1-100°

+95°

+300°'mm

Álcool (1 equiv.))
Agua (12 » 
Álcool )
Agua destillada)
Chloroformio (1 equiv.)
Álcool (4 equiv.)
Ether)
Agua )' 

' 't .'

Chloroformio )
Álcool y

CD\oo
o
ou
Pd

30
70

1
1

39
61

1
10

1
1

O ®

+9,°1

+7,°3

-j-4,°65

+3<
-4-2,°9

^istuj^Jrjorificas
CD «. S3.

SUBSTANCIAS

ui

XO
O
u
o
p<
o
u

Pn
<5 'dft

SUBSTANCIAS

CD
IO
O

o
Pn
O

Ph

i
cô CD+5 gê i & s

^Nitrato de amm. em pó
(Agua destillada
/Nitrato de amm. em pó
\Carbonato de soda crist.

em pô .....••• • —
NAgua destillada
(Nitrato de potassa pulv.
I Chlorhydrato de amm. id.
lAgua destillada
/-Nitrato de potassa pulv.
VChlorhydrato de amm. rd.
/Sulfato de soda crist. id.

|V.Agua destillada
(Neve ou gelo moido ...
(Sal de cosinha em pó..
(Neve ou gelo moido ...
(Sal de cosinha pulv....
(Neve ou gelo moido ...
(Álcool a 70°
Neve ou gelo moido ... 24

,Sal de cosinha pulv....m
/Chlorhydrato de amm. ia. |
\Nitrato de potassa id... j &

—._ . ¦¦' i»"" .'.

-29,o

-26'
y A.

(

)

)

)

)

2

¦17°

-20°

-20°

/

,)

—28'

(Neve ou gelo moido ...
{Chlorureto de cálcio hy-
[ dratado pulv.
(Neve ou gelo moido ...
{Sal de cosinha pulv....
(Nitrato de amm. id. ...

(Neve ou gelo moido ...
(Chlorureto de calc.hyd.pv.
/Neve ou gelo moido ...
\Acido sulfurico
Agua
NAlcool
(Sulfato de soda crist.empó
(Ácido chlorhydrico
(Sulfato de soda crist.empó
(Ácido nitrico •
/Sulfato de soda crist.em pó
VChlorydrato de amm. plv.
/Nitrato de potassa id. .
IVAcido nitrico • • •

(Phosphato de soda crist.
\ pulv.  
[Ácido nitrico ...

-28'

-ar

-55

s

)

)

)

-29<

-331
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Tabeliã comparativa dos Estados da Europa e suas depeiv
dencias Europeas

aaaa» ¦¦¦¦ ¦¦ . m ¦ »¦, ¦_-¦¦ — .1 — ¦¦. i, —¦ , _¦ »,»¦¦¦-__.. .,_-- — «» ,¦ , —¦—. -—-¦¦¦, — .,-.¦—— , „ , .. -,-¦»,¦ - - „,-.— ___.. ., , __.,, — -». ..i-i...... ¦¦¦¦_- . ¦.-¦-¦¦¦. — _-. ¦¦¦ -..__¦ -_._—¦ - ,i.,. , .1 — ,_-—.,. ,_^-»--_._¦ -.

¦*..;'¦  "' . —• — - - —— - —-|

POPULAÇÃO HABITANTES SUPERFÍCIE KILOMETROS2
- — --1- - - -- „,.-.„., ¦.-.,...---,-,¦¦ 1 - - — - ¦ ¦¦¦ 

| 
¦ ¦ -— -¦¦¦ - — — - 1 ...... . _.. — -. _—1 . _

1". Rússia1) . . . 87.438.572 1. Eussia1).... 5.427.123
2. Allemanha2). . 45.234.061 2. Austria-Hungria. 622.269
3. Austria-Hungria 37.882.712 3. Allemanha2) . . 540.594
4. França .... 37.672.048 4. França .... 528.572
5. Grã-Bretanha . 35.241.482 5. Hespanha3) . . 507.036¦ 6. Italia .... 29.361.032 6. Suécia  450.574
7. Hespanha8) . . 17.032.439 7. Turquia4) . . . 326.375
8. Turquia4). . . 8.828.000 8. Noruega . . . . 318.195
9. Bélgica. . .'. 5.784.958 9. Grã-Bretanha. . 314.628

10. Roumania. . . 5.376.000 10. Italia  296.323
11. Portugal5) . . 4.708.178 11. Dinamarca6) . . 144.420
12-. Suécia .... 4.644.448 12. Roumania . . . 129.947
13. Hollanda . . . 4.278.272 13. Portugal5) . . . 92.346
14. Suissa .... 2.846.102 14. Grécia  64.689
15. Dinamarca6). . 2.052.704 15. Servia  48.582

; 16. Grécia .... 1.979.561 16. Suissa  41.346
i 17. Servia . . . . 1.902.419 17. Hollanda. . . . 33.000
C -18. Noruega . . . 1.806.900 ,18. Bélgica .... 29.457

19. Montenegro . . 236.000 19. Montenegro . . 9.030
¦ 20. Luxemburgo. . 209.570 20. Luxemburgo . . 2.587

21. Mônaco. . . . 10.108 21. Andorra .... 507
22. Lichtenstein. . 9.124 22. Lichtenstein . . 157
23. San Marino . ¦'. 7.816 23. San Marino. . . 86
24. Andorra . . . 5.800 24. Mônaco . . . . 22

Total 334.548.306 Total 9.927.865

i-V

m+

*) Incluindo Polônia e Finlândia.
2) Incluindo a Alsacia-Lorena.
8) Incluindo as Canárias.
4) Incluindo as possessões immediatas e as dependências: Kumelia,

Bosnia e Herzegovina (occupadas pela Áustria)., Sandjak Novibazar
e a Bulgária.

5) Incluindo Açores e Madeira.
6) Incluindo Feroé e Islândia.

<":

'¦'¦¦-- 

...

í£>. • ...
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Possessões dos Estados^Europêos fora da Europa
POPULAÇÃO HABITANTES SUPERFÍCIE KILOMETROS2

1. Grã-Bretanha . 217.991.388 1. Grã-Bretanha. .120.680.072
2. Hollanda . . . 28.775.386 2. Bussia3) .... 17.007.832
3. França1) . . . 24.171.000 S.Turquia2) . . . 3.944.468
4. Turquia*2). . . 23.990.000 4. Hollanda. . . . 1.980.184
5. Bussia3) . . . 16.563.288 5. França1). . . . 1.904.650
6. Hespanha4) . . 7.959.476 6. Portugal. . . . 1.825.220
7. Portugal . . . 3.329.200 7. Hespanha4). . . 427.708
8. Allemanha5). . 297.000 8. Allemanha5) . . 288.750
9. Dinamarca6). . 43.763 9. Dinamarca6) . . 88.459

10. Italia. ... 1.300 10. Italia . *. . ,_^ 632
 Total 323.121.801 Total 48.087.975

" " r' ' ' L "¦ " ¦ " ' '**" ¦— ' ' ¦' ' ' •—¦ —¦-"-'- ' i '¦¦.-. ¦¦<¦— —¦— — ..._.  | . r ,. . . . , ... ii i .ii ii i ¦ _ i ¦ .. lui ¦¦ r i i . ji i .i . . i. .i i . , .... i i r*) Incluindo colônias, proiectorados e dependências. - 2) Incluindo Samos,
as possessões na Ásia, Tripoli e o protectorado do Egypto. — 3) Incluindo
o Caucaso, o território além do Caucaso, a Ásia Central, a Sibéria, Lago
Arai e Mar Cáspio. — 4) Incluindo as possessões da África septentrional. —5) Territórios no Oceano Pacifico. °) Groenlândia (parte habitada) e Antilhas.

Tabeliã comparativa das provincias do Brazii ___
POPULAÇÃO HABITANTES SUPERFÍCIE KILOMETROS2

.,.— .,  .,. , ..., .i.l, . . . i ..... ...i - „ — . —

1. Minas Geraes, . 2.449.010 1. Amazonas . . . 1.897.020
2. Bahia 1.655403 2. Matto-Grosso . . 1.379.651

• 3. S. Paulo.... 1.058.950 3. Pará 1.149.712
4. Pernambuco . . 1.014.700 4. Goyaz  747.311
5. Rio de Janeiro . 938.831 5. Minas-Geraes. . 574,855
6. Bio Grande d. Sul1) 921.577 6. Maranhão . . . 459.884
7. Ceará  722.000 7. Bahia  426.427
8. Parahyba . . . 432.817 8. Piauhy .... 301.797
9. Maranhão . . . 430.059 9. S. Paulo.... 290.876

10. Alagoas .... 397.379 10. Bio Grande do Sul 236.553
r 11. Pará  343.511 11. Paraná .... 221.319

12. Bio Grande d. Norte 269.051 12. Pernambuco . . 128.395
13. Piauhy .... 239.691 13. Ceará  104.250
14. S. Catharina . . 211.173 - 14. Parahyba ... 74.731
15. Sergipe . . . . 201.043 15. S. Catharina . . 74.156
16. Goyaz  191.711 16. Bio de Janeiro . 68.982
17. Paraná .... 189.668 17. Alagoas .... 58.491
18. Espirito Santo . 100.717 18. Eio Grande do Norte 57.485
19. Amazonas . . . 80.942 19. Espirito Santo . 44.839
20. Matto-Grosso . . 72.051 20. Sergipe .... 39.090

Municipio Neutro 435.568 Municipio Neutro 1.394
Selvagens. . ¦ . 600.000 Total 8.337.218

Total 12.955.852 J

m

*) Calculada a sua população até 1886, tomando por base o
augmento de 2,5% annual desde 1872, e rectificando o recenseamento
de 1872 segundo se indica no Annuario de 1885 pag. 231 a 233.
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Tabeliã comparativa dl Estados Americanos

POPULAÇÃO HABITANTES

1. Estados Unidos1) 50.445.336
2. Brazil2). . ¦ • 12.955.852
3. México .... 10-#f«
4. Colômbia*) . | 3.000.000
5. Argentina (Rep , í.W .000
6. Peru5) .
7. Chile6) . . .
8. Bolivia . . .
9. Venezuela. .

10. Guatemala7).
11. Equador . . .
12. Uruguay . . •
13. S. Salvador7) .
14. Haiti (Rep.). .
15. Paraguay3) . .
16. Honduras7) . •
17. S. Domingos (Rep.)
18. Nicarágua7). .
19. Costa Rica7)

2.644.675
2.415.621
2.303.000
2.075.245
1.284.604

946.033
700.000
613.273
550.000
476.048
351.700
300.000
275.815
210.177

Total 94.776.353

í) Incluindo os selvagens.
2) Idem e os escravos.

SUPERFÍCIE KILOMETROS'

1. Estados Unidos
2. Brazil....
3. Argentina (Rep.4)
4. México . .
5. Bolivia . .
6. Venezuela .
7. Peru5). . .
8. Colômbia. .
9. Chile6) . .

10. Equador . .
11. Paraguay .
12. Uruguay. .
13. Nicarágua7)
14. Guatemala7]
15. Honduras7) .
16.S.Domingos(Rep
17. Costa Rica7) .
18. Haiti (Eep.) .
19. S. Salvador'):

9.212.270
8.337.218
2.835.970
1.946.292
1.222.250
1.137.615
1.072.496

830.700
675.993
643.295
238.290
217.187
133.800
121.140
120.480

,) 53.343
. 51.760
. 23.911

18.720
Total 28.892.730

3) Incluindo os selvagens.
*) Incluindo a Patagônia. Tarowá

3 1SS. de X Sa%. Salvador, Hentaae, Hmg. .

Costa La forma os Estados Unidos da ^^af&l^t^M
poTu^totalTe 2.735.569 habitantes e superfície de 445.900 kilo-

^ ffiSr» Mio. ..mi-civi-lsados e oS selvagem.



^-

-v-ü

W&f£-\è
— 97

Posições geographicas de d&ersas localidades da provincia
do Rio Grande do Sul

LOCALIDADES LatiMeS.
LONGITUDE1) 0.

Em arco Em tempo

i

Alegrete2)
Arroio-Grande
Bagé3)
Bujurú (pharol)4)
Caçapava
Cachoeira5)
Campo Novo6) 
Cangussú . . 
Capão da Marca (pharol)7) . . .
Christovão Pereira (pharol) 7j . .
Conceição do Arroio
Cruz Alta8)
Encruzilhada
Estreito (pharol)9)
Itaçuã ( » )9)
Itaquy

a a a a a

29
32
31
31
30
30
27
31
31
31
29
28
80
31
30
29

ii

46
18
20
29
30
2

37
23
18
4
58
36
34
46

15

58
0

50
13
0
55
20
0
0
O1
0
30
0
14
24
0

55
53
54
51
53
52
53

51
51
50
53

51
51
56

43
6

12
35
27
50
58
46
16
14
19
86
27
56
8

27

ii

22
21
42
42
21
42
44
21
42
42
21
28
21
14
42
21

h
3
3
3
3
3
3

m
42
32
36
26
33
31
35
31
25
24
21

3 34

3
3

3
3
3
3

29
27
24
45

53
25
51
22
49
23
55

5
6

58
17
50
49
44
34
49

!) As longitudes expressas em arco e em tempo referem-se ao
meridiano de Greenwich, escolhido como meridiano universal em 13
out. 1884 na conferência internacional de Washington. A differença
entre o meridiano de Greenwich e o do Eio de Janeiro é de 43°
10' 21" em arco ou de 2 h. 52 m. 41 s., 4 em tempo, este ao occidente
daqueile. As posições, cuja origem ou determinação não vai assi-

gnalada, são tiradas do Annuario publicado pelo Imp. Observatório
e devem inspirar pouca confiança, pois parecem tiradas das nossas
cartas geographicas que contém muitos erros.

2) Posição determinada com excellentes instrumentos pelo Dr.
Manoel Pereira Eeis por oceasião da exploração e estudos da linha
férrea de Porto Alegre a Uruguayana. _

3) Quadro Estatístico e Geographico da prov. do Eto Grande
ão Sul pelo Dr. Antônio Eleutherio de Camargo, Porto Alegre, 1868.

*) Geographia Physica do Brazil (refundida) por J. E. Wappseus,
Eio de Janeiro, 1884.

5) Posição determinada pelo Dr. M. P. Reis.
6) Quadro Estatístico citado.
7) Geographia Physica do Brazil, supra citada.
8) Quadro Estatístico cit.
9) Geographia Physica do Brazil, acima citada.
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LOCALIDADES
<$»?¦

LatiMe l
LONGITUDE 0.

Em arco Emtempo

Jaguarão10) • • •
Palmeira10)  • •
Passo Fundo11)
Pelotas12) ..............
Piratiny. . . . V .... .... • -
Porto-Alegre13)
Quarahy (fóz do rio)u)
Rio Grande (cidade)15)

» (pharol da Barra)16)
Eio Pardo17)
S. Ângelo18)
S. Anna do Livramento10) . . .
S. Barbara '
S. Borja20)
S. Cruz81) •
S. Francisco de Paula . . . . .
S. Gabriel22)
S. Jeronymo *
S. João de Camaquam .....
S. João de Missões23)

i I ii

32
27
28
31
31
30
30
32
32
29
28
30
29
28
29
29
30
29
30
28

33
53
13
46
26

1
11
0
6

59

32
55
0

53
0

57
15
40
40
20

27 19
53

7
39
43
20
21
58
59
26

53
53
52
52
53
51
57
52

13
0

51
19
0
5
0
0

56

52
54
55
51
55
52
50
54
51
51
54

20
20
36
24
5

10
39
5
7

20
34
33
53
50
23
31
34
48
59
23

ii

28
28
21
50
21
58
4Í
48
31
16
44

21
30
19
21
17
21
21
12

h
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

m
33
33
30
29
32
24
50
28
28
29
38
42
27
43
29
22
38
27
27
37

s
22
22
25
39
21
44
39
23
30
21
19
13
33
22
33
5

17
13
58
33

l „ .*¦,__««:

,- 
¦ ¦

%y;-.

y,...

$•¦¦-.-<¦

10) Quadro Estatistieo cit. ;
") Posição indicada nas observações meteorológicas do br.

Maximiliano Beschoren, Annuario de 1885, pag. 228.
12) Quadro Estatistieo cit.
13) Posição determinada pelo Dr. M. P. Reis; differe apenas

4 décimos de segundo da determinação feita, ha muito annos, pelo
senador Cândido Baptista de Oliveira.

14) Quadro Estatistieo cit.
15) Posição calculada pela Carta Hydrographca do Dr. Lopo

Netto (1878) tomando por base a posição do pharol da Barra deter-

minada pelo almirante Mouchez.
1C) Posição determinada pelo almirante Mouchez (Connaissance

des temps, 1883); a Geographia Physica ão Brazil da 32° 7 15

latitude, 52° 8' 21" longitude. ;¦'„„-.17) Posição determinada pelo Dr. M. P. Heis.
- M) Posição determinada por Felix d'Azara, astrônomo da com-
missão de 1796; differe bastante da posição indicada nos mappas.

19) Quadro Estatistieo cit.
20) Posição determinada por Felix dAzara. <
21) Posição determinada pelo Sr. Carlos Trem Filho.
22) Quadro Estatistieo cit.

« 2S) Determinada por Felix d;Azara.

(¦¦"*"¦-;¦--"L
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LOCALIDADES Latitude S,
LONGITUDE 0.

Em arco Emtempo|

S. José do Norte24). . . .
S. Leopoldo25)
S. Lourenço (Missões)26) .
S. Luiz (Missões)26) . . ,
S. Maria (B. do Monte)27)
S. Miguel (Missões)28) . .
S. Nicoláo( » )28). . .
Taquary29) . . . . , . . .
Triumpho30)
Uruguayana81)
Vaccaria .........

31
29
28
28
29
28
28
29
29
29

59
46
27
25
41
32
12
48
56
45
33

ii

40
10
24
6
6

36
0

15
38
18
O

o

52
51
54
54
53
54
55
51
51
57
50

2
10
43
56
44
38
16
49
40
0

42

ii

51
2

46
13
59

58
16
57
21

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

m
28
24
38
39
34
38
41
27
26
48
22

s
4

43
52
47
57
36

5
20
41

4
49

24) Calculada como a posição da cidade do Eio Grande.2Ô) Posição indicada em uma exceliente carta topographica da
zona colonial entre os rios Taquary e dos Sinos, feita em 1858 e
assignada por Guilherme Grote.26) Determinada por Felix d'Azara.27) Determinada pelo Dr. M. P. Eeis.25) Determinada por Felix (VAzara.29) Quadro Estatistico cit.

80) Determinada pelo Dr. M. P. Reis.81) Determinada pelo Dr. Manoel Pereira Reis, corrigindo o erro
typographico na longitude (12° 50' 36" 0. Eio de Janeiro) indicada
nos Estudos da Estrada de Ferro9ãe Porto Alegre a Uruguayana,
que se reconhece facilmente, quer comparando com a longitude de
Alegrete, quer com a minima distancia em kilometros (124,69) entre
Alegrete e Uruguayana consignados nos mesmos Estudos, pags. 226
e 227.

Corpo Consular residente na Província

«I»
sS^Sfo. %^*tí^u^^^fi^

Alleinanha: Em Porto Alegre Ernesto Becker (gerente provi-
sorio); no Rio Grande Luiz Fraeb (cônsul, ausente; serve de
cônsul interin'0 o chanceller Gustavo Poock).
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Argentina (Rep.): Em Porto Alegre Frfermm^H^nsul
alente; o consulado ficou a cargo ^AlfredoJctZ'Zml
Grande Francisco Antônio Susim (cônsul ausente; fico.le^ne

gado do consulado Nicassio Carrasco Jumor); eniPétotaJJ.
fosé Segarra (cônsul); em Itaqui W.í^lffl
não apresentou «rejpciftir); em Jaguarão Mian Smachaga (con
sul)* em üruguayana José ECorBi^^

anTit \_V__l^ y^ãg _) Ij** )

Lv_St__?_f j_R*y_. \SCçP_aJ

_jTa__»_'___! S-»?) Jk':-_3_BB_aE_j<
iM_SBc__li___^ _flw^ í\y!Ç^__9l____—T

*%\u# ______ *_____f_%_i T^rp* **J "*% -J?_A

»_y^'aáÉSS____*_^'toí'

¦,#C

A„«tHa.Huni_ria: Em Porto Alegre iSciwoná TeMer (cônsul);A_. 
Kio OS*""; Frei Hoofe 

"(vice-eonsul, ausente; gontte
interino do vice-consulado O. e|M^)-

ij& *w__ffi9_|í!i __$*

Bélgica: Em Porto Alegre Henrique Lüderitz i^^no Rio

Grande J. B. de Gonmá (cônsul na província, nao entrou em

exercicio). _____---^

_$§___!__ ^àvti^/íi. J$k %\
«^^. ^j^^_^^^^^K_Pm1 lm

j/$L ^Hlllf^ r$WüN

CM li: Em Porto Alegre Alfredo Schütt (cônsul). '
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Í4r*__'i____j_l» (i^__\JSVar *^_a___»' I V»<_kv^J__fÉsHI _0____
___L*^_f«__ __ __ _______________ Bf á| ___ SjIgH

Dinamarca: Em Porto Alegre Francisco Muller (vice-cônsul,
ausente; está encarregado do vice-consulado Hermann Muller); no
Rio Grande Wilhelm Heydtmann (cônsul).

listados Unidos da America; No Rio Grande Bule Letcher
(cônsul na provincia), W. A. Preller (vice-cônsul); em Porto
Alegre A. H. Edioards (agente consular, ausente; encarregado
A. Cooper).

w^^^_

kto/tt í^._r/_ít",»//i: ¦'¦_••*,.-1>; -*<
as__Tífl-___T( m"WJJfwNm \v f\*^5g»>r^__i______-^TT Pgf~j_i«md/* 1».*tVi Wiiii '-*-íC_lí_y

ff II - -¦ 'ir "T II |JJ

I ____5_S5_I g-J__3__3glf

¦ 
%¦;¦,

WÊm%Ism**
França: Em Porto Alegre Affonso Norat (agente consular); no

Rio Graude Victor Michel (vice-cônsul); em Pelotas Leopoldo
Joticla (agente consular).

/*7£ ___7_mãT_f Zv_
S_j__* _**5í<5C ti k
_Tr0_B^V^***f7-'i***f tl'\fJPt__/t———r ^

.ã-Bretanha: Em Porto Alegre Ambrosio Archer Junior
(vice-cônsul); no Rio Grande Courtenay Walter Bennett (cônsul),
Mansell Nicholas Lefebvre (vice-cônsul).

Chrecia: Em Pelotas Urbano Martins Garcia (vice-cônsul, interino).
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Hespanha: Em Porto Alegre Joaquim Gonzalez de Lema (vice-
cônsul, interino); no Rio Grande Luiz A. de Otero (vice-consul);
em Pelotas Benito Maurell (vice-consul); na Uruguayana D. José
Carballião (vice-consul).

^^J^F
Italia: Em Porto Alegre Pasqualt Corte (cônsul); em Pelotas

J B. P. Malan (agente consular); no Rio Grande Ângelo tade-
martori (agente consular); em Bagé Giuseppe Bina (agente
consular). ___

Paraguay: Em Porto Alegre Manoel Balthazar de Almeida e
Silva(cônsul); no Rio Grande João Dias Yianna (vice-consul).

:C

Paizes-Baixos: Em Porto Alegre,, C. Dugge (vice-consul); no
Rio Grande J. M. Garcia (cônsul).

Peru: Em Porto Alegre Fidelis Alves Ferraz (cônsul).

T*»

Portugal; Em Porto Alegre João Pinto Ribeiro (vice-consul);
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no Rio Grande Antônio de Cagro Feijó (cônsul nesta provincia
e nas de Paraná, Santa Cathanna e Matto Grosso, não entrou em
exercicio), Adolpho de Castro Netto de Vasconceilos (chanceller,
vice-cônsul); em Pelotas Theodosio Fernandes ãa Bocha (vice-cônsul); em Jaguarão Josê da Costa Carneiro (agente consular);
em Santa Victoria Emygdio Pinto de Oliveira (agente consular);
èm Bagé Manoel José Gonsalves Guimarães (agente consular);
na Uruguayana Abel Coelho (vice-cônsul).

Russia; No Rio Grande Hermann Bojunga (vice-cônsul).

Suécia e Noruega; Em Porto Alegre Johann Panzer (vice-
cônsul); no Rio Grande Wilhelm Heydtmann (vice-cônsul).

Suissa: no Rio Grande João Rodolpho Dieticker (cônsul); Fritz
Luchsinger (vice-cônsul).

Uruguay (Estado Oriental do): Em Porto Alegre Fran-
cisco Josê Velloso (vice-cônsul interino); em Pelotas Benito Maurell
y Lamas (vice-cônsul); no Eio Grande Theodoro C. Barbosa
(cônsul), Appollinario Josê dos Santos (encarregado do consulado);
em Bagé Cassildo üarrion (vice-cônsul); em Uruguayana Diogo
Altamirano (vice-cônsul); em Alegrete D. Justino Torres filho (vice-
cônsul); em Itaquy Manoel Marenco (vice-cônsul); em Jaguarão
Fidel Silva (cônsul); em Santa Victoria Aurélio Susini y Nunez
(vice-cônsul); em D. Pedrito Bafam A. Torres (vice-cônsul); em
Sta. Anna do Livramento Henrique Bares (vice-cônsul, não entrou
em exercicio).

•#
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Tribunal da RelaçãMe Porto Alegre
Rp Desembargadores por ordem de antigüidade:

í.° Dr. Antônio Augusto Pereira da Cunha.
2.° Dr. Luiz José de Sampaio (procurador da (Atroa).
3.° Dr. José de Almeida Martins Costa. ;
4.° Dr. Antônio de Souza Martins (Conselheiro^ midmfe do tribunal).
ô!0 Dr. José de Araújo Brusque.
6.° Dr. Salustiano Orlando de Araújo Costa,
7.° Dr. José da Motta de Azevedo Correia (actualmente ausente

com licença).
¦r ¦ —

Secretario: Dr. João Manoel Mendes da Cunha Azevedo.
Amanuense: Marcos Alencastro de Andrade.
Porteiro e continuo: Leonel José da Costa Cabral.
Continuo: Antônio Máximo dos Santos. xw;™
fltfíciaea de justiça: Procopio José da Silva e Bernardino Pereira

da Silva. i-c • i
Escrivães: Major Antônio Barboza de Souza (cartório no edifieio do

tribunal). x
» • Tenente Thomé Fernandes de Castro Madeira (idem).

' i • Capitão Luiz José de Almeida Couto (Feitos da Fazenda).
As conferências do tribunal realisam-se nas terças e sextas-

feiras ás 10 horas da manhã, ou nos dias antecedentes quando aquel-
les são santificados ou feriados. As audiências dos Desembargadores
Juizes de semana tem lugar depois das conferências.

Commarca de Porto Alegre
Juízo de direito da primeira vara cível, do com-

mercio, dos feitos da fazenda e DO 2.° DISTRICTO
CEIMINAL

Dr. Ernesto Francisco de Lima Santos. Substituto Dr. Rufiro
Tavares de Almeida, audiências nas quartas-feiras e sábbados as
II horas da manhã, as do Juizo dos Feitos somente nas quartas-
feiras. 

¦

Juízo de direito da segunda vara cível, de orfáos,

daprovedoria de capellas e resíduos, do 3.° districto
CRIMINAL E DAS EXECUÇÕES CRIMINAES

- Dr Bernardo Dias de Castro Sobrinho. Substituto Dr. Antônio
de Olinda Almeida Cavalcante. Audencias nas quartas-feiras e
sábbados ás 10 horas da manhã.

JUIZO DE DIREITO DO PRIMEIRO DISTRICTO CRIMINAL E

AUDITOEIA DE GUEEEA
Dr. Carlos Thompson Flores; Juiz substituto Dr. Antônio de

Olinda Almeida Cavalcante. Audiências nos sábbados ao meio dia.
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Promotor publico: Dr. Genuíno ^rmino Vidal Capistrano.
Procurador fiscal e dos feitos ãa fazenda nacional: Dr. Eugênio Pinto

Cardoso Malheiros.
Sollicitador dos feitos ãa fazenda nacional: Pedro Antonio da Silva Horta.
Procurador fiscal e dos feitos da fazenda provincial: Dr. Trajano

Viriato de Medeiros.
Sollicitador dos feitos da fazenda provincial: João do Prado Jacques.
Curador geral de órfãos: Dr. José Affonso Pereira.
Promotor de capellas e residuos: Dr. José Affonso Pereira. J

Escrivães do civel, commercio e crime e tabelliães de notas:
1.° Cartório Domiciano Joaquim Ribeiro.
2.6 > e Registro Geral José Vicente da Silva Telles (serve

interinamente Laurentino Pinto de Araujo Corrêa).
3.° > João Baptista Pereira Souto (servindo provisoriamente).

Escrivães de órfãos:
1.° Cartório Frederico Augusto de Menezes Lara.
2.° » João Baptista de Sampaio.
3.° » Sebastião Lino de Àzambuja,

Escrivão da provedoria: Rozendo Rodrigo Homem de Carvalho.
Escrivão do jury e das execuções criminaes: João Bapt. de Sampaio.
Escrivão dos feitos da fazenda: Luiz José de Almeida Couto.
Porteiro dos auditórios (l.a instância): José Joaquim Garcez Cabelleira.

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 outubro 1875).

Os juizes de direito da capital substituem-se do seguinte modo:
O da primeira vara ~ 1.° pelo da segunda vara, depois pelo

auditor de guerra.
O da segunda vara — 1.° pelo auditor de guerra, depois pelo

da primeira vara.
O auditor de guerra — 1.° pelo da primeira vara, depois pelo

da segunda.
(A ordem desta substituição é objecto de designação feita

annualmente pelo presidente da provincia • as designações até agora
tem sempre guardado esta ordem.)

Juizes de Paz em Porto Alegre
Peimeieo DISTEICTO

1.° Felippe Benicio de Freitas Noronha.
2." Antonio Ribeiro da Silva Filho. ?
3.° Mariano José de Canto Filho.
4.° Irinêo Francisco de Souza e Silva,

Escrivão de paz no 1.° districto: Antonio Rodrigues de Araujo.
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Segundo mstricto
1.° Joao Gomes da /Sifea Jtemor.
2.° Joaquim Martins da Silva.
3.° José Crescencie Eamos.
4.° Luciano Pereira de Souza.

Escrivão de paz no 2.° districto: João Guedes Pmto.
Terceiro districto

1.° Antônio Silvestre de Oliveira Lima.
2.° João Felix Maia.
3.° Custodio de Almeida Lemos.
4.° Josué Duarte e Silva. ¦ .

Escrivão de paz no 3.° districto: Belmiro Vicente de Araujo
Campos. . . 

'. 1

(Os nomes em itálico indicam os juizes de paz que devem servir
no anno de 1887.)

. Policia
Chefe ãe Policia: Joaquim Corrêa de Oliveira Andrade (ausente, serve

interinamente o Dr. Antônio de Olinda Almeida Cavalcante).
Secretario: João Pereira Machado filho.

- Delegado ãe Policia: Capitão João Pereira Maciel.
i.° Supplente: Leopoldo Bier.
2." Antônio André Henrique de Carvalho.
3° • Victor Modesto Bernardes da Süva.' 

Escrivão: João Guedes Pinto.
Subãelegado do V distrieto: Antônio José da Silva Bastos.
l.° Supplente: Luiz Martins de Magalhães.
2.° Justino Máximo da Cunha.
3.° (vago).

Escrivão: Antônio Rodrigues de Araujo.
Subãelegado ão 2." districto: João Baptista do Couto e Silva.
1." Supplente: Augusto Becker.
2.° Júlio Augusto de Carvalho.
3.'° (vago).

Escrivão: João Guedes Pinto.
Subãelegado ão 3.° ãistricto: Annibal da Silva Freitas.
Xo Supplente: (vago).
jp » . José Domingues de Freitas.
3.0 Antônio Barbosa Fusquini.'Escrivão: 

Belmiro Vicente de Araujo Campos.
Subãelegaão ão 4° ãistricto: Manoel Francisco de Azevedo.
V Supplente: Jesuino José de Oliveira.-
#j> Felisberto Antônio de Maia.
3,? José de Souza Feijó.'Escrivão: -.''-'. 

(vago).
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Subdelegaão do 5.° districto: ... , . . (vago).1." Suplente: João de Deu^omes.
&° >> João da Silva Oliveira.
5.° João Carlos Seferin.

Escrivão: ....!.. (vago).
Subdelegado do 6.° districto: •.. (vago).1° Supplente: José Pereira do Silva Porto.
2.° > Antônio da Silva Oliveira filho.
S.° » José Botelho do Rego filho.
Escrivão: (vago).

'AA

Commarcas da provincia
Juizes be dieeito

1. Porto Alegre — (vide supra pag. 104).
2. Rio dos Sinos. — Dr. Edmundo Palmeiro Pereira da Cunha.
3. Taquary. — Dr. Joaquim José Henriques.
4. Pão Pardo. — Dr. James de Oliveira Franco e Souza.
5. Encruzilhada» — Dr. Lycurgo de Albuquerque Nascimento.
6. Cachoeira. — Dr. Augusto Cezar de Medeiros.
7. S. Gabriel. — Dr. Pantaleao Paulo Pereira.
8. Cruz Alta. — Dr. Miguel Archanjo de Figueiredo.
9. Itaquy. — Dr. Manoel Duarte Ferreira Ferro.

10. Alegrete. — Dr. Albino Pinheiro de Siqueira.
11. Livramento. — Dr. Dionisio de Oliveira Silveiro.
12. BtigL — Dr. Vicente Alves Eodrigues de Albuquerque.
13. Piratiny. — Dr. Francisco de Aquino.
14. Jaguarão. — Dr. Francisco José de Sousa Nogueira.
15. Pelotas. — Dr. Francisco Eodrigues Pessoa de Mello.
16. Rio Grande. — Dr. Honorio Teixeira Coimbra.
17. Passo Fundo. — Dr. Miguel Lino de Moraes Abreu.
18. Santo Ângelo. — Dr. Manoel Antônio da Fonseca Mello.
19. Uruguayana. — Dr. Gustavo Alberto de Aquino e Castro.
20. S. João do Cahy. — Dr. Francisco Marques da Cunha.
21. S. Leopoldo. — Dr. Eduardo José de Moura.
22. Camaquam. — Dr. Ignacio Accioli de Vasconcellos.
23. S. Borja. — Dr. Francelino Dias Fernandes.
24. Caçapava. — Dr. Augusto Barbosa de Castro e Silva.
25. Sta. Victoria do Pdmar. — Dr. Horacio Olindo do Espirito Santo.
26. N. Sra. ãa Oliveira da Vaccaria. — Dr. Epaminondas Brazileiro

Ferreira.
27. Santa Maria ãa Bocea do Monte. — Dr. João Martins França.
28. Triumpho. — Dr. João da Cunha Pereira Beltrão.
29. D. Pedrito. — Dr. Antônio José Pinto.
30. Viamão. — Dr. Gonçalo Paes de Azevedo Faro.
31. Sta. Cliristina. — Dr. Joaquim Ignacio Silveira da Motta Junior.

\ .32. Soledade. — Dr. José Ferreira Nobre Formiga.
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Promotor*^ públicos r
1 Capital. - "Dr. Germino Firmino Vidal Capistrano.
2. Rio dos Sinos. — Julio Soares. . ¦¦- ¦

Taauarv. — José Antero de Siqueira. -
eT&). - Sebastião Xavier do Amaral Menna.
Wmm. - João Baptista de Oliveira Brandão.

6. Cachoeira. - João de Freitas Araujo.
7. S. Wm - Dr. João Coelho de Moraes.
8. Cruz-Alta. — Josino dos Santos Lima.
9. Itaquy. — José Guedes Luiz.

_¦. íSi - St&a da Silva Pinheiro.
12 Baaé — Dr. Luiz Cândido da Bocha.

21 I SJáo - Dr. Antônio José de Moraes Junior.
S: a£3££- Christovam Gomes de Andrade.
23. S. Borja. - Dr. Wencesláo Escobar.

St ^^^«^PÍ^«; OUveira.

30. Ytowão. - José Francisco Cidade.
31 Sto. Chrisüna. — Luiz Julio Vianna.
32. Soledade. - Alfredo Nogueira.

Termos
Juizes municipaes

1. 8. Leopoldo. - Dr. Floriano José $»Mif
2. Eio GWe. - Dr. José Vieira da Cunha.
I 5. José áo AVíe. - Dr. José ^SS^JfflS
4. Pelotas. - Dr. Ulysses Segismundo de Araujo Batmga.

. 5. Jaguarão ) _ pr joão ^anco de Oliveira e Souza.
6. Herval )
7. _ám>io Grande) _ Dr joão Lopes Pereira.

9. tato Sa-Dr. José Climaeo do Espirito Santo.
10. Piratiny ) _ Dr João Leite de Paula e Silva.
11. CacimbinJias)
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12. Cangussú. — Dr. Manoel Anjjbré da Bocha filho.
13. Bagé. — Dr. Boaventura Anfonio da Costa.
14. S. Sebastião do Cahy. — Dr. Joaquim Martini.
15. S. João do Monte Negro. — Dr. Ant. Borges Leal Castello Branco.
16. Sto. Antônio da Patrulha. — Dr. Thomaz Gomes da Silva.
17. Conceição do Arroio) (xr*cm\
18. Torres )~ W
19. Vaccaria. — Dr. Joaquim de Mello Rocha Junior.
20. Lagoa Vermelha. (vago).
21. Triumpho ) _ D Emüio Madeira Gonsalves Ferreira.22. S. Jeronymo)
23. Taquary \
24. Estrella > — Dr. Augusto Netto de Mendonça.
25. Sto. Amaro )

|| f^f^J 
- Dr. Antônio Augusto de Carvalho.

28. Encruzilhada. — Dr. José Lucas Alvares Filho.
29. SJoão Bta.de Camaquam) _ Dr Terencio Franc do Bspirito Santo.
30. Dores de Camaquam )

32 Safe°)ta\ ~ Dr* ToMaS Cezar de Alldrade-
33. Caçapava) _ ^ 0abriel Gomide_34. Lavras )
35. Santa Maria) _ D p ü A1 de 01iveira.
36. S. Martinho ™
37. S. Gabriel) _ Dr rJllgtinian0 Raymundo Freire.
38. S. Vicente )
39. Rosário ) __ ^ B m Ribeiro Dantas_
40. D. Pedrito)
41. Shè Ato. — Dr. Maximiano Lopes Chaves.
42. Palmeira. — Dr. João Jacintho de Mendonça Junior.
43. Santo Ângelo) fe Francisc0 do Souza Ribeiro Dantas Filho.
44. Sm Luiz )
45. Passo Fundo. — Dr. Cândido Lopes de Oliveira.
46. Soledade. — Dr. Melchisedech Mathusalem Cardoso. ..
47. Livramento. — Dr. Manoel Raymundo da Fonseca.
48. Alegrete. — Dr. Damaso Cândido Corrêa Coelho.
49. Quarahy. — Dr. Joaquim Francisco de Barros Barreto.
50. Uruguayana. — Dr. Alcibiades Cavalcanti de Albuquerque.
51. Itaquy. — Dr. Isaias Martins de Almeida.
52. S. Borja. — Dr. Edmundo Muniz Barreto.
53. Sta Christina ) _ Dr. Pedro de Ale. Peixoto de Mir. Veras.
54. S, Francisco de Paula)
55. Viamão ) _ m João TheopMlo de Marsillac.
06. G-ravataliy )

-'•*.¦'•'
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O ROUBO
m.

ESTUDO

(Traduzido por Matheus de Magalhães)

Quem poria ali semelhante dinheiro ? O diabo para
me tentar? ou minha mãe para pagar ao professor de
piano?

, Insondavel mysterio!
. Certo é, que lá estava, sobre a pedra do fogão da

sala, e que dei por elle n'uma quarta-feira, de manhã,
quando sahia para o collegio.

O meu primeiro pensamento não foi máo. Exclamei
logo: „Olhem... 40 soldos!" — Esplendidos, redondinhos,
algum tanto gastos e com a effigie a apagar-se, irra-
diavam fulgores que me faziam deslumbramentos!

Se lhes peguei foi para os ver de mais perto, foi
irmocentemente. Tinha então 12 ou 13 annos e aos
olhos dos 13 annos quarenta soldos tem ordinariamente
um valor descommunal.

Senti logo fervilhar em mim tantos desejos quantas
as fracções daquelle dinheiro. Demais a mais 40 soldos
eram exactamente a quantia precisa para satisfazer uma
tentação em que eu mal me atrevia a pensar, um
vedado pomo. Quantos passeios de bote representava
realmente aquelle dinheiro! Naquella época passear de
bote era o supra-summo dos meus ideaes. Passar uma
tarde inteira sobre as águas turvas do ancoradouro, entre
as lanchas de pesca, entre o vapor dos paquetes que
largavam, os gritos dos gaivotas, as vozes de commando,
as chamadas, as cantigas da maruja nas vergas, as
martelladas dos calafates; costear os navios de guerra,
escovados e limpos que nem fardas de cadete, ou balouçar-
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me a sombra de um na^o de alto bordo, dormente esilencioso, animado apenas pela presença de um terra-nova espreitando por cima da amurada; correr descalço
por sobre as balsas, trepar aos mastros, ver pescarouriços do mar; depois ir á noute para casa, tresealandoa aleatrao e a maresia, impressionado e exhausto, nem
que chegasse d'uma longa viagem, tal era para mim asuprema felicidade.

Sahia, porém, bastante salgada esta felicidade e
para chegar a alugar um bote por dez soldos com osttous^ que me davam todas as semanas, era forçoso privar-me de tudo, calcular, economisar.

Por isso, aquella moeda de prata, redonda e lumi-nosa, me produzio o effeito de um circulo de lanternamágica, a principio pequenino, depois avolumando-se na
proporção da concentração dos meus olhares, a fim dereproduzir palpitantes e vivas as imagens que o atra-vessavam; o ancoradouro, os gurupés dos navios alinhadosao longo dos caes, as canoas, os botes e os escaleres dealuguel a bambolearem-se naquellas águas fundas e negras.

Que visão clara e tentadora! Fui obrigado a fecharos olhos.
Ali fiquei alguns minutos, immovel e com os 40soldos a escaldarem-me as mãos. Minutos in volvida veis,amarga e deliciosa augustia da tentação, as sensaçõescompletas do roubo!

m Não ria o leitor, cuidando que lhe vou oecupar a atten-
çao com tentações de criança, não; o que lhe vou contarsao tentações de criminoso. Abalado por uma luta hor-rivel o meu triste corpito tremia como varas verdes.Zumbiam-me os ouvidos. Ouvia o pulsar do coração eo monótono tic-tac do relógio.

, Afinal, a idea do dever, nascida e crescida já emmim, a recordação dos meus, a honesta athmosphera dacasa, sem- duvida o receio do castigo, da humilhação, sitosse descoberto, tudo isto poude mais que a paixão.Tornei a por o dinheiro no seu lugur. Mas.. ah!.. sim..confesse-se tudo.... mas.... por um movimento instin-ctivo, irreflectido, porém de certo diabólico, empurrei-o
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bem para debaixo do relogte para que o não tornassema «listaiBio m iüi
ml So! L^»1" com ^1 demência «oe ate me

PiiS3!!! e9tuda, Por mais que
tomate a cáiça entre as 

f|^|W 
M*^

tíri IS rglll* uma espécied.jgMMítniuiuci^ vergonha, necessidade ae estar so.

te que não fiz nada.... Deixa-me.... ^

*** 
V fll Í r£lia com certo rcgosijo que sô

» i ?™ 15 dia sé dava corda ao relógio, e que na
deil\TmLÍ casa como nas salas das casas de pro-
sala de minha casa m» tabernaculo,
vincia, encerada, SPfe^^feÈ l hora da
ningnem entraria, senão na segunda ien a «*

^0 
SIoSSIp cuidados quando á-

cbegueiLasa, |»^«»Ít «ÉSÜll

fál'i „° edlda°menos a d zer a n^us pais: - „01hem

g> lo sòfdos S ali!" - Decididamente era um

ladlÃ>Lei 
a noute extremamente agitado. Farejava a

gil tÜ M^ muito e a minba vof tiaba uma

A ilê.ÍfeS Vgunt-ar duas ou tres ve.es: „Que
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terá elle? -- Fazia-me^então vermelho como si asminhas palavras correspondessem ás mentiras do meuespirito. Junte-se a isto um ar humilde, trates decreança criminosa, que quer ser perdoada, e sob ascancias com que me pagavam os afagos, a vergonha daminha hypocnsia, impulsões desordenadas de me ajoelhara seus pés e contar-lhe tudo.... depois, nada.Todavia, contra minha espectativa não passei malaquella noute. O que é a consciência da impunidade!tomo tinha certeza de poder tirar o dinheiro sem risco,
pois todos o julgavam perdido, a minha consciênciadeixava-me tranquillo. Eestava-me pensar no pagodeprojectado para o dia seguinte, e até de manhã, atravez(ias minhas pálpebras cerradas, vi os mastros dos naviosa oscillar com a maré, ao passo que ao longe na extre-mídade do molhe, o mar, o mar largo, azul, immenso,o mar que tambem é viajante, dirigia-me sorrisos aosmu em cada uma das suas vagasinhas....

No dia seguinte, logo depois do almoço, escoei-me
para a sala; porém, chegado ali, e em frente do fogão,ave um horrivel momento. Ouvindo vozes no quartocontíguo, temi que viesse alguém. Quanto tempo aliaquei, em pe, á beira do meu crime, a estender e aretirar a mao?! Já me não recordo. Mas o que nãome esqueceu foi áquelle rosto de creança, que esta-va em íace de mim no espelho, livido, contrahido,transtornado, encarando-me com um olhar de fogo, comum olhar de besta-féra que espreita a sua preza. Afinalas vozes afastaram-se. Peguei no dinheiro de repente e

Era uma deliciosa quinta-feira, quer dizer, era comose tora domingo, mas sem a melancolia dos sinos, e sem astristezas da hora das vésperas, sem os passeios das fa-rmüas que parecem constrangidas e vexadas em seustrajes dommgueiros. Receiando que me chamassem, des-íen o voo em direcção aos caes, ancioso por gozar asaelicias do meu furto. Desgraçado de quem pretendessetomar-me o passo! Como deve ser fácil matar depoisde roubar! *

":

"tf
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Na íninha carreira sentia jubilòsamente o dinheiro tinir
no bolso em contacto com os%ous soldos que me davam ás
quintas-feiras, e esta harmonia embriagava-me, dava-me
azas. De remorsos nem sombra! Leve, rizonho, com
as faces afogueadas, aspirava já a athmosphera dos meus
prazeres.

De repente, ao passar pelo pórtico d'uma igreja,
fez-me parar uma pobre que me estendia a mão. Sen-
sibilou-me aquella miséria, a pallidez daquellas faces
desbotadas ou o olhar desfallecido da creança, que a
infeliz tinha ao collo?

Cederia antes á necessidade de fazer bem, a essa
necessidade que se apodera de nós depois de praticar-
mos uma falta? ou cederia a uma superstição popria de
creança do sul da França, quasi italiana, que tenta
santificar o dinheiro roubado?

Fosse come fosse, puxei pelo dous soldos da quinta-
feira e dei-os á mendiga, que me agradeceu com tal
expressão de alegria e reconhecimento, que, duas ruas
adiante, cruzou-me súbito no espirito um receio inesperado.
Oh! meu Deus! .... Por acaso?!

Apalpo-me, revisto os bolsos e solto um grito.
Tinha dado os dous francos. Restavam-me apenas# os
dous soldos! E os botes estavam a dois passos de mim!
Na extremidade da rua os mastros, as vergas dos navios
ancorados desenhavam-se n'um luminoso triângulo. Nunca,
nunca houve cólera, nunca houve desespero igual ao meu.

Retrocedo, acto continuo, neste monólogo: — „Hei
de encontral-a.... Digo-lhe que me enganei, que o
dinheiro não é meu.... E se não quizer restituir-m o
mando-a prender por ladra.

Chamava-lhe ladra! Tinha esta desfaçatez... Mas
onde se sumiria ella? Debalde esquadrinhei todos os

pórticos da igreja, debalde olhei para as ruas próximas
e para as passagens. Ninguém. Recebidos os dois francos
a mendiga retirára-se. O lance que lhe fez ganhar o

seu dia, foi o mesmo que me fez perder o meu. ¦

Então, fora de mim, sem saber o que havia ae

fazer, tornei para casa, e, saltando ao pescoço de minha
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mâe, com uma explosão de_ lagrimas, em que havia mais
cólera do que remorsos, rtfolvi confessar-lhe tudo.

Isto se tem visto. Parece que os criminosos fazem
ás vezes confissões á justiça, despeitados por lhes ter
falhado o bote.

AEFONSO DAUDET.
-3HM=

CHABABA I
Junto a si ninguém a quer;
E' dos homens odiada;
Vive tambem .... mas caluda!
Não devo dizer mais nada, 2
Ter em si ninguém deseja,
E se tem, tentam tiral-a;
Mas ás vezes é teimosa,
Não ha meio de afastal-a. 1

Conceito
Anda d'aqui para alli
Por causa da profissão,
A poucos é agradável,
A muitos causa aversão.

*•»-

A. B.

LOGOGEIPHO
(Por lettras)

Não é mui longe d'aqui 2, 3, 8
A cidade que eu já vi 4, 8, 9, 2
E' erva medicinal 2, 8; 4, 10

w

Que cura bem este mal 4, 5, 4, 10
Não pode d'aqui passar. 6, 7, 8, 7
Quem esta droga tomar 4, 10, 2, 8, 7
A' minha amante corteja 6, 8, 1, 2, 3
Este animai que rasteja 9, 2, 4, 10
W homem muito simplório 4, 5, 4, 5, 3, 1, 10
E um animal mui finório 6, 2, 4, 10, 9, 2
A estas ilhas vai chegar 3, 8, 4, 5, 6, 8
Quem tal rio atravessar 4. 10

Conceito
Queres conceito, leitor?
Venho, pois, mui confiante,

Declarar-te que é cidade,
Do mundo, bem importante.

IZAC.
8* •
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o lenhador 1 mercúrio
(Lafontaine, Liv. V fábula I)

Ao cavalleiro de Bouillon
Vosso gosto, senhor cavalleiro,
A este livro de norma servio;
Meu cuidado em ganhar-vos o voto
A victoria, por fim, conseguio.

Não quereis vãos ornatos no estylo,
Grande apuro, excessivo limar;
Eu tambem; não me aprazem requintes:
Nimio esforço não pôde agradar.

Tudo estraga o poeta, se emprega
Nos seus versos desvelo de mais;
Não dispenso, porém, certos lances,
Que aprecio e vós mesmo prezais.

Quanto ao alvo, que Esopo fitara,
Menos mal tenho-o sempre attingido;
Si não logro instruir, deleitando^
Valha o pouco por mim conseguido..

Eu, que nunca me dei por valente,
Si não zurzo deveras o vicio
Com a clava de Alcides, ao menos,
Do ridículo o jogo ao flagicio.

Nisto sô meu talento consiste;
Se é bastante o que fiz, não no sei;
Quantos quadros de torpes defeitos
Com pincel verdadeiro esbocei!

Uma vez era a estulta vaidade,
De mãos dadas co'a inveja abornda;
— Duas molas reaes, em que volve
Pelos tempos, que vão, nossa vida.

Essas pechas, que a gente degradão,
Figurei no mesquinho animal,
Que, na altura e no grande tamanho,
Quiz de um boi arvorar-se em rival.

Puz ás vezes, por duplice imagem,
As virtudes dos vicios em face:'
£- O bom-senso ante a fofa tolice.
O cordeiro ante o lobo rapace.

Acheguei a formiga da mosca;
E eis assim convertido o meu verso
Em comedia, que encerra cem actos,
E que tem por scenario o universo.
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Fazem nella home^, deuses e brutos
O papel que a vemade requer,
Mesmo Jove desfila ante os olhos,
Falia, actúa, como outro qualquer.

Trato agora do filho de Maia,
Que do céo traz recados ás bellas:
Mas vem hoje em caracter mais sério;
Não é caso de taes bagatelas.
Um mateiro perdera o machado,
Que lhe dava a ganhar o seu pão.
Os queixumes, que d'alma lhe vinhão,
Excitavão geral compaixão.
Seu machado! Era tudo o que tinha:
Nem dispunha de mais ferramenta.
Não sabendo onde pôr a esperança,
Desta forma, a chorar, se lamenta:
« — Meu machado, meu pobre machado!
Dá-me, Jove, o machado, outra vez!
Eu direi que foi mais um milagre,
Que a bondade celeste me fez.»

¦%¦

Nas olympicas moradas
Foi ouvido esse clamor.
•— Conheces bem teu machado?
(Diz Mercúrio ao lenhador).
Não está perdido, e creio
Têl-o aqui perto encontrado.
E, isto dizendo, mostrou-lhe
D'oiro luzente um machado.

Não é este. — Outro, de prata,
Mercúrio lhe apresentou.

E' outro; não quero o alheio
(O lenhador exclamou),
Afinal, um, de madeira,
Mercúrio lhe offereceu.

Este mesmo é que eu perdera;*
Este agora, sim, é meu! —

Mercúrio
A bôa-fé, que mostraste,

Galardão merece ter;
Todos estes tres machados
Ficarão em teu poder. —
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Aceito (volve Sfcmateiro),

Mil vezes agradecido. —
Foi o caso, em poucos dias,
Nos arredores sabido.
Erão sem conta os lenheiros,
Que a ferramenta perdião;
E aos céos que a restituissem
Em altos brados pedião.
Não sabia o rei dos Deuses
A qual delles acndir
Mandou de novo Mercúrio
Tantos reclamos ouvir.
Mostrado o machado d'oiro:

W meu! — Cada qual lhe disse.
Responder d'outra maneira
Julgão chapada tolice.

Mercúrio, vendo a impostura, .
Não faz do machado entrega:
Mas com elle um grande golpe
Na fronte lhes descarrega.

Abandonando a impostura,
E a vil mentira também,
Cada um viva no mundo
Satisfeito do que tem.
Ha quem tente pela fraude
Usurpar os bens alheios;
Embalde: a Deus não se illude
Por esse, ou por outros meios.

(Versão do Barão de Paranápiacaba.)
vvw; vv_yy*
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CHARADA II
Meu lugar é sempre em baixo.
Se nma lettra accrescentares,
W fácil vêr nas cidades;
Mas nunca verás nos mares. -

O rouxinol
Canta mui bem;
Linda plumagem
O pavão tem.

Conceito
Mas eu acima
D'elles estou;
Ao paladar
Delicias dou.

À. B.
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Omne tulit pimctnm qui miscuit utile dulci.
HORACIO.

(Continuação}))
Perg. Quaes são as povoações mais antigas da

provincia ?
Resp. São os 7 Povos das Missões Orientaes do

Uruguai.
P. Qual a sua denominação?
E. S. Nicoláo, S. Luis Gonzaga, S. Miguel, S. Fran-

cisco de Borja, S. Lourenço, S. João Baptista e Santo
Ângelo.

P. Em que anno forão fundadas estas Missões?
R. A primeira das acima ditas em 1627; e as

outras em annos posteriores até 1707, em que foi fun-
dada a ultima.

P. Qual era a sua capital?
E. No tempo dos padres da companhia a sua ca-

pitai era S. Miguel; mas posteriormente os commandantes
mudarão a sua sédc para S. Borja.

P. Qual é a data da revolução da provincia?
R. 20 de Setembro de 1835.
P. Quantos annos durou ella?
R. Nove annos, cinco mezes e nove dias, que tantos

vão desde aquella data até 1.° de Março de 1845 em
que terminou.

P. Qual é a data da Republica Rio Grandense.
R. As datas são tres: a l.a a 12 de Setembro de

1836 em que o coronel Antônio Neto deu o primeiro
grito da independência nos campos do Sei vai; a 2.a a
sua acclamação pela camara municipal de Jaguarao, a
20 de Setembro do mesmo anno; e a 3.a o dia 6 de

a) Vide o Annuario de 1886 pag. 124 a 129.
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Novembro seguinte, em que^foi officialmente installada
na villa de Piratinim elegendo-se presidentes e vice-pre-
sidciitGS.

P. 
' 

Vós dizeis presidentes no plural? ou presidente
no singular?

R Eu digo presidentes no plural; porque alem
dos vice-presidentes forão eleitos dous presidentes,- um
effectivo, ausente; e um interino, presente.

P. Houve mais alguma republica a que esta desse-
oceasião, ou para a qual esta interviesse?

R. Houve a Republica Catliarinense.
P Quando e onde foi ella proclamada?
R. A 25 de Julho de 1839 na cidade da Laguna

que então se ficou chamando Cidade Juliana.^
P. Quanto tempo durou esta republica?
R Tres mezes e vinte um dias, isto ê, desde 25

de Julho de 1839 até 15 de Novembro do mesmo anuo.

P. Do estabelecimento da republica provierão al-

guns benefícios aos riograndenses?
R Muitos, e tão incalculáveis que nem se podem

enumerar, e com especialidade um que será ímmorre-
douro.

P. E qual é elle? .
E' a grande invenção da navegação terrestre
Onde e quando se poz em pratica essa invenção i

R. Foi desde o Capivari até a barra do Traman-
dahi em Junho de 1839. :

P Quem foi o autor dessa invenção i1
R Foi José Garibaldi com os seus lanchões.
P Qual é a utilidade dessa grande invenção t?

I"'¦"¦ R. E' poder-se navegar da cidade do Rio brande
I até Uruguaiana sem correr os perigos da Barra.

P. Expiicai-me isso praticamente?
R Sahe-se do Rio Grande, entra-se na Lagoa dos

Patos;' sobe-se o Guahiba, o Jacuhi e o Vacacaln ate
S. Gabriel, aonde já tem chegado vapores; dahi por meio
da navegação terrestre vencem-se os poucos kilometros

que ha até a villa do Rosário aonde tambem ja tem
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chegado lanchões e vaporo*?1); dahi, voltando á navega-
ção fluvial, desce-se pelo Santa Maria, Ibicuhi e Uruguai,
e se chega a Uruguaiana sem perigo, e com todas as
facilidades.

P. Qual é o rio que corre contra as regras gram-
maticaes?

R. E' o rio Santa Maria Chi ca, em que Chica, que
é feminino, está qualificando rio, que é masculino. 2)

P. Onde é que se navega ao som de badaladas?
R. E' no Rio dos Sinos.
P. Onde estão os sinos?
R Estão nas Torres.
P. Onde estão as Torres?
R. Estão adiante da Conceição do Arroio, caminho

para a Laguna; mas o seu lugar próprio devia ser nos
Conventos.

P. Quantos municipios lia actualmente na provincia?
R Ha 60; e n'estes se contão 16 cidades e 44 villas.
P. Dizei os nomes cias cidades?
R As cidades são: Alegrete, Bagé, Caçapava,

Cachoeira, Cruz-Alta, Itaqui, Jaguarão, Pelotas, Porto
Alegre, Rio Grande, Rio Pardo, Santa Anna do Livra-
mento, Santa Maria, São Gabriel, São Leopoldo e Uru-
guaiana.

P. Dizei agora os nomes das villas?
R. As villas são: Arroio Grande, Cacimbinhas,

Cangussú, Conceição do Arroio, Conceição do Boqueirão,
Dores de Camaquã, Encruzilhada, Estrella, Gravatahi,
Herval, Lagôa-Vermelha, Lavras, Monte-Negro, Palmeira,
Passo-Fundo, D. Pedrito, Piratini, Quarahi, Rosário,
Santa Christina, Santa Cruz, Santa Izabel, Santa Vie-

,/

*) A São Gabriel chegou o vapor «Cachoeira» em 12 de Junho
de 1860; a Rosário chegou o vapor «Estrella» a 12 de Agosto de 1880.
Estes acontecimentos foram muito festejados em ambas as localidades
por ser a primeira vez que ali aportaram vapores.

2) Os senhores francezes que sãQ nossos mestres em muita cousa
boa e em muita que o não é., tambem tem na sua bella Prança o
seu Franche-Comté, em que Fr anche que é feminino concorda com
Comte que é masculino.
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toria, Santo Amaro, Santo «Üngelo, Santo Antônio da
Patrulha, São Borja, São Francisco de Assis, São Fran-
cisco de Paula de Cima da Serra, São Jeronimo, São
João de Camaquã, São José do Norte, São Luiz Gonzaga,
São Martinho, São Sebastião do Calú, São Scpé, São
Tiago do Boqueirão, São Vicente, Soledade, Taquari,
Torres, Triumfo, Vaccaria e Viamão.

P. Quantos são pois os vereadores que em todos
estes municípios se occupão em organisar posturas que
nem sempre se cumprem, e em clirismar ruas com nomes
que nem sempre o povo aceita ?

R São 456; a saber: 13 na capital, 135 nas ou-
trás 15 cidades á razão de 9, e 308 nas 44 villas á
razão de 7. . .

P. Qual d'estas cidades ou villas foi a primeira a
lavar-se das manchas da escravidão?

E. Foi a villa de Quarahi em Agosto de 1884.
P. N'esse anno de 1884 quantas manumissões se

derão na provincia?
I. De 45 a 50,000.
P. Quaes são as povoações que precisão de sobre-

nome para se distinguirem de suas homônimas ? - .
R São muitas. Apresentarei as mais conhecidas:

Belém novo e velho; Conceição do Arroio, Santa Anna
da Boa Vista, do Livramento, e do Bio dos Sinos; Santa
Victoria do Palmar, e da Vaccaria; Santo Angeb de
Missões e da Cachoeira; Santo Antônio da Boa Vista,
e da Patrulha; São João de Camaquã, de Missões, e do
Montenegro; São José do Norte, do Hortencio, do Pa-
trocinio, e do Pinhal; São Miguel de Missões, e dos Dous
Irmãos; São Sebastião do Cahi e São Sebastião Mártir,
e alguns sobrenomes mais, adoptados conforme as loca-
lidades. «•-...

P. Tambem ha povoações com alcunhas ?
' R Ha duas: a Capella dos Ladrões e Santa Anna
dos Carrapatos. , „ , ,

P Alem da villa de São José do Norte ha mais
alguma povoação que esteja fora do seu lugar t
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R. Ha; é Santa Ann^do Rio dos Sinos, que fica
para os lados do Cahy.

P. Alem do Boquête-Buena ou Buena-Boquête ha
mais alguma que seja conhecida por dous nomes?

R. Ha; é o Arado-Velho que tambem dá por Belém
do Guahiba; e São Luis de Missões que tambem dá por
São Luis Gonzaga e que outrora ja deu por São Luis
da Leal Bragança.

P. Onde é que os serranos podem fabricar toucas
e cabelleiras sem pagar imposto á municipalidade?

R. E' em São Martinho que é o advogado destes
fabricantes.

P. Onde é que os cachoeirenses ao som de violas e
machetes podem sapatear a tirana, o bambaquerê, o cMco-
pucliado e o benizinho amor, sem incommodar a policia?

R. E- no passo do Fandango.
P. Qual é o uso que se tem feito de nomes pro-

vincianos para sobrenomes de familias?
R. . Pouco tem sido o uso, havendo aliás alguns

nomes bem eufonicos e adoptaveis.
P. Apontai alguns dos ja adoptados?
R. São os seguintes de que ha noticia, a saber:

Aldeia, Camboim, Candiota, Ibirapuitã, Jaguarão, Ma-
riense, Mostardeiro, Patrulhano, Porto Alegre em tripli-
cata, Rio Pardense, üruguaiana, Vacacahi, e os doutores
Continentino, Guahiba, Itaqui e Pederneiras.

P. Tambem ha nomes provincianos que sirvão de
titulo a barões, viscondes, condes e marquezes?

R. Tambem os ha, e são em grande numero.
P. Pois dizei-os?
R. Eil-os em ordem alfabética: xAlegrete em dup-

licata, pai e filho, ambos barõesx); Arroio-Grande, Bagé,
Batovi, Botuhi, Caçapava, Caciqui, Cahi, Cambahi,
Candiota, Correntes, Cruz-Alta, Gravatahi, Guahiba,
Herval, Ibicuhi, Ibiramerim, Ibirapuitã, Ijuhi, Inhan-
duhi, Irapuá, Itapevi, Itaqui, Jacuhi, Jaguarão, Jaguari,

L) O titulo de Marquez é de Portugal.
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Pelotas % Piratinim, Porto-AJegre, Quaraim, Rio-Grande,
Rio-Pardo2), Saicã, Santa Anna do Livramento, Santa
Tecla, Santa Victoria, Santo Amaro3), Santo Ângelo,
São Borja, São Gabriel, São Jacob, São José do Norte,
São Leopoldo, São Lnis, Serro-Alegre, Serro-Formoso,
Serro-Largo 4), Taquari, Tramandahi, Tres-Serros,
Triunfo, Upacarahi, Uruguaiana e Viamão; podendo-se
ainda acerescentar a Senhora da Graça e de Azevedo
Machado. ,

P. Qual é a povoação que está prestes a ser de-
vorada por uma montanha?

R. E' a cidade de Santa Maria, que está mesmo
na Boca do Monte.

P. Estando annunciado para este anno o kim do
Mundo, que devemos nós fazer para evitar esse cata-

R E' pormos nossa esperança em Deos; subirmos
as águas do Eio dos Sinos, e mudarmos nos para um
Mundo Novo a fim de ficarmos perto do Padre Eterno,

junto do qual nada ha que recear.
Rio, Fevereiro, 1886.

A. A. P. 0.
-M&o^-

1
CHARADA III

Avistando eu logo disse. -
No Brazil sou um poder. 2

Conceito
Se não achares aqui,
No Peru poderás vêr.

A. B.

x) Em duplicata, avô e neto. ". „
«) D. Diogo de Sousa e o general Valente ambos forao Condes

do Rio Pardo f de qual Rio Pardo? Do Jaculn? De Sao Paulo?
De Minas Geraes? De Mato Grosso? A chronica nao o diz.

») Qual Santo Amaro? O do Jacuhy? O das Brotas? O da
Purificação? Ha uma chronica que diz que Santo Amaro de Sao

Paulo foi muito protegida pelo barão depois marquez do mesmo titulo;
e é dahi sem duvida que tirou elle o seu brasão. . ;

4) Esta povoação não pertence á província: vai aqui poi conta
do nosso general José de Abreu.
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OS DOTO GALLOS
(Lafontaine, Liv. VII fábula XIII)

,*•'.

Vivendo dous gallos
Em paz e harmonia,
Formosa gallinha
Surdio-lhes um dia.

Ciúme instantâneo
A guerra accendeu.
Amor! Foi teu fogo
Que Troya perdeu!

Foi elle que a luta
Cruel produzio.
Que o Xantho no sangue
De numes tingio.

Tenaz o duello
Por mezes durou,
E seus incidentes
A fama espalhou.

A gente porta-cristas
Constantemente vinha
Ver o torneio, aberto
Por causa da gallinha.

Plumigeras Helenas,
Bellas em fôrma e côr,
Serviram, findo o pareo,
De premio ao vencedor.

O misero vencido
Buscando ermo recinto,
Chorou passadas glorias
E o doce amor extineto.

Amor, que o seu contrario,
Soberbo da conquista,
Provocador gozava
Do desprezado á vista.

E vinha, de instante a instante,
Esse espectaculo atroz
Keaccender-lhe no peito
Ódio e ciúme feroz.

O gallo aguçava o bico;
Batia e ar e os quadris, ^
Inane raiva exercendo
Contra os zephyros subtis.

Não lhe deu a sorte ensejo
Para a desforra tomar.
O rival foi n'um telhado
Seu triumpho alardear.

Quando, todo empavesado,
Cantava a feliz victoria,
Ouvio-lhe a voz um milhafre,
Forão-se amores e gloria!

Findou nas unhas do abutre
Todo esse orgulho arrogante.
Eis (por um fatal retorno)
A' ingrata, olvidosa amante,

O rival que decahira,
Faz roda a todo momento:
(Julgai do escândalo havido!)
Teve de esposas um cento.

Apraz-se o Fado inconstante
Em desfechar golpes taes.
Vencedores insolentes,
A vossa perda cavais!

Após batalha vencida,
Cumpre cautela tomar.
Da sorte qne é cega e vária.
Sempre é bom desconfiar.

(Versão do Barão de Pakanápiacaba.)

QCffpO
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CHARADA IV Pfp
Muitas palavras componho,
Pois que sou grega raiz; — 2
Se dobrares, é doença.
Ao menos assim se diz. 1

Conceito
Nos mares procellosos — o marujo,
Nos campos cie batalha — o militar,
No leito acabrunhado — o triste enfermo
Forçados todos são a me afrontar.

A. B.

1

LOGOGBIPHO II
(Por lettras)

Que espirito pouco tem
Affirmo sem hesitar; — 5, 6, 9, 6
Assim como ser um jogo — 9, 6, 5, 6
Onde podes descançar — 9, 10, 3, 5, 6
E' triste viver assim — 4, 6
Artista tão afamada — 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3
Embora seja medida — 9, 3, 5, 2, 6
D'uma dansa já passada — 2, 3, 9
E' parente com certeza — 5; 3, 6
A quem cumpre obedecer — 9, 8, 3
Com quanto muito ligeiro — 9,10,11, 7; 6
Revelou grande saber — 5, 3, 5, 6.

Conceito
Poi em eras mui remotas
Diurna seita fundador:
Não digo mais.. . . é bastante
Para um bom decifrador.

IZAC.

CHAEADAV
Pode ser que dê á luz
Qualquer dia, se não minto,
Este que te dá o fio
Para sahir do labyríntho. 2

Conceito
Combinações, conjecturas,
E7 preciso cogitar!
De certo não me decifras
Sem muito parafusar. X. X.



yyyy
•-".717

,'.:¦' -

TJiii tolo * • . .
(Histórico)

VÍnhão de volta das festas de Sevilha. Naquélla carruagem
trez pessoas apenas: uma senhora, um hespanhol e um portuguez;
o portuguez não conhecia o hespanhol, o hespanhol nao conhecia a
senhora, a senhora não conhecia nem um nem outro.

Na paragem da primeira estação o hespanhol poz-se de janella,
vio um amigo na carruagem ao lado, trocárão-se muitos adeuses,
chamou o outro, o outro chamou-o a elle, — e elle foi para lá.

Pareceu a senhora contrariar-se com isso; — mas, que lhe havia
de fazer? Era ella bem formosa creatura! Traje de viuva. Feições

graciosas, cabeça pequenina, orelha delgada, narizinho vagamente
sentimental; pelle fresquissima, comquanto talvez já devesse roçar

pelos trinta annos; e, principalmente, a adivinhar-se desde logo em
tudo que, se a plástica não é para ahi uma palavra oca, pessoa
daquelles ares devia ser de hoa linhagem e ter pela noite dos tem-

pos fora algum avô mais antigo que o pão.
Talvez a elle o conheção ? O Severo tem 36 a 38 annos, bigode

farto, bons dentes, olhar animoso e vivo, alto, despachado e aguerrido,
e, o que se costuma dizer, bonito homem, incapaz de estudadas gra-
vidades, dado e corrente com todos, tendo sempre levado vida nua
dos amoraveis hábitos domésticos, corrida á ventura sem norte e sem
cuidados, mas de trato agradável e bom porte.

Partio de novo o trem, e âzerão estes dous personagens o seu
aparte, cada um como nas comédias e

Severo (entre si a um canto contemplando a senhora, que vai
comendo boiachinhas): E' o que eu tambem devia ter feito; trazer
umas holachas para ir trincando. Já agora, contentar-me-hei a
entreter os olhos em vez do estômago. E' um gosto olhar para esta
formosura! Dizem que S. Francisco viveu uns tempos do cantar de
uma cigarra, não é muito que eu me alimente de algum* olhar desta
belleza!

A senhora (olhando para os campos): Tenho sina de não
viajar sosinha. Se tenho adivinhado, trazia o criado para me
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acompanhar. Está me parecendo que o meu vizinho olha de mais
para mim. Incommoda-me tanta Jttenção. Podia ao menos fazer
o favor de ver... sem olhar. Que estará pensando a meu respeito?

Severo (olhando para a sua própria figura): Eu ainda não
estou de todo para arrumar a um canto. Bem sei que não dou ares
daquelle chochinha do Antinuo, nem do grande paspalhão chamado
Apollo de Belveder; mas tenho bons hombros, peito largo, bigode
que ainda não precisa de agua circassiana, muito cabello, cara que
não parece tirada de nenhum heepsake inglez, mas que é uma cara
deste tempo e deste paiz

A senhora (tirando um frasco do saquinho de viagem): Abi
está elle a querer ler as iniciaes do meu nome! E' indiscreto, o
homem; mas não pode dizer-se desengraçado. Creio que não acaba
hoje de olhar para mim. Que teima! (tira o chalé).

Severo: E' elegante, e muito airosa! muito airosa!
' A senhora: Não terá falia? Parece impossivel que se esteja
todo este tempo á procura de duas palavras!

Severo (decidindo-se): Que calor!
Silencio.
Severo (nova resolução): Quasi todos os portuguezes que vierão

a Sevilha, voltão já neste comboio.
Sim?
Este anno, assim mesmo, não vierão tantos como de outras

vezes.• —Ah!
Talvez cincoenta ao todo.
Eu encontrei muito poucos.

-— Quem vem?
Fulano, sicrano, beltrano e o Severo.

• A senhora: Ah! Estava lá esse Sr. Severo ?
Severo (como se cahisse n'uma sorveteira): — Estava, sim,

minha senhora. Conhece-o V. Ex. ?
A senhora: Não conheço, felizmente.
Severo: Tem, pelo que vejo, razões de queixa...
A senhora; E' um extravagante, que tem sempre — como se

diz em Coimbra, — vivido á lebre, sem ninguém saber de onde lhe

vem, fazendo gala de conquistador; muito pretencio... Fallárão-me
delle ainda um destes dias. E' um tolo!

Elle nem pestanejou. Lembrou-lhe que ha sempre um Mo
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qualquer, que engorda de emmaçrecer os outros, que vai correndo

pelas ruas, á chuva e á lama', parando á esquina, espreitando ás

portas, escutando o que se diz, a ver se arranja um escandalosito

que estale como uma bomba nas costas cle alguém; trapeiros sem
lanterna, que rondão por beccos e azinhagás, na diligencia de

poderem espalhar que os homens de bem são traficantes, que os
homens de talento não valem nada, lisongeando por esta maneira a
vaidade dos patetas, a credulidade dos ignorantes e a má fé dos in-
vejosos, que deixarião de boa vontade que lhes tirem um olho...
comtanto que o vizinho fique sem os dous!.. .

Passou-lhe pelo ouvido a ária de D. Basilio, a calumnia, a
velha calumnia, o tal rumorzito leve ao principio, que escorrega

pelo chão como uma andorinha antes do vendaval, esquivando-se;
despedindo de corrida o dardo, até que alguém repara naquillo e o

repete devagarinho, — germinando depois, andando, inchando, er-

guendo-se, até que assovia, estende o vôo, redemoinha, embrulha,
arranca, arrastra, estala e dá cabo de um pobre diabo!

— Quem me faria este favor? scismava elle.

E, d'alli a instantes, dando volta á conversação e saltando de

assumpto, mostrou-se original, espirituoso, propriamente interessante.
A viagem tornou-se alegre. Alargavão-se tos horisontes; era tudo

charneca, montanhas, coilinas silenciosas desertas; acudião á lem-

branca a cada momento contos e lendas destas terras poéticas e

encantadas; avistava-se de vez em quando algum viandante de

clavina ao hombro, lenço atado na cabeça, chapéo de abas largas,

manta traçada, polainas altas; um ou outro postilhão de chapéo á

banda, grandes botas fanfarrans, esporas compridas, cabellos á mercê

do vento, e de légua em légua os soldados da guarda civil patru-
lhando.

Rião, conversavão, fallavão de tudo. Das famosas festas a que
acabavão de assistir, do brilho das procissões, da ostentação luxuosa

.. dos ritos, importância do commercio naquelles dias, esplendor das

ceremonias, origem das irmandades ou confrarias, como lá lhes

chamão; e, depois de taramelarem da magnificência dos officios,
citavão as festas profanas, a tourada de domingo de Paschoa, as
corridas de cavallos, as dansas nas barracas; a animação e alegria
daquelle povo • a graça das u nossas gentis vizinhas, que parecem
resuscitar a Dorothéa de Lope de Vega ou a filha do ar, de Calde-

9
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ron • e o murmúrio galante da lingua hespanhola, que lhes cai dos

lábios como se fossem pérolas a chover n um tanque!
Ella parecia encantada de o ouvir. Principiou a olhar para

elle de vez em quando, calada, sem poder resistir a certo espirito de

assimilar a que era dada, e dizendo entre si que se achão neste

mundo de Deus, homens que parecem príncipes e outros que nao

parecem nada, que ha differenças enormes entre os filhos de Adão,

e que o seu companheiro de viagem não tinha que temer compara-

ções por lhe serem todas favoráveis.
O amor tira a graça a quem a tiver: um homem de espirito,

apaixonado deveras, fica um burrico a zurrar, capaz de comer semeas

se teimarem muito com elle; mas o nosso heróe tinha graça natural,

e estava tão pouco namorado que lhe lembravão a cada instante as

palavras cla cruel companheira: »E'umtolo!« Entretanto dir-se-hia

que, á proporção que olhavão para a noite e para os campos, se lhes

ia desenvolvendo o amor em recrescida actividade, e que o próprio

ar émpregnado de elementos vitaes lhes coava aos peitos a audácia,

com a" qual a fortuna se apraz de ordinário em ser benigna.

Principiou ella a sentir-se cançada de tantas horas de carruagem,

e apezar do companheiro lhe estar fallando de Abril, contente de

que as festas de Sevilha este anno houvessem cahido neste mez, que

iá a infância de Roma consagrara á deusa da formosura, apezar de

a entreter contando-lhe as entrudadas (e ia a rir-se lá por dentro

como se estivesse a armar alguma!) que nossos pais faziao sempre

no principio de Abril, e de que algumas ainda se usão nas provm-

cias do norte, os presentes de desfructe, a forca de Judas, a pedra

das agulhas, o dinheiro pregado nas ruas, os logros emfim. . os

logros! (e ahi tornava elle a rir-se entre si!) - apezar disso tudo,

ella sentia-se cançada de tanto caminho de ferro. _
Se não fora... nem eu sei o porque, ficava hoje em Badajoz!

E' ficar, disse elle. Descança esta noite, amanhã dá uma volta

pela cidade... Já vio Badajoz?
Nunca vi.

_ Muito pittoresca! Oh! muito pittoresca! Não ha nada mais

pittoresco! Olhe, lá está ella, cercada de muralhas, estendida por

aquella collina coroada pelas ruinas de um castellò velho... üttereço-

me humildemente para cicerone. Conheço isto a palmos. Fique em

Badajoz.
Perdeu o juizo?
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Em que? Porque? 0
Está a dizer impossíveis. ;
E' viuva, é livre. Não a esperão em Lisboa senão depois de

amanhã, conforme me disse...
Mas não tenho sequer o gosto de saber quem é...
Creio que não me acha ares de salteador?
Ao contrario, de muito cavalheiro. Mas, bem vê, interromper

viagem! E' verdade que estou tão cançada, quasi tão doente! A
estação é esta?

Um guarda: Badajoz!
Resolve-se?

Que idéa! Que tontice! Por outro lado, expôr-me a adoecer
mais... Emfim, faça favor de descer e de me dar a mão!

Descerão. A vida em Badajoz é tranquillissima. Jantarão um
puchero confortável, e depois forão passear para o campo de S. João,
praça onde estão a cathedral, o theatro, a pharmacia, o botequim, e
muitos embuçados, desde a elegante de capa de bandas de velludo,
até o maltrapilho que se embuça garbosamente nos farrapos de um
capote paradoxal. A senhora esteve entretidissima; e, antes de con*
tinuarem viagem para Lisboa no dia seguinte, pedio tão vivamente
ao seu obsequioso companheiro que lhe satisfizesse um desejo, que
elle não teve animo de lh'o recusar... Era dizer-lhe o nome.

Severo! disse elle.
11 maio 1886.

Júlio Cesae Machado.

¦A-— <t <_.¦om^^^^^^o

A minha primeira exprime
Instrumento muito usado;
A segunda inda repete
O que foi pronunciado. — 1

Conceito
O conceito dado está,
Somente dizendo isto:
Estou sempre em unidade
No vasto mundo de Christo.

A. B.

9 *
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Minha invenção é tão sabia
que ainda não se sabia
na terra do sabiá.

Privilegio sem condômino
requeiro, a vêr si domino
folgado em meu dominó.

nana-roR IP
O mestre não terá cólera,
e alumno, que em livros lera,
só por machina lera.

Explico meu novo methodo,
e, atrapalhando-me todo,

| aos ouvintes metto dô.

Padre Coeeêa de Almeida.

A FLOR DO MARACUJÁ'
Pelas rosas, pelos lyrios,
Pelas abelhas, sinhá;
Pelas notas mais chorosas
Do canto do sabiá;
Pelo cálice de angustias
Da flor do maracujá. ,

Pelo jasmim, pelo goivo,
Pelo agreste manacá;
Pelas gottas de sereno
Nas folhas do gravata;
Pela coroa de espinhos
Da flor do maracujá!

Jl

Pelas azues barboletas
Que descem do Panamá;
Pelos colibris que brincam
Nas alvas plumas do ubá;
Pelos cravos desenhados
Na flor do maracujá!

Pelas trancas da mãi d'agua
Que junto da fonte está;
Pelos thezouros occultos
Nas minas do Sincorá;
Pelas chagas roxeadas
Da flor do maracujá!

Pelo mar, pelos desertos,
Pelas montanhas, sinhá;
Pelas florestas immensas
Que faliam de Jehováh!
Pela lança ensangüentada
Da flor do maracujá!

Por tudo o que o céo revela!
Por tudo o que a terra dá!
Eu te juro que minha alma
De tua alma escrava está! ....
Guarda comtigo esse emblema
Da flor do maracujá!

Não se enojem teus ouvidos
De tantas rimas em — a —
Mas ouve meus juramentos,
Meus cantos ouve, sinhá!
Te peço pelos mysterios
Da flor do maracujá!

L. N. E. VAEELLA.

fliilíie estes versos foram in#f§°^S£f S°! sSt
notabilisado ultimamente como inventor de uma macluna paia
leitura (!!).

¦&•

..., X
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LOGOGÉIPHO III
(Por lettras)

Não é fácil cVencontrar — 3; 4, 3; 7
Este advérbio de lugar — '5, 4
E' rio e tambem Estado — 2, 1, 6, 7
Nas igrejas sempre usado — 5, 6, 3, 6, 7
No folgazão é constante — 3, 6, 3
Esta cholera inflamante — 6, 3, 4
W cidade mui fallada
Lá na Lybia situada — 5, 4, 6, 3, 7
Sendo impuro é doentio — 4, 3
Só vive assim o vadio — 2, 5, 6, 7

Conceito
Queres conceito, leitor?.. .
Fica pois sabendo então:
Foi poeta e mui distineto
Em tempos que já lá vão.

IZAC.

CHARADA VI
Diz que é chegada a oceasião
Do compasso musical;
E' uma íiexão verbal,
E não tem mais dilação;
Se correr mal a estação
Sua causa é a atmosphera;
Ha muito que tempo era
De fácil decifração.
Se a chave nesta repousa
Ponha um r e outra cousa. -

¦ 
*_

Conceito
Vamos agora ao conceito
Com todas as precauções,
Para que não falte a rima,
Pois que a cousa vem de cima,
E aterra os mais valentões;
Bem o descreve Camões
No seu poema immortal, •

Quando buscavam as índias
As quinas de Portugal.

1

y&

. i

X. X.
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PROONO TICO M
Dizia o americano Barrara, o genial representante, a mcarna-

ção viva do humbug no seu paiz natal, que é mais fácil enganar
duas pessoas do que uma, mais fácil illudir a trez do que a duas,
a quatro do que a trez e assim por diante, crescendo sempre a taci-
lidade de impingir uma peta na razão directa do crescimento do
numero daquelles a quem ella se destina.

E na verdade, parece que assim é.
Houve um homem de espirito na Europa que apostou com outro

affirmando que nenhuma mentira ou mystificação, por mais absurda
e arrojada que fosse, deixava de encontrar crédulos; e ganhou a
aP°S 

Annunciou elle que descobrira um meio de produzir e multiplicar
as carpas artificialmente, e que uns poucos grammos de certo po,
que inventara ao cabo de longos annos de estudos e de experiências,
eram sufficientes, sendo lançados em um tanque com agua limpa,
para enchel-o, no fim de um anno, de numerosas e boas_ carpas.

Involvia isto nada menos do que a resolução do maior problema
da chimica orgânica — a producção artificial da vida.

Mas não enxergaram isto os ignorantes. Sem embargo do
desdém dos homens competentes e do alto preço dos taes pos —

choveram os compradores. ' -- .
Devolvendo a um dos seus freguezes o dinheiro destinado a um

frasquinho do pó maravilhoso - disse o seu inventor: «Nada m-
«ventei. As carpas se reproduzem e multiplicam como os outros
«peixes da sua espécie. Apostei apenas que todas as mentiras en-
«contram crentes. Ganhei a aposta. Estou satisfeito. Ahi vai o seu
«dinheiro. Agradeço-lhe o ter contribuído para a minha victor a.
«Não fique triste por este facto; console-se um tanto. Antes da sua
«encommenda já eu recebera mais de uma centena de pedidos iguaes.
«O numero dos crédulos é immenso.» -

Recordamos isto a propósito dos prognósticos do tempo qu) se
encontram em algumas folhinhas e almanachs de distribuição gra-
tuita para reclame e annuncio de remédios, prognosticos J^ 

encon-
tram entre nós (vergonha é dizel-o) uma notória fe, uma pa&mosa
^^Noípaizes 

adiantados como a França, a l^f*\\™?™<
¦¦ etc. onde os serviços públicos estão melhor organisados do que entre

nós e onde a meteorologia tem já a importância de que e digna,
Sa repartições centraes que recebem diariamente ««^g£
graphicas da temperatura e humidade do ar, pressão atmospherica

"•**,.
yy
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e ventos reinantes nos principes pontos do respectivo território e A
dos territórios visinhos e que ein vista destas communieações an-
nunciam o tempo provável para o dia seguinte, annuncio que, segundo
o clima do paiz, importa muitas vezes na previsão do tempo para |
dous ou mais dias próximos. i

O Times, em Londres, publica estes annuncios firmados com a
assignatura do secretario da repartição meteorológica, e o mesmo
fazem" quasi todos os grande jornaes diários, quer em Londres, quer
em muitas capitães e cidades importantes da Europa. |

Esses prognósticos, fundados em bases meontestadas e xeitos
apenas com vinte e ematro ou pouco mais lioras de antecedência,
verificam-se na maioria dos casos e previnem, por vezes, muitos
desastres annunciando a approximação e imminencia de tempestades

•que poderiam ser fataes a navios que estão a partir.
Mas falham outras vezes e de uni modo notável — parecendo-se,

então, o tempo annunciado com o real tanto como wm ovo com um
espeto, como se diz vulgarmente,

Ora si as previsões do tempo assim determinadas (e so para o
dia seguinte) são apenas mais ou menos prováveis, como e possível¦ 
que se prognostique o tempo, como fazem as folhinhas e almanachs
aliudidos. com um anno ou mesmo com mais de anno de antecedência,
e isto para um paiz, vasto como o Brazil, que tem disseminados
nor sua superfície, uma grande variedade de climas A.
1 

Sabem todos aquelles que tem viajado pelo interior do império
a diversidade dos nossos climas. Devem estar na lembrança de todos
as horrorosas seccas que assolam por vezes uma, duas ou_ tres pro-

¦'* vincias do norte ao passo que no sul ha abundância de chuvas, JNao
devem tambem estar esquecidas as seccas que ás vezes oceorrem
Sa provincia, no verão, sem que dellas se ressmt^||p«f
mais próximas. A estação das chuvas no Rio do Janeiro, M nas
S. Paulo e Paraná é nos mezes da primavera e ve mveraa
mente, aqui é nos mezes do outomno e M^J°:,«^ f|
tivemos nesta provincia um inverno abundantíssimo de chuvas no

ÍÍ|.lIrSnoS ter lido uma ^tosi|àu^^esidg*
nos confins de Minas (em Uberaba), datada do fim de agosto (188o),
dizendo: „Descle março que aqui nao choveX

O mesmo vai por outras zonas do império; °.c^^P|ff
se parece com o de outra. A climatologia do paiz alem de varia-
Hll mui pouco couhecicla om #,«*»«^
seu clima, ignorando o clima das suasirmas. Coiihec«J^S^es
não existem senão em lineamentos muito mmgmf^p||||ft
ções que guardam entre si os climas das regiões sul-amencanas e

cousa que de todo ainda não ha.
Maravilha, pois, a audácia com que as cjtadas folhmhw 

^- ciam o tempo para doze mezes futuros, e mais a nda admna a n

genuidade com que são acreditadas e o apreço «$gj&|^
bidas. Aquellas, de entre ellas, quea »P«f* »&§g
prognósticos, perceberam que era isso um elemento de mtenori

.
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dade da sua parte e trataram logo^e imitar, com grande suecesso,
a inicitiva das suas congêneres. Hoje, raro é o almanach ou folhi-
nha dessa' classe que não vem recheado de prenuncios do tempo.

Quem examinal-os com attenção notará logo a sua falta de
precisão e quanto são vagos; mas assim mesmo, quem confrontar o
tempo annunciado pelos vários almanachs para a mesma epoca do
anno — não poderá deixar de rir ante os disparates e contradições
em que elles se acham entre si.

Sem emhargo disto continua-se a dar-lhes credito. Em todos os
tempos houve uma tendência natural a crer no maravilhoso. O povo
tem prazer em ser illudido, comtanto que os mystiíicadores sere-
vistam de certa audácia e de certos ares solemnes e dogmáticos
com que soe rodear-se o charlatanismo. Essa tendência ainda existe
e é corroborada na hypothese por uma falsa convicção dos ignoran-
tes. Pensam elles que a sciencia tem meios de conhecer o tempo
em futuro remoto, que ha instrumentos próprios para essa previsão,
e que o estudo e a observação dos astros são elementos desses pro-
gnosticos, segundo affirmavam os antigos astroiogos. . .

Podíamos, pois, abusando desta credulidade encher o calendário
deste Annuario com abundantes prognósticos do tempo, podíamos,
mesmo, imitando Mathieu de laDrôme, complicar e confundir de tal
sorte esses prenuncios que não se podesse pilhar-nos facilmente em
falta que não fosse compensada por um acerto correspondente (elle
annunciava o tempo, em separado, para cada departamento da França
e tomava assim, mais ou menos, umas sessenta paginas do seu alma-
nach), podíamos, em uma palavra, explorar a ignorância do povo,
acompanhar os audaciosos e contar com a fortuna que sempre os
coadiuva. . .,

..- jjas _ preferimos dizer a verdade e instruir o povo. reagmao
contra a mentira e os mystiíicadores.

No estado actual da sciencia meteorológica não e possivel fro-
anosticar com certeza o tempo futuro. A impossibilidade e ainda
mais notória quando o tempo futuro a prognosticar nao e o do dia
ou dos dias seguintes, mas sim o de mezes e annos por vir.

Pode-se, porém, anmtnciar com muita probabilidade o tempo do
dia seguinte e muitas vezes o dos dias próximos. Um observador
experimentado, conhecendo bem o clima da região onde esta, se en-

ganará raras vezes quando fizer os seus prognósticos para o dia
seguinte e, conforme as circumstancias, poderá com a mesma segu-
rança annunciar o tempo para dous ou mais dias posteriores.

Os meios para ganhar tal experiência estão ao alcance de quasi
todos. E' necessário observar afctentamente os factos para ficar
sabendo como oceorrem, na maioria dos casos, as mudanças do tempo

¦% no lugar que se habita; é myster adquirir umas ligeiras noções da
atmosphera e dos seus principaes movimentos de equilíbrio e des-
equilíbrio; é preciso ainda ter idéas exactas sobre o auxilio que

': 
podem prestar os instrumentos meteorológicos.
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E tudo isto não tem difficul&de. Não pensem os leitores que

ba ahi um bicho com sete cabeças a dominar. Com vontade firme
de domal-o, elle será vencido sem grande esforço. A sciencia, em
sua forma elementar e em seus principios geraes, esta ao alcance
de todas as inteliigencias e póde ser popularisada. _

A observação e a practica darão a experiência. Um estudo
' muito perfunctorio fará conhecer os movimentos principaes daatmo-

sohera e as leis das mudanças constantes que nella presenciamos.
Um estudo aindo menor familiarisará o leitor com o uso do to-
metro e do thermometro.

< 

¦')¦¦¦
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Sobre o que é um thermometro quasi nada precisamos dizer.
A maior parte dos leitores deve saber que elle e um instrumento

para mear a temperatura (frio ou calor), or'dmanamente por meto
\la Matação de um liquido bastante senswel encerrado em nm
estreito tubo de vidro, .

Os líquidos mais empregados sao o mercúrio e o álcool,pieci-
sando este nara congelar-se frio mais intenso do que aquelle. As
scalas de thermometro em voga sâo tres a de Celsius 

gng||
a de Eéaumur e a de Eahrenheit. As de Celsiu 

%^a™
tomam como 0» a temperatura do gelo derretemb, a.de Muenhei
toma como seu 0» a temperatura produzida pela n 

gra 
do pesos

iguaes de neve e sal ammoniaco em po. A agua fervendo e o g^ao
100 na escala de Celsius, 80 na de Eéaumur e 212 na 

^«W
heit. O thermometro de Celsius (physico sueco) e o geiamente
adontado em França e entre nós, e tende a umversalisar-se; chama-

thermometro de Eéaumur (physico francez ; os mgleze , "Mg
do norte e liollandezes optaram pelo thermometro de Fahienheit

|Ífeo allemão). E' o caso de dizer-se que mnguem e propheta
nn miR terra

Na pagina 90 deste Annuario damos um quadro com a compa-

ração d£ toes escalas; por meio delle se determina com facili-
fl „ mie o-ráo de uma dellas corresponde o grão de outra, ¦
-eAm-d5 thlometros simples, «*mm, ^ «*-Mg|
ha os de minima (para registrarem por si a mais alta ™^f||
tPmnpntura do dia ou da noite); ha os de máxima e mínima em

WTÍ^tíumento etc. Não são Instrumentos caros; mas custam

Xipre Sr^e os que são fabricados simplesmente para adorno

.ou para inglez vêr.
*

ft-aSentt)Sfejã*- objeeto ^ enfeite ,1o ,»e com. msta-

mento de observação.
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Veio elle substituir o velho feempoékadir cãpuchinKo qüe punha '
ou tirava o capuz conforme estava'para chover ou fazer bom tempo.
Um pedaço de corda cle tripa produzia os dous maravilhoses movi-
mentos do frade; mas, devem lembrar-se os que o conheceram, muitas
vezes o tradicional frade deixava a careca á mostra quando chovia
a cântaros e cobria-a depois que passava a chuva.

A hurnidade é que actua no instrumento figurado das gerações
passadas. A corda de tripa, muito hygrometrica, isto é, muito sen-
sivel á acção da hurnidade, destorce-se quando humedece e torce-se
ao seccãr. Aproveitando-se esta propriedade, prendendo-se uma
extremidade da corda n'um ponto fixo e ligando a outra extremidade
a um objeeto solto, o movimento de torção ou distorção da corda
produzirá movimentos correspondentes, isto é, cle approximação ou
de afastamento no objeeto solto. Ahi está em que consistem afinal,
o clássico capuchinho das casas dos nossos avôs ou o velho e a
velha que se recolhiam ou sabiam conforme o máo ou bom tempo.
Esse instrumento chama-se hyqroscopo.

O hygroscopo é uma imitação do hygrometro, instrumento mais
sensivel á humidade, composto de um fio de cabello que alonga-se
(quando humido) ou encurta-se (quando secco) fazendo girar um
eixo sobre o qual se enrola e onde está fixo um ponteiro que indica
os gráos de hurnidade marcados ífum mostrador.

Muitas vezes e mesmo na maioria dos casos a chuva é precedida
de hurnidade; então o hygroscopo dá signal da sua approximação.
Si a chuva, porém, for cle curta duração, passada ella, a corda de
tripa ainda não terá seccado, o bom tempo voltará sem ter sido
annunciaclo e só depois de alguma demora é que o hygroscopo in-
dicará bom tempo — talvez quando já estivermos cançados de ob-
serval-o e gozal-o. Muitas vezes, no momento em que o hygro-
scopo se poe de accordo com a verdade já velha, arruina-se o tempo
e volta a chuva, ao passo que impassivelmente elle continua a affir-
mar bom tempo. Acontece isto porque em taes oceasiões a Immi-
dade não actuou ainda sobre a corda de tripa. Em dias de inverno
muito humidos o hygroscopo annunciará chuva e no emtanto não
choverá; em dias seccos de verão elle indicará bom tempo e sem
embargo poderá vir chuva.

São, pois, faliiveis os prognósticos do velho capuchinho, porque
andam quasi sempre atrazados. Felizmente os barometros vieram
substituil-o.

E na verdade — baratearam por tal forma estes instrumentos
(referimo-nos aos communs) que os ha ao alcance de todas as bolsas.

Falíamos dos barometros aneroides.
*

.í.

'.--,
K-it.r-.i-- *... -- i

Mas . . . antes de tudo: — O que é um barometro?
— E' tima balança extremamente sensivel que nos indica a

cada momento o peso cia atmosphera que nos cerca ou da columna
de ar que supportamos (ou que nos supporta), atmosphera ou ar ém
meio do qual vivemos e nos agitamos como os peixes n7agua.
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Admittio-se por muito tempA como verdade scientifica que a
altura da atmosphera era só ô& 50 a 60 kilometros a partir da
superfície terrestre. Mas, em conseqüência de observações feitas no
Bio de Janeiro (pelo sr. Em. Liais, ex-director do Imp. Observatório)
sobre os arcos crepuscuiares e sobre o limite da polarisação atmos-
pherica reconheceu-se que essa altura deve ser de 320 a 340^kilo-
metros. Parecem confirmados estes algarismos pela observação da
altura ein que se deixam ver os boliãos, meteoros que se iníiammam
ao penetrar na atmosphera.

No seeulo XYII construiam-se bombas para fazer elevar água
— um pouco á laia do sr. Jourdain da comedia de Moliére (o bur-
quez fidalgo) que escrevia em proza sem sabel-o. Por isso mesmo
aconteceu um dia em Florença (na Italia) que uma bomba recusou-se
a funccionar. Verdade é que a sua distancia vertical ao nível do

poço em que estava a água era maior do que a costumada.
Os fabricantes atrapalhados ,

consultaram o celebre Galileo. r~^ n>
Nova atrapalhação no grande ]
sábio. A sciencia da época ad- ;j
mittia como axioma — que a
água precipitava-se no cylindro
da bomba em virtude do horror
que tinlia pelo vácuo. Victima
do preconceito escolar Galileo
não achou melhor resposta do
que dizer que — sem duvida o
horror da água pelo vácuo ces-
sava desde que a distancia verti-
cal excedia a 27 pes.

Um discípulo desse grande
homem, Torricelli, é que veio
mais tarde (em 1643) explicar
o phenomeno que confundira seu
mestre.

Encheu Torricelli com mer-
curió ou azougue um tubo de vidro
CD (vide figura 1), fechado
n7uma extremidade D. O tubo
tinha como que um metro de
comprimento. Depois de cheio,
tapou com o dedo pollegar sua
extremidade superior aberta C
e, invertendo a posição y virou
o tubo e mergulhou a dita ex-
tremidade n'uma bacia cheia
tambem de mercúrio. Depois de Figura 1.
mergulhada, retirou delia o dedo „, mm], _.A
destlpando assim a extremidade aberta. Observou en.ao que

;ííí.V-•}'.-¦ ¦.-¦¦
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columna de mercúrio contida n-èktubo baixara, mas que se man-/
tinha n'uma altura média vertical A de 76 centímetros acima do
nivel da bacia. ¦ „ _ ,, -,

Sem hesitar Torricelli attribuio a manutenção da altura da
columna de mercúrio no tubo fechado, na parte superior, ao pezo ou
á pressão da atmosphera sobre o mercúrio que estava na bacia.

Mais tarde Pascal fez a mesma experiência com um liquido
diverso para examinar si a manutenção do equilíbrio no tubo, nas
condições indicadas, não seria uma propriedade especial do mercúrio.
Realisou a experiência com um tubo de 15 metros de altura, fecnado
tambem em uma extremidade, enchendo-o de vinho _ tant», virando-o
do mesmo modo e mergulhando-o em um tanque cheio de igual vinho.
Verificou que a columna de vinho baixou e parou n'ama altura de
mais ou menos 10,™ 40 a partir do nivel do tanque Esta altura era
mais de 13 vezes a da columna de mercúrio; mas tambem o liquido
empregado era mais de 13 vezes menos pesado do que o mercúrio.

Ficou assim evidentemente provado que a atmosphera e que man-
tinha o vinho n'aquella altura e que o seu peso era exactamente o

peso da columna liquida de vinho mantida em equilíbrio, tal como
o peso da columna liquida de mercúrio no tubo da oxpBrieiicia^e
Torricelli. Reconheceu-se tambem que é o peso da atmosphera que
impelle a agua para o cylindro da bomba desde que de dentro de le
se tira o al e. que esta impulsão cessa quando a altura vertical da
bomba ao poço (onde está a agua) é sufficiente para que o peso da
columna de agua se iguale ao peso da atmosphera.

Notaram mais os experimentadores que a altura da columna de

mercúrio no tubo de Torricelli variava constantemente e dahi con-
cluiram que o peso da atmosphera varia do mesmo modo.

Estava, pois, inventado o barometro, a balança sensível que nos

pôde indicar a cada momento o peso da atmosphera que nos^odea.
Mas como effectuar a pesagem da atmosphera? - Uma «ias

tabellas deste Annuario, a de pag. 82, vai nos auxiliar neste: seiTiço
Consuitando-a veremos que o peso especifico do meicunc e

13 598 o que significa que um litro ou um decimetro cúbico desse
S (L4Verat«ra5cle O- C.) pe*. 13 598 Uçr Oraoh»£
metro cúbico é um volume mil vezes menor do que o decimetio cu

bico, e é representado por um dado qae tem um centime.ro qua-
drado em cada face. ... +A

Imaeinando-se um tubo que em vez de cylindnco internamente
seja quadrangulado e que tenha um centímetro de largura em^ cada

face do seu interior, uma altura de 76 centímetros nesse tubo iepie-

sentará exactamente um volume de 76 centímetros cúbico . Si o

centímetro cúbico é a millesima parte do decimetro cúbico,^ çent
metro cübico de mercúrio pesará 13,598 gram. e 76 centímetros cu-

bicos pesarão 1,033 klgr. .
Pois bem: é justamente este o peso ou a pressão que faz sentir

" 
a atmosphera por cada centímetro quadrado de superfície em todos

t' os corpos.
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O corno de um homem de estatura média tem cerca de metro

e meio quadrado de su. eriicie o#15.000 centímetros quadrados. Si

cada centímetro quadrado de superfície supporta, como vemos um

peso atmospherico de 1,033 klgr. os 15.000 supportarao 1d.495 klgr.,

mais de 15 toneladas métricas — será possível.'
E' a realidade - e esse peso enorme nao nos esmaga porque

a atmosphera penetra dentro do nosso corpo e nelle circula mais

ou menos modificada, equilihrando-se assim a pressão interna e a

PreS?°orttanraZão - quanto maior for o peso da atmosphera (o
aue o barometro indicará subindo), tanto mais fáceis serão os nossos
que movimentoSi 

InYersamente, quanto menor for a pressão
(indicada pela baixa do barometro) tanto maior será a
difficuldade de movermo-nos e de trabalharmos, tanto me-
nor tambem será a quantidade de ar que cada aspiração
nos leva aos pulmões — e exclama-
remos: Que tempo pesado! como a
atmosphera está carregada! quando
o contrario é que deveríamos dizer,

Hp pois, então, a atmosphera está mais
leve, pesa menos, e quem está por
isso mais pesado, movendo-se em um
máo menos denso, somos nôs.

Mas voltemos ao barometro.

A experiência de Torricelli in-
ventou o barometro de mercúrio, e
é este o melhor de todos os baro-
metros, pois o mercúrio é um metal
que se conserva fácil e naturalmente
liquido e é um liquido bastante pe- j{
sado para dispensar uma columna
muito extensa afim de poder fazer
equilíbrio ou contrapeso á pressão
atmospherica.

Ha varios barometros de mer-
curió; ha o barometro commum, ha
o de Begnault. ha o de Gay Lussac,
o de Baudin, etc. Mas o melhor de
todos é o de Fortin (nome do seu
inventor) que os leitores podem ver

$1
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nas figs. 2 e 3.

ni

Fii?. 2

Barometro de Fortin
Em ultima analyse, abstracção

feita dos seus aperfeiçoamentos, o
barometro de Fortin é o tubo de
Torricelli fixo na respectiva bacia.

m

Fig. 3
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Tem o tubo envolvido em um eijggo de cobre como meio de segu-
rança (fig. 2). O estojo é aberto em B para deixar vêr a columna
de mercúrio, e nessa abertura ha uma escala graduada para medir-
se a altura da columna, Na parte inferior está a bacia que a fig. 3
representa em ponto maior para poder ser conhecida em seus detalhes.

A bacia tambem é revestida de uma capa protectora (de cobre),
e é em parte descoberta para ser possivel estabelecer o; nivel con-

' stante necessário ao bom uso do instrumento. A bacia é um cylin-
dro de vidro b, que está perfeitamente unido em sua parte inferior
a outro cylindro de madeira zz e no contorno deste em ii está forte-
mente ligado um pedaço de pelle da camurça mn que forma o fundo
da bacia. Em seu centro a pelle de camurça está em contacto com
um botão de madeira x, que descança sobre a extremidade de um
parafuso C. Este parafuso faz elevar ou abaixar o nivel do mercúrio
na bacia até que elle toque o ponteiro de marfim a. A extremidade
deste ponteiro é o zero da escala da altura da columna e indica p
nivel constante do mercúrio, nivel que se deve estabelecer por meio
do parafuso C antes de qualquer observação. A pressão atmosphe-
rica, neste barometro, se faz sentir sobre o mercúrio atravez cios
poros da pelle de camurça e sobre a mesma pelle.

O thermometro que se vê na figura 2 por sobre o estojo de
cobre da columna barometrica tem por fim indicar a temperatura do
barometro para fazer-se uma correcção — que se chama: reduzir a
altura do barometro á temperatura de 0o C, correcção indispensável.

Para comparar-se as alturas barometricas é preciso attender-se
unicamente a extensão da respectiva columna por effeito da pressão
atmospherica — desprezando qualquer prolongamento devido a
outra circumstancia.

Ora o calor dilata o mercúrio contido no barometro e augmenta
a altura da columna; assim uma mesma pressão atmospherica pôde

• dar alturas diversas conforme a temperatura da oceasião.
Adoptou-se, pois, convencionalmente uma temperatura constante,

a temperatura de 0o do thermometro centesimal — para se poderem
comparar entre si as alturas barometricas. As correcções e o modo

. de effectual-as, conforme a temperatura, os leitores acharão nas pa-
ginas 91 e 92 deste Annuario onde collocamos a respectiva tabeliã.

Os barometros de mercúrio são caros e difficeis de transportar.
I São longos, tendo um comprimento de lm,00 a lra,30; são tambem

pesados, e quebram-se facilmente com qualquer choque ou pancada
forte. Outros tantos inconvenientes a remover. Por outro lado o
barometro é um instrumento indispensável para certos viajantes.

- Desde que se reconheceu que a atmosphera diminue de densidade" 
á proporção que sobe afastando-se do nivel do mar, o barometro
tornou-se um meio de saber a altitude do ponto em que nos
achamos, um instrumento indispensável ao engenheiro (para nivella-
mentos), ao geólogo, ao naturalista, ao touriste, etc. A sua diíficul-
dade de transporte era, pois, um entrave que precisava desapparecer.

Foi o que se conseguio por meio dos barometros aneroides.«
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A palavra aneroide quer dizer privado de humidade, não
molhado, por que os barometros 4Ésim chamados não contém mer-
curió e nada tem de humido ou de liquido.

O principio fundamental dos barometros metallicos ou aneroides
foi dado por Yidi. Estes instrumentos indicam as variações da

pressão atmospherica pelas deformações maiores ou menores que

<...

Íf ^
^^Ifir ~:%yáy/

Fig. 4.

Barometro aneroide commum

ella uroduz sobre uma caixa metallica de paredes muito elásticas e

sensiveis hermeticamente fechada, e da qual se extrabio, em parte
o ar què continha. Sua graduação é feita por comparação com um

barometro de mercúrio.
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V A mais feliz ápplicação deste principio foi a que lhe deu o
próprio Vidi no barometro aneMde commum, do qual damos-na
figura 4 a projecção vertical e na figura 5 a perspectiva interna.
Compõe-se este barometro de um tronco de cylindro metallico
(figura 5) cuja base inferior é plana e base superior cannelada cir-
cularmente. Fecha-se hermeticamente o tronco de cylindro depois
de fazer-se nelle um vácuo imperfeito. A pressão atmospherica

¦jv -f| Barometro aneroide commum
"' ' 

(Perspectiva interna)

acciona sobre a base superior do tronco de cylindro, e produz o seu
achatamento maior ou menor. Este achatamente caiisa a deslocaçao
vertical de um pilar M que está fixo no centro da base cannelada.
O movimento de deslocacão se transmitte ao ponteiro indicador por
meio da ligação articulada 1 m, r, t, s da qual sé uma corrente
nue se enrola sobre o eixo do ponteiro. Uma forte mola E da a
forca necessária para essa transmissão. Si a pressão atmospherica
diminue, o ar rarefeito no interior do cylindro faz por sua vez o
effeito de mola e procura restabelecer a posição da base superior
cannelada.
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O barometro de Boardon (figura 6) consiste em um tubo me-
tallico achatado (cuja secção témsvèrsal vem representada ao lado
direito na figura 6), tubo no qual se rarefez"o ar, e que está fixo pelo cen-
tro no interior de uma caixa circular com ponteiro e mostrador graduado.
Quando a pressão atmospherica augmenta, o tubo se achata mais
ainda, sua secção se alarga e seu comprimento diminue; as duas
extremidades do tubo se approximam. Quando a pressão diminue,
dá-se o contrario: as duas
extremidades se afastam.
Estas deslocações das ex-
tremidades do tubo são
transmittidas por meio de
duas articulações a uma
alavanca movei sobre um
eixo fixo e ligada a um
sector dentado que vai
engrenar no eixo do pon-
teiro e o faz mover á di-
reita ou á esquerda.

Sendo bem feitos, os
barometros aneroides de-
vem dar indicações identi-
cas ou bem approximadas
ás dos barometros de mer-
curió. Nos últimos tem-
pos tem se aperfeiçoado
muito a sua fabricação e
já ha aneroides excellentes;
graduados para medir al-
turas, etc, e até compen-
sados para que a tempe- Barometro de Bonrdon
ratura não influa sobre as suas indicações.

¦ Os aneroides de primeira classe são tambem instrumentos caros.
Mas por 30, 40 a 50$000 rs. obtem-se já um barometro sufficiente-
mente bom para ajudar a prognosticar o tempo. Claro é que nos
referimos a um aneroicle simples, sem ornamentação ou apparencia
vistosa, porque os enfeites augmentam naturalmente os preços.

Uma advertência é necessária, Os barometros communs costu-
mam trazer no mostrador, por sobre a escala, as declarações: tem-
pestade, grande chuva, chuva on vento, variável, hom tempo, bom
tempo fixo, muito secco, Mas, em regra, são preferíveis os instru-
mentos que não trazem essas declarações, e que se limitam á escala
com os seus algarismos 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 etc. que querem
dizer 720, 730, 740 millimetros, etc. (Os barometros inglezes são
geralmente graduados em pollegadas e fracções de pollegada inglezas,
cuja redueção a millimetros damos na tabeila de pag. 91 deste
Annnario.)

Ha duas razões para tal preferencia, A primeira é que o baro-
10
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metro indica somente a pressão ou o peso da atmosphera, cumprindo
ao observador tirar as conclusões^roVaveis, relativas ás mudanças
de tempo, em vista da pressão indicada e das outras condições da
atmosphera na oceasião da observação.

A segunda é que a oscillação barometrica varia conforme a
altitude do ponto de observação. Quanto mais alto é o lugar, menor
é a pressão. Nas regiões inferiores da atmosphera a pressão dimi-
nue mais ou menos na razão de um millimetro por cada dez metros
de elevação. Assim, quem comprasse o barometro da fig. 4 e o levasse
para Passo Fundo teria um instrumento imprestável naquella locali-
dade, porque lá a oscillação barometrica se dá entre 690 e 720 milli-
metros1),'ao passo que o barometro da fig. 4 está graduado para oscil-
lações entre 720 e 780, e portanto seu ponteiro indicador nunca
apontaria para as declarações das mudanças no tempo, oscillando
sempre á esquerda ou abaixo de 720. Do mesmo modo — si um baro»
metro é preparado para uma altitude de 600 a 1.000 metros e sobre
tal base se collocam aquellas declarações, transportado para um
lugar baixo, como Porto Alegre, Pelotas ou Rio Orande, ficará em
desaccordo e não mais apontará para tempestade, chuva ou vento, etc.

Este inconveniente cessaria si os aneroides tivessem um disco
movei para inscripção da espécie de tempo. Como ainda não vimos
nenhum assim — aconselhamos a acquisição de barometros que só
tenham os algarismos da escala. Em pouco tempo o observador se
familiarisará com os números e saberá que tal pressão indica atmos-
phera equilibrada, que tal outra representa desequilibrio maior ou
menor da mesma atmosphera em um lugar determinado.

*
*

A chuva é o ultimo effeito das nuvens. O que são as nuvens?
O ar que nss cerca nunca está completamente secco. Sempre

tem uma certa quantidade de vapor d'água; quanto mais vapor mais
humido, quanto menos vapor mais secco. A dose de vapor d'agua
que o ar pôde conter tem um limite e quando se attinge esse limite
diz-se que o ar está saturado. Além do ponto de saturação o vapor
não pôde se conservar no ar em estado transparente; o excesso se
condensa e cahe. A dose de saturação depende da temperatura;
quanto mais quente está o ar, mais vapor transparente pôde elle
conter. i ,.

A água evapora-se continuamente e esta evaporação e que ali-
menta a humidade do ar. Na superfície do mar o ar está sempre
saturado porque contém toda a humidade que pode supportar. ^

Não acontece isto no interior dos continentes. Aqui, si o ar
está saturado a evaporação se suspende; mas si não está, tudo que
está molhado fornece vapor e sécca. Quanto mais secco esta o ar
mais forte é a evaporação. Si o ar está em repouso a evaporação
se paralysa logo porque elle fica logo saturado; mas si o ar se move,
e si novas camadas de ar secco chegam constantemente, a evaporação

') Annuario para 1885, pag. 230.
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continua e a" sécca prosegue.^ 0 nosso vento minuano é um exemplo
notavei desta verdade, |

Suppondo o ar saturado de vapor d'agua, si a temperatura se
eleva, si ello se torna mais quente, a evaporação pode proseguir; mas
si a temperatura se abaixa, si elle fica mais frio, não podendo mais
conter tanto vapor, é forçoso que este se condense, que passe
ao estado de nuvem ou de nevoeiro (cerração). O excesso do ponto de
saturação, o excesso da tolerância passa do estado de vapor trans-
parente para o de vesiculas opacas. De sorte que a formação da
nuvem é.o inverso da evaporação, é a volta do vapor transparente
do ar ao estado liquido.

Não ha distineção essencial entre os nevoeiros e as nuvens.
Diz-se que estas estão suspensas na atmosphera e que aquelles re-
pousam sobre o solo; mas uma nuvem para o habitante da planície
é muitas vezes um nevoeiro para o habitante da montanha,

O resfriamento de uma porção de ar traz tambem a condensação dos
seus vapores transparentes. Produzem-se assim os flocos esbranqui-
çados de nevoeiro que se escapam das chaminés das locomotivas.
Uma outra causa de condensação é a mistura de duas massas de ar
com temperaturas desiguaes. Assim, si um vento do norte quente
e saturado encontra um vento do sul, mais frio porém igualmente
saturado — sua mistura deve dar lugar á formação de nuvens. O
estado de um ar humido é pois instável: uma pequena mudança
pode perturbar a sua transparência. O estado de um ar secco é
estável: são precisas mudanças consideráveis para pertubal-o.

Quando as nuvens não são sustentadas por correntes ascendentes
de ar ou não são dissipadas pela proximidade de um ar mais secco,
transformam-se ou resolvem-se em pequenas gottas de agua que se vão
augmentando pouco a pouco em sua queda. Tem-se a chuva; ella se
precipita somente quando as suas gottas tem attingindo um certo
volume. A neve não differe da chuva senão porque cahe crystallisada
em vez de liquida. Apparece a chuva cle pedra quando gottas já
formadas atravessam, cahindo, uma corrente de ar muito frio.

Ha varias espécies de nuvens.
Já vimos que ha nuvens produzidas pelo resfriamento directo do

ar, e nuvens produzidas pela mistura de duas correntes com tempe-
raturas desiguaes.

As nuvens da primeira espécie chamam-se cumuli ou cumuhts»
Todos podem notar freqüentemente, em dias bellos, ^ nuvens

brancas que parecem montanhas umas sobre outras. Em baixo sua
base é chata e horizontal, está na sombra e por isso sua côr é
escura; mas na parte superior vem-se cristas que parecem sum-
midades cobertas de neve.

Os cumulus formam-se durante o dia sob a influencia do sol.
O calor do dia produz correntes ascendentes quentes, Encontrando
frio ellas se condensam e appareeem as nuvens. A7 tarde ellas descem
e se dissipam entrando em um ar mais quente. Sua elevação acima
das planicies varia entre 500 e 1.000 metros. Quando dão chuva é

10*
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durante o dia, tornando-se depois o c% limpido. Quando os cumulus,
em vez de dissipar-se ao cahir da noite, tornam-se mais carregados
e 

"engrossam é porque por cima delles existe na atmosphera outra
camada de nuvens. Deve-se então esperar chuvas ou tempestades

Na figura 7 os cumulus são indicados sob o numero 6 (trez
pássaros voando).

¦V
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¦ * Differentes espécies de nuvens:
í^mnbns; 2-Stratus; 3 - Cumulus; 4 - Cirrfms

Onanrln soma um vento quente e surge um vento trio, tor-

mamSTot Sas nuvens, que são o effeito da penetração da cor-

11 St corrente quente. Estas nuvens tem atenaète
extensos espessos, persistentes e tem pouca elevação. Dissipam-se
Ülfiim formando outras até que o Tento secco domine a

regSo Wli^M então as nuvens, o vento as faz desapparecer e

n ppo \e torna limpido. Taes nuvens são cumulus.
Si é ao contrario, um vento quente que penetra em um vento

ftio a condido tem-tagar #« - o *"» »™5M»^*;
Vem-se apparecer, então, sobre o fundo azul do ceo, tênues filamen

totflocosPPesbranquiçados que .partem de.um mesmo ponto. O nom

ssiiliii 11 ü tlif
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nao dão chuva, mas ordinariamente terminam por engrossar e sao |f;l|§
elles, ou antes é a humidade, que elles indicam que impede a dis-
sipação das grandes nuvens durante a noite e a chuva é provável.

Os cumulus e os cirrhus são as formas principaes de nuvens;
os nimbus, os stratus, os cirrho-cumulus e os cirrho-stratus são
fôrmas secundarias que se observam com menos freqüência.

Os nimbus são nuvens cVonde cahe a chuva; são largas, espessas,
pardacentas e de bordos rendados, rotos. Um unico nimbus cobre ás
vezes uma grande extensão do céo (fig. 7 n.° 1).

Os stratus são nuvens longas, estreitas, sob. a forma de bandas
ou fachas parallelas, muitas vezes coloridas, que se vem no horisonte
ao nascer e ao pôr do sol (fig. 7 n.° 2).

As outras, como o seu nome indica, são compostos ou combina-
ções de cirrhus, cumulus e stratus.

O vento é ar que corre, é ar que se move.
O ar nos roclêa constantemente; sua fraca densidade e sua in-

visibilidade não permittem que o percebamos em quanto elle não nos
impressiona por seu movimento. Sentimos o ar somente quando elle
corre ou quando rompemos sua massa com rapidez. Quando estamos
em um trem de caminho de ferro em marcha, percebemos bem a
resistência do ar. Quando é o ar que nos toca e nos impressiona
dizemos: «Está ventando, venta.»

O ar é um corpo fluido, muitíssimo menos denso que a água,
por isso mesmo muito mais subtil e mais transparente. A atmosphera,
pode-se dizer, é um vasto mar de ar. Um tempo calmo eqüivale a
um mar sem movimento; os ventos na atmosphera são como as cor-
rentes no oceano.

No meio do mar ha immensos rios ou correntes que arrastam os
navios em calmaria e que são separadas umas das outras por
massas cle água immoveis. Estes rios em meio do oceano tem per-
feita analogia com os ventos na atmosphera. Como as correntes
oceânicas, os rios aéreos se movem no meio da atmosphera e levam
comsigo os corpos que pairam no ar: as folhas das arvores, as nuvens,
os balões que são uma diversão das festas populares, etc.

As correntes do oceano misturam as águas das varias partes do

globo, regularisam a temperatura e o sal das suas diferentes zonas,
constituem uma immensa braçagem natural. As correntes de ar
fazem o mesmo trabalho na atmosphera: levam o ar viciado das
cidades para os campos onde se purifica, moderam a sua tem-

peratura, humidade, etc.; pode-se dizer que ellas lavam e temperam
as baixas camadas atmosphericas. 

Os movimentos da atmosphera, os ventos, sao a principal origem das
variações do tempo. Por isto, o estudo dos ventos e principalmente
dos ventos locaes são um dos melhores auxiliares na previsão do tempo.

Qual é a causa do vento? O que é que faz o ar caminhar ou
mover-se de uma região para oulra?

E' a desigualdade da pressão atmosphenca nos diferentes lu-
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mediatamente uma outra massa do ai vsmhoatriu e

dos para a 
f |««*^^i^^**oiWpela chaminé, estabelece se ds*****. u communs e que

fem. Sabe-se que é este o principio das ch™s c^™rdellas

% assim 4ue se arojam as mm,£"¦*«» fcg»«"^^ 
nffla

Si£oaaS* ^UTaçfof^stitui/o 
do a, viciado por

| S.e ietu coar 
^^uidos. gos. 

Qaaad.se^.
comporta de um dique, a porta cie um açuu|,
a a|aa se precipita pela %£**«*^eorSpÃ» Ü- *&
a pressão que faz no lf seivato ?tóg a corrente é rápida, mais
para onde ella se escoa. , Junto aaa^n^ *.^Xw 

que amassa
longe ella é menos sensível; mas isto 
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total da agua nãoy attrata£ Para .J-^ÍS?£. «ocorre
que ahi se faz a todo o momeinu. auanto maior a
Jo ar entre duas regiões _ de pressão alta baixa quan
differenca de pressão, mais forte e mais íapiaa
ou o vento de um lugar para outro.

O factor mais enérgico .ami*. 
't*****,^fft*a'—

buição das pressões baW^
região qualquer é mais aquecida do qu aqu as que .. 

^
ar respectivo torna-se mais leve,_ sobe e clepois a &

altura, espalba-se sobre as reS1Ge^f^ás^fll*Í fazem ahi
camadas de ar sobreposto ao peso daMg^Jg^°01lde as cama-
subir o barometro, ao passo que no lugai aqueciao

¦i das sahiram o barometro desce mem&s atmosphericas e a
Disto resulta a ^W^|| 

a^3 quente"
»-*£, ou a cortante ».«**££», 

fogíes domésticos. Uma
*"¦ \ 

E' -raIStU» eo^gltemente, chama, attrahe o vento.
depressão athmospnerica, operando de

O frio produz os mesmos effeitos «lo calor porem op

;. modo inverso. A a«i«»«J, g* 
em.m W^ o ?(#

toma um menor volume e faz assim um vácuo ^
lugares visinhos. A ^^'^ ^Xzüido uma verdadeira

,- para cima, faz-se de cima W*^,a^ntará onde a queda se
I Jaeda de ar, A W|%Mg^ Sr a attracão ou tiragem.
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pressões, porque faz entrar ^3ia -> atmosphera um elemento extranho*.
o vapor (Tagma, que modifica a sua tensão.

Conseguintemente, a condensação do vapor d'agua e sua preci-
pitação no solo sob a forma de chuva, neve, etc. perturbam ou in-
fluem também no equilíbrio atmospherico.

Eis em resumo as causas das modificações incessantes no estado
de equilibrio do ar. Todas ellas vão ao mesmo fim — á divisão da
athmosphera em zonas de alta pressão barometrica e em zonas de
baixa pressão. O ar corre naturalmente das primeiras para as se-
o-undas e produz os ventos que tem como effeito o restabelecimento
do equilibrio ou a uniformidade das pressões.

Sobre a direcção dos ventos quasi nada precisamos dizer. Do
exposto resulta que a sua direcção habitual, em qualquer lugar, é o
effeito da posição habitual desse lugar em relação ás zonas de alta
e baixa pressão mais próximas. Si as zonas de baixa pressão estão
habitualmente ao norte das de alta, o vento soprará do sul; si estão
ao oeste o vento soprará do leste. , .

Os ventos tomam os nomes dos pontos d'onde vem. A primeira
condição para se conhecer bem os ventos que reinam em qualquer
localidade é uma orientação exacta sobre os pontos cardeaes e
a collocação de um catavento sobre a cruz que os mdica.

\ A ordem de suecessão dos ventos não é arbitraria. Apezar
dás oscillações numerosas se reconhece que as mudanças de direcção
se effectuam de um modo regular, obedecendo a uma lei. bi o
vento soprou do Oeste e veio depois a soprar do Leste, e ordinária-
mente pelo Sul que elle passou no intervallo, e para voltar a Oeste
ha de passar antes pelo Norte. De sorte que, lentamente, o catavento
gira sobre si mesmo, sempre no mesmo sentido, isto e, no sentido
inverso ao movimento dos ponteiros de um relógio. Ao norte do
equador a direcção do movimento é opposta, isto é, a suecessão dos
ventos vai de Leste a Sul, de Sul a Oeste, etc.

Nos nossos dias de verão observa-se este facto com muita lacüi-
dade. Principia a manhã quasi sempre com vento N ou O e depois
vão se suecedendo as brizas e as aragens por NO, O, bU e b. inos
intervallos ha muitas vezes calmas. Chegando o vento ao S começa
a refrescar e vai ganhando em velocidade á proporção que varia^ de
S para NE passando por SE e Leste. Fixa-se afimü eni_ NE e sopra
impetuosamente, sobre tudo nos mezes de outubro a janeiro, ate cai-
mar em meio da noite. ^a^i. <_<_

No Annuario para 1885 pags. 225 a 228 os leitores podem es-
tudar os caracteres dos ventos predominantes nesta provínciaAque
são os que vem do mar entre os quadrantes desde N por ih ate

quasiV Nos quadros ahi publicados sob n". 7 a A! estão» indica-
dos a sua predominância ou freqüência, %m velocid*ad|„a tm&m

peratura, a sua humidade e as pressões barometncas e enuvas que
°S 

Ttaens observadores, ,ue haMtan, a provijgfc «ta_ 
|

quasi tudo o que d'aquelles quadros se deprehende; os que nao tem
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observado e quizerem aprender predstón estudal-os e confrontal-os
attentamente com a realidade. Mais ou menos todos conhecem um
poucochinho o clima em que residem. E' um conhecimento vago,
confuso e indeterminado que o estudo e a observação podem aug-
mentar, esclarescer e precizar.

Prognosticar o tempo sem observação e sem estudo — é um ver-
dadeiro impossível.'

*
*

Estabelecidas estas bases — tratemos muito resumidamente dos
prognósticos do tempo.

De tudo o que fica exposto deve-se concluir terminantemente
que a alta ou baixa ão barometro não tem significação absoluta
quanto ao estado do tempo. A atmosphera tem um equilibrio in-
stavel ao redor do qual oscilla sem cessar. A pressão média que
indica o ponto desse equilibrio varia conforme a época do anno,
sendo no outomno e inverno mais alta do que na primavera e verão.
Nesta provincia, segundo resulta das observações de um sextennio
no porto da cidade do Rio Grande, a pressão média máxima tem
lugar nos mezes de julbo e agosto, e nos mezes de dezembro e ja-
neiro a pressão media minima1). ;W',:'~

a alta ou baixa do barometro exprime somente uma modificação
na distribuição da pressão atmospherica e geralmente uma relação
entre o vento que sopra ou a calmaria e o vento que vai soprai.
Basta, porém, isto para que o barometro preste numerosos e relê-
vantes serviços. O que é necessário é que elle seja empregado com
discernimento e interpretado sem rotina e ignorância.

Conhecido em seus caracteres geraes um clima qualquer, a pri-
meira condição para prognosticar-lhe o tempo é a observação do
tempo actual e especialmente do vento reinante.

Tomemos um exemplo. Supponhamos que estamos no inverno
e que está chovendo regularmente; o vento ê moderado oscillando
no qüadrante de E; o barometro indica a pressão de 759mm em Porto
Alegre, cidade baixa. Deve-se presumir que a chuva continue ate
cessar ou mudar o vento. Mas eis que o vento começa a calmar;
o barometro principia a descer; está agora em 758; continua a baixar
e já indica a pressão de 756; a chuva diminue. O que se deve
concluir e esperar? — Que o desequilíbrio atmosphenco indicado
pela baixa do barometro breve cessará; que estamos a'uma
zona de baixa pressão e que sobre nós está imminente a corrente
vinda da zona de alta pressão; que virá o pampeiro, o SO, e que
com elle teremos bom tempo, frio e secco, por alguns dias. Quanto
maior for a baixa do barometro mais violento em geral devera ser o
vento. .. . -,.

Vê-se assim que uma baixa do barometro é muitas vezes mai-
cio de bom tempo, porque a indicação de um augmento de desequi-
librio na atmosphera é indubitavelmente signal de um equilíbrio

próximo.
i.y i) Vide Annuario de 1885 pag. 224.
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Nesta provincia as chuvas lerminam de ordinário assim; o pro-
gnostico funda-se na regra geral das mudanças. Si o pampeiro é
quasi sempre o terminador das chuvas, a forte depressão atmospheriaa
autorisa a prognosticar o vento de SO com os seus effeitos imme-
diatos. O minuano é frio e secco: frio porque vem das regiões frias
do Sul e dos Andes, secco porque ó um vento terral, e não vem,
como os ventos do mar, saturado de vapor d'agua.

Outro exemplo. Veio effectivamente o SO e o céo tornou-se
límpido. Continua o vento frio. Que prognostico se deve fazer?
— W myster observar as altas regiões da atmosphera e ter os
olhos attentos para o barometro indicador do peso da columna aérea
que lhe fica vertical. Só assim se poderá estar prevenido das mu-
danças que se preparam ou que podem occorrer.

Um dos seus primeiros symptomas é a apparição dos jfirrhus,
nuvens tênues e filamentosas, semelhantes a flocos cle algodão, sus-
pensas nas mais altas regiões do ar. As vezes os cirrhus são lon-,
gos e formam listas estreitas que se estendem de uma a outra ex-
tremidade do horisonte. Seu movimento parece mui lento quando
se deslocam na direcção do seu comprimento. Os cirrhus marcam
a direcção em que o vento brevemente soprará na superfície do solo.
Todavia, em quanto estas nuvens são fracas, em quanto seus fila-
mentos estão separados uns dos outros e o barometro se conserva
estacionario, nenhum perigo nos ameaça ainda. Muitas vezes ellas
acompanham um bom tempo durável. Porém si se unem entre si

por um tênue véo que se estende em toda a abobada celeste, si o
céo toma um aspecto farinhento e o barometro faz um movimento
indeciso, temos o signal da chegada de uma depressão, amda atas-
tada, é verdade, mas cujos effeitos se farão breve sentir.

Os astros ficam, então, pallidos e sem brilho no horizonte. Pa-
recém mais próximos; a lua toma uma côr baça ou amarellada, com
um dico de grandeza desacostumada na oceasião do seu nascimento
e occaso. As noites ficam menos serenas, as estrellas menos bri-
lhantes, o orvalho menos forte. O barometro deixa de subir.

Logo depois vim os signaes de humidade. O sal e a carne
ficam impregnados de água. As calçadas das frentes de sul apre-
sentam se visivelmente humidas. As vezes cabe uma chuva ligeira.

A natureza inteira parece que sente a transição que se prepara.
A attitude de muitos animaes o indica. O observador cui-
dadoso não pôde deixar escapar todos estes signaes e deve estai com
elles familiarisado.

A baixa do barometro ha de se declarar em seguida franca-
mente e pôde sobrevir a chuva. Mas si o vento nao é muito im-
mido, tem muitas vezes força para dissipar todos os vapores em ©on-
seqüência de sua temperatura elevada E* o que se ^ sobretudo

quando a substituição da corrente atmosphenca se ope ra subi^ente.
Si o barometro baixa com rapidez e o vento das altas regiões passa
bruscamente ao N o céo torna-se límpido, a atmosphera fica secca
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e transparente porque os vapores do* a^são dissipados pelo excesso
de calor do vento N. Então o frio augmenta (pela irradiação
nQcturna) em vez de diminuir. Ha noites de geada.

No inverno, portanto, o effeito da substituição de uma alta por
uma baixa pressão atmospherica depende principalmente da quan-
tidade de vapor de que os ventos quentes, que acompanham esta ul-
tima, estão carregados em relação á sua temperatura. Si elles trazem
pouco vapor, o ceo fica sereno, as nuvens que se formam são fracas
6 o effeito definitivo é a substituição de uma temperatura branda ao
frio que antes reinava, passando-se no emtanto por um periodo de
recrudeseencia do frio por causa da influencia da limpidez do céo.
Isto é o que oceorre freqüentemente nos invernos seccos.

Si as correntes de baixa pressão compõe-se, ao contrario, de um
ar humido, de ventos do mar, as nuvens se formam logo e engrossam
promptamente; as correntes ascendentes são fracas, os vapores ficam
nas baixas camadas, o barometro continua a descer; a chuva toma-
se provável. A final si o vento passa para NE ou L a chuva se
declara immediatamente.

Outro exemplo. Admitta-se que estamos no inverno, que o ba-
rometro indique em Porto Alegre a pressão de 760mm e que esteja
chovendo; venta NE; a chuva é fraca. O barometro baixa a 759,5;
depois de alguma calma e de aragens indecisas, sempre acompanhadas
de aguaceiros, o vento ronda para S fresco com chuva fina incommo-
dativa e muita humidade (que se nota até no interior das habitações);
o barometro sobe e chega a 765mm. Que devemos prognosticar?

— A continuação do máo tempo. Emquanto o barometro se
mantiver alto, o vento S continuará e com elle a humidade e a chuva
semelhante á uma forte neblina.

O vento S vem-nos, do mar, saturado de humidade que se con-
densa entrando em regiões já antes carregadas de vapor d'agua,
resfriadas por uma longa ausência do sol. São as peores quadras
dos nossos invernos; ás vezes temos uma semana inteira desse tempo
dptpsf avel

De sorte que á alta barometrica neste caso não corresponde bom
tempo. Só depois que o barometro baixar novamente é que se deve
esperar que com a mudança do vento venha a mudança do tempo.

Mais um exemplo. No verão, si a temperatura não é muito ele-
vada no momento em que se produzem a baixa barometrica e a mu-
dança de vento, pouco ha a recear. Mas si a temperatura é alta,
e a atmosphera está apparentemente calma, deve-se recear uma tem-
pestade ou local ou d'uma região afastada.

• As tempestades locaes formam-se geralmente do seguinte modo.
Com céo sereno e ar calmo apparecem correntes ascendentes, (que
fazem até oscillar as folhas das arvores, comquanto o vento seja in-
sensível). Estando o ar tranquillo, a evaporação se suspende e o

- calor torna-se oppressivo, parecendo mais forte do que o gráo indi-.
cado pelo thermometro. Começam então a formar-se as nuvens.

Quasi sempre ellas se collocam em duas camadas. O vapor das
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correntes ascendentes se coitaei^a em grandes montankas umas sobre
outras (cumulus); estas nuvens são largas e suabrancura é notável
Abaixo dellas apparecem pouco a pouco pequenas nuvens vaporosas
de um pardo-cinzento ou quasi pretas. Parecem errar com um mo-
vimento diferente das grandes nuvens que as dominam. Augmentam
em tamanho e engrossam, mas seus bordos conservam sempre um
aspecto franjado.

A physionomia diversa destas duas camadas de nuvens é o re-
sultado da diversidade das condições electricas em que se acham.
A segunda camada nem sempre acaba de formar-se; funde-se ás vezes
lentamente na primeira. De manhã, sobretudo, as nuvens se dissipam
mais facilmente e em tal caso não ha tempestade.

Supponhamos, porém, que as nuvens se estendem e que o sol
se encobre.

O ar, em baixo das nuvens, se resfria logo que o sol desapparece.
O barometro tem um pequeno movimento de alta. E' o instante da
crise em que a sorte do phenomeno vai decidir-se.

Si o resfriamento local não é muito brusco, o ar das regiões
visinhas tem tempo de affluir para participar da queda de ar que
vai se operar sobre nossas cabeças. As apparencias, depois de
ameaçadoras, se dissiparão.

Mas si no instante em que o sol se encobre a baixa do ther-
mometro é súbita, e si o barometro sobe como movido por um abalo

• repentino (basta uma alta de meio millimetro), a tempestade e
inevitável. . .

De facto. Immediatamente a queda de ar se precipita sobre
nossas cabeças. Os vapores que descem nessa columna fria se con-
densam em abundância, a chuva se destaca da nuvem e com a chuva
o raio. A tempestade dura tanto quanto se prolonga a queda de ar.

A' medida que cahe a chuva approximam-se as duas camadas
de nuvens e acabam por confundir-se. As nuanças oppostas das
suas cores afinal confundem-se em uma sô côr pardacenta, e e desse
conjuneto que se escapam as ultimas gottas d'agua.

O ar fica impregnado de humidade, o arco-iris, effeito dessa
humidade, apparece do lado opposto ao sol. Si a tempestade íoi

puramente local, o tempo se restabelece.
Muitas vezes, no verão, durante muitos dias consecutivos e a

mesma hora, se reproduzem estas crises, seguidas ou nao de tem-

pestade. ., . ,
Guando a tempestade não é local e apparece ja formada,

os signaes que a annunciam são differentes. Esta ella amda
lonee de nós e já o céo principia a tomar um aspecto farmhento;
um véo tênue, muito elevado na atmosphera, a turva na maior
parte das vezes. O barometro baixa lentamente durante um ou
dous dias. O céo acaba por encobrir-se; vê-se depois apparecer no
horisonte um espesso e carregado nimbns, avançando com movimento
rápido E' a vanguarda da tempestade. No momento em que o
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nimbus passa perto do zenith, Ü| vezes antes, relampeja o raio

6 "n 
dS5°tempe_uae. nem sempre indica a volta de bem

tempo. 0 barometro que teve um ligeiro sobresalto na «#

passagem do meteoro, põe-se a descer logo que elle se afasta e a

chuva continua á cahir.

:'-sí.

'*

*

Como devem ter notado os leitores - para fazer estes prognos-
ticos eTbei acompanhar a marcha dos phenomenos é preciso tel-os

S£«. ¦ cXer cerne elles se desenvolvem, cemo a=m
Tdesannarecem Os instrumentos, o barometro e o theimometro,
Lverapenas para supprir a nossa falta de capacidade para *

pe7cepçãoPde certas impressões subtis que precedem os phenomenos
6 4S^õs,T«S, si fossomes multiplicar.o_ exemplos

e deSer aqnilló qne tocles podem observar «M«
campo e nas altas coxilhas ou montanhas onde o hoiisonte quasi
sempre é franco e extenso. t*™™

Quizemos dar apenas uma idéa de como se prognostica,tempo
_ e para isso era necessário apresentar umas noções geraes dos

movimentos atmosphericos. Aprender a trabalharam las e com

os instrumentos - será o resultado da observação e _da pracüca^
E ainda que a alguém isto se antolhe a primeira vista como uma
difficuldade, garantimos que assim nao- e. a^tar a

Talvez tenhamos entreaberto aqui uma porta para despertai a

attenção de muitas intelligencias desoccupadas entre («matoM
agricultores desta provincia. Essa porta e franca para todos aquelle
m quiserem atravessar seus umbraes. Si qualquer dos leitores
tomargosto pela matéria, livros não faltam onde, poss^*|,||
diante o estudo. Quasi tudo o que aqui se le nao e o resultado de
.L» o-rn-nrlP ciência Anenas extractamos ou traduzimos alguns
2££S»S A »& 4« «"not e da excedente MM*M*
Sentar de Houzeau e Lancaster1) Nosso traba ho —tio na
coordenação desses trechos e na sua adaptação ou applicação ao clima
da provincia. ,. Julgamos conveniente repetir amda: oomiÍTwlft L

_ A previsão local só dá resultado satisfactonos seguindo-se
attenta e continuamente a marcha dos instrumentos- ^to 

e do
barometro do catavento e do thermometro. Quem cmgir-se bem a

Ito pSito rara. ve« se enganar». Devem todos âcar certa ,ue
são a observação e o raciocínio e_não os prejuízos populares que
nos devem guiar em nossas indueçoes. *

Seria, por exemplo um grande erro suppor que depoiss de um

inverno frio deve-se esperar um verão quente - sob pietexto de

TeTequilibrio deve restabelecer-se. Nem sempre os extremos se

SpenS tão depressa. Ao contrario, si existe uma causa poderosa

*) Editada em Mons (Bélgica), 1883.
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de resfriamento, os seus eff^tos serão muitas vezes prolongados e o
anno inteiro delles se ressentia.

O mesmo acontece com outras desigualdades. Quando se pro-
duz um effeito é porque existe uma causa. Pode-se pois concluir
antes pela permanência do effeito do que pela sua cessação.

Quando um anno se apresenta chuvoso, vemol-o muitas vezes
conservar esse caracter durante varias estações. A prova temol-a
bem recente com o outomno de 1885 e com o inverno, primavera e
verão que vieram depois delle. Foi um anno inteiro de chuvas.

Qualquer pode convencer-se em poucos dias desta verdade.
Supponhamos que estamos em um periodo de dias frios e que se
trata de annunciar o tempo para o dia seguinte. Acertaremos
quasi sempre annunciando um tempo igualmente frio. Em geral ha
muita probabilidade para que o tempo da amanhã se assemelhe ao
de hoje; ha muito pouca para que seja delle diferente. Devemos
portanto concluir com uma certa probabilidade: o tempo continuara.

Mas si o thermometro modifica sua marcha, si o vento muda
ou si o barometro annuneia uma mudança no estado actual do
equilibrio atmosnherico, — as condições tornam-se differentes. E

porque a causa das primeiras desappareceu. Então, mas somente
neste caso, em vez de concluir peia conservação^do tempo nós tere-
mos fundamento para dizer que o tempo mudará.

Faça qualquer a experiência durante alguns dias e reconhecerá
que dez vezes contra uma o tempo do dia seguinte assemelha-w ao
da véspera (bem entendido: em seu aspecto geral). E a lei da

permanência ãas causas que se applica tambem ao aspecto geral
das estaççes.

Terminaremos este trabalho registrando aqui os prognósticos
diversos que podem resultar da simples inspeccâo do céo por um
observador experimentado. Em um grande numero de casos elles
são um 2*uia seguro para a previsão do tempo. Muitos deites sao
populares e andam diariamente na bocca dos homens do mar ou do
campo- outros são menos conhecidos. Uns e outros estão consa-

grados' por uma practica antiga e quotidiana e, por seu caracter
de generalidade, podem ser applicados a qualquer lugar.

Si as nuvens que existem na oceasiao do nascer do sol se
dissipam ou se afastam para o oceidente á medida que o sol se
eleva no horisonte, deve contar-se com um bonito dia.

Quando o sol ao nascer tem uma fôrma mal definida, devem
esperar-se no verão aguaceiros, no inverno um tempo bom fixo.

Si os primeiros clarões da aurora apparecem acima de um
banco -de nuvens, vento provavei; si apparecem no horisonte, bom.
tempo. — Sol brilhante ao nascer, dia excellente. . .

Céo rubro antes de nascer o sol, perdendo a cor ímmeaiata-
mente depois, é signal de chuva,

*.
¦ " ¦ w...'
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m$m — Sol entrando em céo alaranjad^ claro e sem nuvens, é in-
dicio de bom tempo; em céo avermfâhàdo indicio de vento.

Claro ou cheio de nuvens, um céo rosado ao por do sol an-
mmcia bom tempo.

Céo amarello-brilbante ao pôr do sol annuncia vento; ama-
rello desmaiado annuncia chuva.

Si o sol se põe por traz de uma camada estreita de nuvens,
espere se vento e do lado em que está essa camada.

Oceaso do sol por traz de nuvens espessas, com o horisonte
de leste vermelho-purpura ou côr de cobre, indica chuva.

São estes talvez os prognósticos mais importantes. O pessoal- do serviço meteorológico nos Estados Unidos, exercitado na observa-
çao do céo ao nascer e pôr do sol, tira delles conclusões que se
verificam 80 vezes em 100 (termo médio).

Tem tambem valor os prognósticos seguintes que se referem
aos diferentes aspectos das nuvens ou aos meteoros luminosos taes
como coroas, halos, arco-iris, etc.

Nuvens teimes, de contornos indecisos, annunciam bom tempo
e ventos brandos. Nuvens carregadas, de contornos bem definidos,
annunciam vento.

Quanto mais tênues forem as nuvens, menos vento deve ser
esperado; quanto mais carregadas, cortadas, deslocadas e transfor-
madas forem ellas, mais forte será o vento.

Nuvensinbas côr de tinta annunciam chuva. Nuvens tênues
correndo adiante de massas espessas de nuvens annunciam vento
ou chuva. Si andam isoladas annunciam somente vento e propor-
cionado á sua velocidade.

Nuvens elevadas correndo em uma direcção opposta a das
camadas de nuvens inferiores ou do vento reinante indicam mudança
no vento.

Durante um bom tempo claro os primeiros signaes de mu-
dança são, na maioria dos casos, nuvens elevadas em bandas muito
leves em forma de barbas de pennas, depois nuvens pedrentas que
augmentam e que logo encobrem todo a abobada celeste (céo pedrento,
chuva ou vento). Em geral quanto mais afastadas e altas parecem
estas nuvens mais lenta será a mudança de tempo e tambem mais
considerável.

¦ — Observem-se as nuvens que se formam nas alturas ou que
ahi pairam: si descem ou abi se mantém é signal de vento e chuva;

2 si. sobem e se dispersam é signal de bom tempo.
Um céo azul carregado e sem brilho indica vento; um céo

azul claro e brilhante indica bom tempo.
:': __ o céo é tanto mais escuro quanto menos vapor existe interposto

entre elle e o observador. Sobre as montanhas elle toma uma côr
de azul-indigo carregada. Si o ar se carrega de vapores a côr do
céo enbranquece, fica farinhenta: é tambem signal de chuva.

Céo vermelho ou amarellò pela manhã annuncia vento e
tempo turvo.
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Arco-iris, de manhã, é considerado como indicio de tempo
ventoso e humido; de tarde é ipicio de bom tempo. # ;

As coroas presagiam chuva quando suas dimensões diminuem,
bom tempo quando augmentam. .

(Chamam-se coroas os circulos ou anneis coloridos concentncos
ao sol ou á lua que apparecem quando nuvens tênues passam por
diante destes astros. Seu numero é de trez a quatro, tem cor ver-
melha no exterior e violeta no interior; são mais visíveis na lua do
que no sol.) ., ,

Um halo ao redor do sol ou da lua e quasi sempre seguido de
chuva e de uma atmosphera turva; no verão annuncia muitas vezes

(Chamam-se halos os grandes circulos que se vem ao redor do
sol ou da lua quando existem no céo cirrho-stratus. Geralmente
não tem côr, apresentando-se como grandes anneis brancos; eventual-
mente, porém, tem as cores do prisma, o vermelho na parte interna,
ao inverso do que occorre nas coroas. São tambem menos visíveis
ao redor do sol do que da lua.)

Quando vem máos tempos, um ou dous dias antes as estrei-
las scintillam fortemente; sua scintillação é fraca quando o tempo
é bom fixo.

E a lua — não terá ella influencia sobre o tempo?
E' assumpto que será estudado em outra oceasião.

cx-^asü—-$-

LOGOGRIPHO IV

(Por lettras)
Voga nas agoas — 1, 5, 3, 8
Subtil, ligeira — 1, 3, 6, 5,
Esta senhora — 1, 2, 7, 8
Toda faceira — 3, 1, 5, 8
E prende, ornando — 1, 7, 4, 5
De côr mimosa — 1, 7, 6, 5
Esta fazenda — 3, 8, 7, 3, 1
Na perna airosa — 5, 6, 3, 1
Mas se a doença — 1, 2, 3, 6, 7, 8 _
Censura a igreja — 3,1,2, 3, 8,7,4, 5, o? 6.

Conceito
Lá entre as moças
Procure e veja.

P. A. MlRAXDA.

{„ %
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CHARADA VHI
Quando duvido; .3*
(Ninguém é omnisciente.)
Si é divertido; 2
(Tristezas matam a gente.)

Conceito
Si quebrares a cabeça
Com esta, decifrador,
Não te afastes da charada
Para encontrar o doutor.

X. X.

CHARADA EMGMA I

(lo «ie» «w.° kiwonçfo Machado Palmeiro)

Eu da raça latina fui nascida, ^
Nas chronicas do mundo etemisada.
Como nação jamais sendo vencida,
Sentinella da Europa ao sul postada.

' Mas no meio de mim veio assentar-se
A unidade romana, e assim mudada
Dei ao amigo a gloria de alliar-se
A' sorte que hoje Me, tão bem fadada!

P. A. de Miranda.

CHAUADA IX
Neste momento  1
Nota vulgar 1
Mata francezes 1

Conceito
Para curar.

P. A. Miranda.

CHARADA X
Dou côr 1
E sustento 1

Conceito
Tambem orno
O moimento.

P. A. Miranda.

y\fip:$
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NT UALHAS
AS ALCUNHAS DE POETO ALEGRE E OUTRAS

ALCUNHAS

1* Epígrafe — Veritas parit odium. Isto é latim,
que traduzido livremente, quer dizer: Nem todas as ver-
dades se dizem, senhora Torta.

2.& Epígrafe — em resposta á primeira — Amicus
Plato, sed magis amica veritas. Isto tambem é latira,
que traduzido livremente quer dizer: Verdade, verdade.

PRÓLOGO
O que aqui vai escrito bem merece o nome de

Tamanduá, não só pela extensão do artigo, com a mui-
tiplicidade de §§ de que é composto, como porque fisi-
camente fallando se assemelha ao quadrúpede deste nome
que tem a cauda maior que o corpo: a cauda pois será
a serie de Notas de que vai acompanhado o Texto que
neste caso será o corpo: e vou começar a

EXPOSIÇÃO.
Quando estudante não aprendi Historia, pois no

meu tempo se não ensinava uma cousa, a que nos Liceus
e Collegios de hoje se dá esse nome; e por isso não
posso dizer se o uso,das alcunhas se perde nas trevas
ãa antigaiãaãe (chapa), ou se houve alguma época em
que começasse.

Sempre ouvi dizer e tenho lido que Adão se cha-
mava Adão, que Noé somente Noé, e Abrahão somente
Abrahão, sem mais nada; porém na antiga Roma ja rei-
nava outro planeta; pois ahi lemos certos nomes que
mais parecem alcunhas que sobrenomes; por exemplo:

ll
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raio Mucio teve o nome de àamk que é o mesmo que
dto* cSotoou Maneta; Lúcio Junio se chamou Brntus

tu„ol a JSM_; Quiuto Horacm se chamou

| ia.c-*S que corresponde a %^> 
'<**£* 

f^°0
se chamou C«s que quer dizer Torío da vr|a np

Quincio chamou-se Cmcinnatus que *^W*M;

fera Sciuião teve o nome de Africano, tendo nascido
Xmafum outro Scipião foi conhe-* P^
que é o mesmo que dizer Mngudo ^°J^? ^Somado iVaso que significa Nangao1.)^ Sempionio se

£nLonTus Ve Jrresponde a *^^^
um Minta ou Strabão, donde vem a palavia btraowmo,

q™e cÍ ponde a Vesgo ou Zarolho, que outros 
Cambem

chamão nordeste, piloto, ou como melhor nomed»
Todos estes nomes senão mesmo sobre.tomes ? ou sei iao

alcunhas? Eu opto pela segunda 
^V*£riw

(ao menos até onde posso chegar) o uso das aicunnab,
salvo melhor juizo dos doutos.

- Se é certo que os Santos do céo só tiverao sobre-

nome como S. Filippe Neri e Santa Mafla Magten|

S. é certo que muitos dos B^**» ^°a,°.
nhecidos pelas alcunhas, inclusive um quate toaicu

nhado depois de morto, e foi D. Sebastião o Desejado

ou Encantado.

W&H-

8

:,•**'

F-ntrP os r-ortuguezes e no Brazil as alcunhas erao

„u Sfonaind°aS Zl pW- Na costa dAfrica tivemos um

CMchá que era o primeiro commissar» .pi ncrpa

agente dos contrabandistas de carne^tanana.rn^m
de Janeiro sabem todos que houve um QW*£f*MÊz
nua capitania; um Chahça que pawn.PJ^g
1 D Podro I- o conego Pirão que passou a monseniioi
imYmesma aUnhaf e o RolU Viajante que ja nao

vive, et ceteri et ceteri etc.
- Em Santa Catharina um governador, que tmha

Dom no nome, era conhecido por Sée Carapuçm.

I 
"Z^ei 

a propósito de que me lembrei agora do cirurgião

Mi da Cachoeira! que já Deos levou a mmtos annos.

__£_" .- ' - ->#
m,yy - - ¦••¦-¦•>' '
¦k't;- .•¦". ". .*™*v'. tf _V.'___tf'_ .. '"¦V".'"- •¦•í.Vj.';
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Em Pernambuco era geralmente conhecido e ap-
plaudido o general Cem Batalhas.

No Maranhão houve um governador Cabrinha, que
tambem tinha Dom no nome.

Em uma chronica paulistana que a pouco li, lá fui
encontrar Amador Bueno o Acdamado e seu sobrinho
Anhanguera; e entre muitos outros achei os seguintes:
Manduguassú, Pé de páo, Heróe do Guahira, Tamaru-
taça, Terror dos indios, General Pilatos, Mimi e Mes-
trinho; e entre todos elles lá fui tambem encontrar
uma Valentona!

No Senado Brasileiro tivemos o Sargentâo e o João
das Lagrimas1)-, e na Câmara dos deputados o Canário
da Câmara antes de ser Senador e Marquez d'Abrantes.

Antes de chegar a Porto Alegre, meu ponto objectivo,
vou tratar de diversos pontos da provincia.

Na cidade do Rio Grande além de João Mari- _
nheiro, havia o Caturrita, o Manoel das Velas e o Chico
da Botica a quem os moços do Rio Grande e Pelotas
daquelle tempo chamavão o Tio Chico.

Na villa de Santo Antonio da Patrulha havia o%-_
irmãos Polvadeiras, o velho Pituba, o Manoel Miudinho 2) -
e pelas suas immediações o Victorino Guacho. .

Na Aldeia dos Anjos (hoje Gra.atahi) havia o José
Bemdito, de quem já faliei no Annuario anterior.

Em Viamão havia o Quirrinquinqiúm, a Maria
CachorrinhcN) e o João Patrão.

x) Erão o brigadeiro José Ignacio Borges, por Pernambuco; N
e por Minas, João Evangelista de Faria Lobato (pai e avô dos
actuaes Saiões Lobatos) o qual em 1838 era já tão avançado em .
idade que ia sempre ao senado acompanhado de um creado, e nos
dias de pagamento ia com sua esposa para receber o subsidio. ||

2) Manoel Joaquim de Araujo, filho de Joaquim Carioca, %m
ali conhecido por esse nome por ter sido o primeiro que ali ensinou
a dansar o Miudinho. ,

3) Creio não haver hoje em Viamão quem tivesse ouvido taüar ;.
no maniaco Quirrinquinquim, e quanto a D. Maria Pereira de Borba
só ala-um velho muito velho. A Maria Cachornnha foi morrer em

11 *
*-*•
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S Na villa do Triumpho mirava com sua familia
E Dias que de Contrarúestre nunca passou durante
* V1Em 

Santo Amaro era conhecido por Cara de sola
n meu bom parente Antonio de Souza Cardoso.

EmTio Pardo tinhão residência Habitual o general

n^mp^Te Ca°clSaCSa era villa, era
*E:C» 

"etário da primeira câmara
municipal o Bunda amorosa (alferes Antonio Nunes

Pelas nossas campanhas foi de nomeada histórica
¦ o general Maneco (Manoel dos Santos Pedroso) e muito

conhecido o Constanüno Seis Dedos*). ^
No districto da Barra ou freguezia das Dores, ei a

muito conhecido, o respeitável ancião, chefe hoje de uma
nnterosa família em que se contão titulares, grandes do
imuerio e membros da alta administração: eia o vellio
Wm, sogro de muitos gnnros, entre os quaes se »|
tavão o Moringue, o Bot[ á hca, o Camra 

^jSa^gaa quem tambem chamavao João da Silva Baingumha
Tendo fallado das alcunhas por mim conhecidas de

" 
diversos pontos da provincia, vou tratar agora de I oito
Iter 

"e 
seus subúrbios. Começarei pelos subúrbios

Para os lados do Cristal morava o bom velho Ma-

^77i^ pelos annos de 1830. Fora primeiramente casada ^com
o capitão* Joio Giüarte da Silva, e depois com o padeiro francez

?>< •

LUÍSÍEe 
que este nome lhe fora dado porque á frente das

-trnms era a voz mais altisonante do seu tempo.' '*) 
cltavío q» os amigo,.... sim os amigos,*•>%£*£

mà enfarruscado, para debical-o, pergun avao-he: >>^ao Sm

Porto que nos diz ao tempo? ao que respondia elle: -tsostemoia

*M 
Vo ot»*—- da Silveira Vargas, «, parente tinha

n dedo noíSr da mão direita dividido em dous, de nascença, mas

lt um sô movünento, havendo entre os dous semidedos uma

S*JI fe*S do **&>•,. «*>» *»s \i°T
ífferecer ás moças uma chicara de cha ou um lammno ae nor.



'V-

r ¦¦''-•'."¦ -..-"''

165 —
9mt

noel das Canas (Manoel d'Ávila), primeiramente sogro do
licenciado1) Manoel Antonio Dias, e depois do capitão
Moraes (o meu filho sr. Capitão).

Na estrada de Mato Grosso tinha seu sitio o Bessa-
biaão, pai de muitas filhas, aonde os moços da cidade
em alguns dias de festa ião dançar, mesmo de dia2).
Mais adiante morava o Velho da Matraca, que pela
Semana Santa tinha a devoção de vir a pé á cidade
para fazer na igreja o uso do seu instrumento favorito.

Na caminho do meio ou estrada do meio, junto ao
Capão da Fumaça, morava o velho Fumaça (José Sil-
veira Pereira) que dizião uns ter elle dado o nome ao
Capão e outros que o Capão o dera a elle; e junto
delle seu filho Chico Fumaça.

Nessa mesma estrada junto á Cerca de pedra mo-
rava o Quarto de gallinha, Serafim (ou Miguel) dos
Anjos, cuja viuva D. Severina lhe sobreviveu muitos annos,
morrendo' já de idade avançada.

Outros ilheos por ahi moravão entre os quaes se
contavão o Vicente br abo (Vicente Silveira Gonsalves)
e seu filho Miguel brabo; o Ignacio dos dentes grandes
e o Chico Ilhéo (Francisco Silveira d'Azevedo). *

Entre esta estrada e a dos Moinhos morava o velho
Bogango (José Silveira Fernandes) com seu filho o capi-
tão José Mulher*). _

Não esquecerei que por essas immediaçoes moravao
as Senhoras Eusebias, as primeiras Beijueirasá) dos nos-
sos subúrbios.

1) Naquelie tempo dava-se o titulo licenciado aos cirurgiões, e se
dizia - Senhor Licenciado, como hoje se diz - Senhor Doutor.

2) Dizia-se que o nome de ressabiado era de herança paterna,
e aue seu pai tivera 30 filhos, 15 da primeira mulher e 15 da se-

gunda. Chamava-se José Jacintho, e padecia de strabisnío excêntrico.
S) O leitor ha de ter notado que todos estes _ilheostinhao-

Silveira - no nome; assim tambem se encontrao muitos Ierras,
Garcias, Rosas, Gulartes, Machados, Fanfas e Medeiros. _

*) Beiiueiras é nome que se não encontra nos diccionanos;
fique-se porem entendendo que aqui significa - Wm^M
beijús, aonde os moços da cidade nos dias santificados ião assistir
á sua fabricação.
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Agora passarei ao centro<#a cidade, então villa de
Porto Alegre. E' ahi que se achava destacado o quartel
mestre general das alcunhas, se é que não havia tantos

quartéis mestres generaes quantas erão as povoaçoes da
capitania e do Brazil. .

Tudo e todos tinhão alcunha, desde o mais alto ou
alta personagem até o sineiro ou aguadeiro. -

Erão os Governadores e Presidentes, os Batalhões e
Regimentos, as Familias, as Senhoras, as Mulheres, os
Empregados públicos, os Padres, Sacristas e funeciona-
rios de irmandades, as Escolas, os Jornalistas, os Advo-
gados, Sollicitadores do foro, Escrivães e marinhos, os
Cirurgiões, curandeiros e boticários; os Poetas;.os JNe-
gociantes e empregados no commercio, os Sapateiros, os
Alfaiates, os Taverneiros, os Mascates, Profissões diversas
ou Avulsos e tambem havia alcunhas em duplicata.

Governadores e presidentes: — Tivemos em 1803
como governador o Lentilha*)- em 1809 como capitão
general o Verruga; em 1814 um marquez alcunhado
por Diabo Coixo; em 1820 fez parte do Trmmvirato
governativo interino o D. João Quinto; em 1824 um

presidente Sinhá Bosa, e em 1826 outro presidente
vjifi ^CIJ (íi O

Bathalhões c regimentos: — Além dos Dragões e
Voluntários (que nem todos o erão) tínhamos aquartela-
dos na praça da Alfândega no edificio hoje denominado
— Casa queimada, a Legião dos Baetas, que assim se
chamavão os soldados Paulistas, onde era Ajudante o
Tenente Gallinha e tambem tinhão praça o cadete Umie,
e o tenente Nenê.

O batalhão que passou depois a ser o 8.° e para
onde erão recrutados os filhos desobedientes e os malsi-
nados, era denominado — dos Chimangos, ten<to tido em
certo tempo por commandante o coronel José Mana

Caneta. Os da legião portugueza, do general Lecor,

i Os daquelle tempo não o chamavão simplesmente ^entilha,
davão lhe mais um qualificativo menos decente, que diziao ter ja
trazido de Lisboa. '

^\-y
¦;-:-,- . **¦
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chamavão-se Talavêras. Q contingente da artilheria da
Corte tinha o nome de Morcegos. A infantaria de Santa
Catharina (regimento da Ilha) era conhecida por Padr
eternos: os Milicianos de cavallaria da roça erao os
Gallos, de que foi Sargehtó-Mòr José Joaquim Atoa; os ,
da infantaria da cidade commandados pelo coronel Ba- .-
saca erão Queroqueros e os de Rio Pardo da mesma
arma erão os Mandús, por que todas os seus oíficiaes •

erão Manoeis. O terço de Ordenanças, até certo tempo
commandado pelo capitão mór Conde ãa Cunha, tinha
e nome de Ceroulas; e a elles pertencerão como sargento
mór o Sô Naco1), como capitães o João ãos Affeetos-e
Guilherme Pescoeinho, e cabo avisador o Luis sup.
A companhia dos pardos era conhecida pelo nome de
Eapaduras, e era della alferes o José Moleque -); e a
companhia dos pretos era commandada pelo major Gallo-

Ptm 
Havia alem destes na campanha os Colorados, que

assim se chamavão os soldados do general Abreu por
causa do fardamento encarnado; e os Belendengues que
em occasiões de guerra se arrebanharão entre os gaúchos
e vagabundos do campo para servirem de isca ao inimigo
nas guerrilhas. ;

As Familias: Entre as familias que servião de orna-

mento á sociedade porto-alegrense contayão-se as estima-

veis senhoras Motas que em sua graciosidade e delica-
deza não deixavam passar camarão pela malha; as senho-
ras Afraras que derão duas professoras .para Pelotas; as

sras. Periquitas, cuja ultima representante foi a viuva do

italiano Pança; as senhoras Cachoeiras a que-pertene»
a respeitável viuva de um conceituado negociante, que

%^% saxgento mór Ignacio José de Abreu, como Juiz de Paz

do Rosário, foi um dos signatários das representações ;de 
9 de De-

zembro de 1835, em que se pedia á assembléa provincial o adia-

mento da posse do presidente José d'Araujo Ribeiro. _
*) O alferes José Rodrigues do Valle, cômico gracioso morreu

ixo seu posto puchando uma guarda na praça do Palácio, quando foi

atacado de uma congestão cerebral. ?
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no seu tempo fora cavalleifo professo1); e as senhoras
Maravilhas2), onde casou Joaquim José Quadrado.

A estas podemos accrescentar as senhoras Bardas
por que seu chefe se chamava José Vieira Barão de
Matos; as senhoras Desiderias, pelo nome de seu irmão
Desiderio Antônio de Oliveira a poucos annos fallecido
na cidade do Rio Grande; e as senhoras Galvôas (cunha-
das de Manoel Raimundo Galvão) que, da sua altura e
agradável altivez, sabião corresponder com graciosas
mesuras a quem na rua as cumprimentava.

As Senhoras: Devo aqui apresentar em primeiro lugar
a Sra. Brigadeira a mais antiga e respeitável represen-
tante das familias colonistas de Feijós e Azevedos3). D.
Josefa Eulalia de Azevedo foi assim chamada e conhecida
por ter sido casada com o brigadeiro Rafael Pinto Ban-
deira, não perdendo este nome nem mesmo casando de-
pois com o desembargador L. C. T. de Bragança, de
quem enviuvou. Era sogra do coronel Vicente Ferrer
da Silva Freire.

Feitos estes primeiros cortejos, passarei de leve pela
Snr. D. Maria Antonia Vicencia, conhecida por D. Maria

*) A propósito de cavalleiro professo: A profissão era um
acto ecclesiastico solemne a toque de órgão. Eu fui testemunha
ocular da profissão do finado Manoel José de Freitas Travassos, que
ajoelhado nos degráos do altar mór da igreja matriz, recebeu do
vigário geral Soledade o capacete, o manto e a espada, mediante
certas orações apropriadas. Naquelle tempo não era raro lêr-se
nos sobrescritos das cartas: Ao Illm.0 Sr. F. Cavalleiro professo na
Ordem de Xpt.°, abreviatura que serve hoje de gracejo para indicar
uma cousa chic.

2) Os Snrs. Luiz e Guilherme Ferreira de Abreu ainda se hão
de lembrar que na sua infância tiverão por vizinhas fronteiras na
rua da igreja umas senhoras muito moças e muito bonitas.

8) No Instituto Histórico por oceasião de se ler um trecho sobre
o ataque do ponto ãa brigadeira (30 de Junho de 1836) houve
alguém que se sorriu, suppondo sem duvida ter este nome outra
origem.
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Popa redonda1), por ter *do seu marido commandante
de um navio assim alcunhado; mencionarei a bra. D.
Iqnacia Rabeca tambem por ter sido casada com outro
capitão de navio deste nome; passarei de leve pelas
senhoras DD. Anna Gorda, Anna Bolenaj laya Pom-
Unha, para finalisar com a Senhora D. Prosódia, pessoa
de palavras escolhidas; dizia equinomia por que esta

palavra da maneira que vinha nos diccionanos era inde-
cente- gostava muito das famílias que passavao uma
vida 

'«Micra; e como era pessoa de algumas posses
mandou um seu sobrinho estudar á corte com o fim de
m-r Doutor formado em bacharel.' 

4s Mulheres: Além das Potreiras e Tagarras qne se
tinhão encurralado no beco do Fanha, moravao para os

lados do Portão as duas ex-aetrizes AngélicaJM*£
e a Ooxifa, a Cabra-roixa, e a cisplatina Fragata m

i:J%; pàvaos lados dos Bagadés. *^,*.W%
Talavêra e a Botòa (filha de Felicio Botão)- e na rua

da Varzinha a Jacaroa.
Falta ainda uma que por ser histórica merece men-

ção especial. Quem indo pela rua da Igreja paia os

lados do Arsenal e tivesse passado «, Peoato Mortaes

que tem hoje a placa de general Bento Mai 11), S|in
do para o alto que já se chamou ^ Mano 1 Caetano do

Senhor dos Passos, da Conceição, e< hoje com a placado
Wm Osório, encontraria á direita uma meia duz a

da, de porta e janela em uma das qnaes morava

uma mulher qne alguém me dice que se chamava _Felwa*,
nas oue só era conhecida por nao sei quede Bionse,

Tque or decência sô era denominada - Brvue,^
me que foi dado aquelle lugar por ser ella a figuia mais

notável do bairro.
' "Tp^eTe 

que não era mesmo popa redonda, e sim um outro nome

teetaícc Z ie os marítimos costuma» eham» os « ^ certa

construcção e de que agora me nao pos&o recordai

, E« esevevi rfo», pe^ do 
= 

e «M»»*^

hronze.



"*' V .,,: .,l;,',;-*Vr-i.'. ' .; 
' 

y;.

170

Os Empregados puMicos: Havia na Contadoria de
fazenda o Jucá Lerê, o Pmguinha, o Menclete e o Ca-
jado; na Alfândega o Jucá Aleixo, o Papa hóstias e o
Dorme a cavallo. e na Secretaria do governo o Manoel
da espada, o Fidalgo pobre, e o Amor . .. em apuros1).

Padres e funecionarios de irmandades: — Quando
ainda era rarissimo o uso do piano o padre Antônio
das Marimbas (padre Neves) já o ensinava a tocar; e
em sentido contrario havia o padre Batalha (padre
Malheiros) incitador dos Cliimangos; e seguião-se os pa-
dres Viracambota, Chiquinho e Mulatinho, cujas missas
erão ajudadas pelos sacristas Mal acabado e padre Chi-
quinho ou Chico Sacristão.

Na irmandade do Rosário era thesoureiro o incan-
savel devoto Chico Camhita (Francisco José Furtado)
que acompanhou o templo desde os seus alicerces até ser
elevado a paroquia; e era nella Andador o preto velho
José Cabellos, que nos dias festivos, calçado e mesmo
preparado de calções, casaca e botas, não dispensava a
sua touca.

Na irmandade das Almas era um dos primeiros
funecionarios o Luis da Ladeira, e Andador o Caixa
d'Óculos*), gago, officiai de alfaiate, porém unico e ex-
clusivo preparador e atacador dos fogos de vista nas
festas do Divino.

Na irmandade do Sacramento predominavão o Saca-
rolhas e o Boca-negra8); e era Andador o Joaquim

*) Parece que não era mesmo ... em apuros, Quem conheceu
o officiai maior Manoel Joaquim Pires de Carvalho, todo emperti-
gado, gravata alta, calças justas, botas rangedeiras, e rosto estu-
dado ao espelho, talvez se lembre que qualidade de Amor era esse,
que tanto o distiguia.

2) Chamava-se José Teixeira Lopes: era pai (natural) do mulato
José Caixa, cujo enthusiasmo pirotechnico o fez ir á pé de Rio
.Pardo a S. Gabriel ou Alegrete para ter o prazer de atacar o fogo
de uma festividade. I

?) Joaquim Pereira do Couto deixava cahir pela testa abaixo
uns cabellos enroscados artificialmente; e o sargento mór Antônio
d'Azevedo Barbosa (Boca-negra) era irmão de João dos Cachorros,
major reformado dos Chimangos.
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Parada ou iWato, por ter sido conductoi de malas

adhoc on ás pressas por __ de wi_'.
As Escolas- Além da escola do Amansa burros ou

dm.temÍ A.7_m, tintemos a do Ti»-_o ou escola

r&- Pàraiso Mariano),» **%****>» a
S. aue foi professor Thomas Ignacio da Silveua, e a

e cX des LrinMndos, de José Maria da Silveira. -

k Jornalistas: Tivemos «o Constitucion *«-«
«o Federal» do Ç^prorP^ «o l^d^^Z dò 

'

«o Commercio» do Oara ãe ea^« o, «Idade de Ouio» do

_#_«_. «Idade de páo» do Pedro boticário-) eno Kio

tambem accrescentar «o Barbeiro» do ft™om™*rZ-
SS se tiyessemos certeza de quem era o eheíe dessa
¦firma social. . „ ^DÍvinim .•

©s av«Saa«s, sollicitadores, escrivães e 
^muhos

... Tintamo como advogados na rua da Ignn o Bto

Sè— *|^*^õ_«
__e.s^^^o^o^
««te (João Antônio de Bano 8^™.?.. erâo
tei\naT UX: 

atX"T;;_^he™ma paterna)
^m,!Tjtt^, fazendoies companhia o

"X^~Ue 
tempo erão muito usadas «,ftr»ta, *> * •»

municações officiaes trazidas á press^«>g _ 
^

*) O Inflexível chamava ao redactor da dade de P

tf, L s* *~ Pyutau »-se lhe p b££* . P^

começando por Calvo, Torto e Baixo .,., e

e Pedro. Mo me 
^o«»*. 

J» 
^ 

. m „ffl esta.
») Quem escrevia os ^™,fl8 

™c 
ia que de cada vez que

dante daquelle tempo ^f^||^^ era uma moeda de
1. ia escrever rece.ra um» emjn* 

^J corta ... ^ de
600 rs. tendo no mero ***£* 

^ em 1764. Tambem a_
que ainda conservo um «al 

0 j coroado.
havia de 300 e 150 reis, todab com

..

.X."



wm . v»i'te

V&^Sp

172

¦* ¦

Ouajiivira. E tambem Qrão desse tempo os meirinhos
Papai .Lefêr) e o Trinta Queijos.

Os Cirurgiões, curandeiros e hoticarios: — Havia
o Cirurgião Torto, o Dr. Cevadinha, o Dr. Perdiz, o
Caracará cie quem dizião que curava sarnas com sabugo
de milho queimado, e a Luisa parteira que tambem
mezinhava, indo muitas receitas a aviar nà farmácia do |Titica."

Os Poetas: — Havia dous muito conhecidos: o João
dos Affectos e o Chico da Vovô2).

Os Negociantes e empregados no commercio: — Em
geral os negociantes, com poucas excepções, moravão na
rua da Praia; começarei pois por ahi; mas antes de lá
chegar, indo ao Caminho Novo, lá se encontraria o
Salsa ParriUia, e em frente ao porto do Pellado o alto
e bojudo Tragazana com o seu jaquetão e calça larga
de ganga azul a vigiar o seu negocio de madeiras.
Subindo pela rua do Rosário e entrando na rua da
Praia, estavão as lojas do Fura-pipas, e do Ferrabraz
que alguns dizião — Espalha Ir azas; seguião-se o Bom
ãe vela e Barriga me doe. Na esquina da rua de

*) Papai Lelê era um creoulo alto, magro e direito, de quemse dizia que gostava de fazer citações a quem não era do seu sexo
nem da sua côr, de cujas citações havia algumas illustrações em
miniatura. No antigo theatro representou de África em uma scena
das 4 Partes do Mundo.2) Os versos de João dos Affectos, como poeta d-agúa doce, são
por de mais conhecidos para as horas de melancolia; quanto a Fran-
cisco Pinto da Fontoura, teria 18 annos quando foi preso pelareacção de 15 de Junho de 1836. Alguém tfentre seus companhéi-
ros de prisão pediu-lhe que descrevesse em verso aquella situação;
o que elle fez em um Soneto de que se extrahirão muitas copias,
mas de que só me ficarão na memória as seguintes linhas:

Nesta prisão existem aferrolhados
Vinte quatro cidadãos, gente mui boa,
A cidade tornou-se uma Lisboa,
E nós pelas custas envisgados.
• ••••»•»•••••«,

Ha aqui um não sei que, que nos enjoa.
...... .........

Eis a vida que se passa na Cadeia
Estreita, fria, escura e enfumaçada.
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¦n_.0»n tu»» era o José Jgnacio do Arroio dos Batos1),

SZ ln João QÍinto»o CMves dos Oaüos em
frente a seu irmão o Chaves moço, o Estanqiie (do
Chico do Estanque) e João Bahiano antes de ser
escrivão Havia cinco vizinhos contíguos: o Joaquim
Tmhar»), o Pescoço Duro, o Custodio Ferram
cFadü e o CooZfeoda tambem conhecido por —

Afoga - Bosa. Em frente a estes era o Becco/a Opera
nue hoie é a rua do Commercio, onde moravao os dois

«Mo! amigos: o JYwafia e o Jui»' ãe Mi o 1.» morto
Z1SS da revolução, e o 2.» que veio morrer no

Bio de Janeiro com a alcunha de Baeuréo que lhe poze-
rão na Ponta do Caju onde morava.

Seguião-se na rua da Praia o Cara linda, o Especu-
lacão o Chico Inglez e o l&arrote que nao largava a

Tcasaca côr d. pitada com o compete nt*«harto d

gm Passadas as duas esquinas da fe<p e ao

Ifothias Gallego, fronteira uma a outra 
^V* S_ia Alfandee-a morava o Espada Preta1), negociante

osSmaspai de outro/m actividade que se amda

hoje vivesse, teria o prazer de ver 
^^Iffifâ*J™ os lados de Belém. Seguia-se a loja do Mm guez

rCit e a do Q«f7 (Antônio A^ «uunaraej
e mais adiante o Manoel Bainha e o. Gml^ *f .
Min- e na esquina do Roberto André no becco ao

Fanhá chegava se a loja do João áos Aftectos, que antes

defalte? negocio Mostrava aos freguezes a ca.xa de

esmílas para as Obras de N. S de Belém.
Passada a esquina, via-se logo a esquerda o ai ma-

•> A «asa da es,™ o» «e „ «*. —gig

r* ir i«T»iSSa: t_ -»_ ae F« «p
2) Avô paterno do conego Procopio.
I Vai esta abreviatura de XpV para não esquecer o tempo em

que tambem se escrevia Lx.* Lisboa.
,n r_m11 vplh0 correia (Espada - preta) sahia habitualmente

todo^o? d"; eSâd» Pr* W» do cap* a procurar par-

ceiros para o jogo da mesma.
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zem de Antônio Magro ^^hm frente á casa de negocio
do Pagará, e mais adiante de um lado o Custodio Panças
e do outro o Antônio Ouarda-môr e o Chico das Botas.

Erão empregados no commercio como caixeiros ou
em misteres a elle inherentes o Barbas de milho, o
Carretão (antes de ensinar meninos), o Chicote da pro-
vinda, o João das caçambas, o Joaquim bonito, o Manoel
dos Balados, o Pão ãe rala, o Pernambuco (Antônio
Duarte Rodrigues), o Pax-voUs, o Ponilha, o Não tem
perigo, o Sapeca, o Taborda, o Vinte sete contos, e outros
muitos de quem não é possivel fazer menção.

0s sapateiros: Contavão-se o Felippe mãozinha, o
Chico Colombo, o Vencesláo grande e o Vencesláo pe-
querio.2)

Os Alfaiates: Erão o Cerca-velha, o Caiala, o Jucá
Pepé, e o Narigão.3)

Os Taverneíros: Moravão, na rua da Praia o Grumatâ,
na da Ladeira o Angolista, na da Ponte o Zé das ne-
gr as, na de Bragança o Manoel das Mulatas e João
marinheiro, na Várzea o Compra bicos, e no Riacho o
Manoel Beribiri; estando já aposentado o Felippe Tatu.

Os Mascates: Além de ura, já classificado como ne-
gociante, tínhamos o Manoel da fazenda, o Chega-chega4)
e Quimindá (depois negociante).

*) Contava-se que na casa denominada do Contrato havia dous
caixeiros, ambos com o nome de Antônio José da Silva Guimarães,
um gordo e outro magro, e que os patrões, para os differençarem,
os distinguião por Antônio Gordo e Antônio Magro. O gordo che-

gou a engordar até na bolsa e na familia; o magro foi magro em
tudo. ,

- 2) O Vencesláo grande chamava-se Vencesláo Antônio da òiiva;
e o pequeno Vencesláo José Machado, primeiro marido da Snra. com

quem depois casou Firmino Maria de Vasconcellos, irmão de Manoel
Vaz Ferreira.

3) A respeito deste contava-se ter elle tido uns dares e tomares
de "lingua com um preto boçal vendedor de origones, porque ao

passar-lhe pela porta, apregoara: Tai Narigão; Vai Narigão.
4) O Manoel da fazenda era o pai das duas irmãs muito conhe-

cidas Ritinha e Deodata; e o Chega-chega (Antônio da Mota) casou
com-uma filha de Lauriano José Dias, antigo chaveiro do histórico
Portão por elle trancado aos vereadores de Viamão para assistirem

%£'. 
" "':
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Profissões diversas, ou avulsos: Moravão na rua Clara,
I Pisa-üores, sobrinho oa o quer que seja da respeitável
anciã a Sra. Montojos e o Manê-k-Süon, ou por outro
nome Manoel dos Passarinhos por ser esse o seu nego-
cio* e nessa mesma rua nasceu um, que mais tarde no-
Rio de Janeiro foi conhecido por Alabama, nome que se ...
dá hoje aqui aos informantes das casas de negocio pelas
casas particulares.

Para os lados dos Bagadús morava o Pedro Man-
ãinc/a e o Ignacio Babão próximo á Igreja das Dores;
mais adiante o Manoel de Jesus Melado, e tendo de um
lado como vizinha contígua a Anna Tecedeira e do outro
um pouco mais distante a Pawjoia No Alto da Bronze

junto á casa do Ignacio Um* tinha o hmz 
fmhures

(Luiz Antonio Baptista) a sua cocheira de cavallos de

b 
Na continuação dos Peccados Mortaes para a rua do

Arvoredo morava o Nabos a doze, pelo que chamavao
a esse pedaço da rua a rua do Nabos; e era mesmo ahi

que Xva o Pedro Jacaré (Pedro Lourenço), pessoa
reputada como séria e modesta em suas palavras - no-
ticias, mas que apenas tinha o W^J^j^Z
se á anella de mangas arregaçadas a contai aos tian,-
emites os defeitos da vida alheia; o que ele fazia com
ot as cautelas, concluindo no fim dc tudo com«g

o-nintes ualavras* Isso é o que contao por ain os mal-

SSí guanto a min...- (e apertava os tacos
com os dedos pollegar e índice). _

Na praia do Riacho era a residência do Mü
0«SaTo maior cacetista ou massista de todos os tempo

presentes, pretéritos e í^^^S,".^ Z
lavras e sim tambem por escrito; m^Êmã^M
minhas mãos uma carta escrita dos 4 lados de uma

folha de papel de peso, desculpando-se de nao podei n

; T XI 1n iri4n nm. ovfiem do governador José Marcellino, que
ás Ladainhas de Maio ^^fr^la-e que para alguns passa
tambem os prendia na Casa d_a Câmara, e guy> 2Q ^nos aütes
nor ser o fundador de uma cidade que, desde 10» * *v ...
S cá vir, já tinha moradores, enfermaria, capella e cemitério..

y

J" ¦ ''¦'
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ao convite de um baptizado. As insomnias da senhora,
os gritos da creança, os euraados da ama e outras mi-
nüeias não só enchião as 4 paginas, como ainda as mar-
gens lateraes. Se bem me recordo, existe na colônia do
Alto Uruguai pessoa em cujas mãos esteve tambem essa
carta.'

Na praça do Palácio tinha seu quartel o alferes
depois tenente Dunga, que era filho ou enteado do Ca-
lhamaço.

Nessa mesma praça, mas já na rua da Ponte, erão
as casas do Grazina, pai da Yayá Pombinha; mais a-
diante morava D. Anna Gorda; e junto della o Siô-
Francisco1); mais adiante o entrevado Luiz Gato quasi
em frente ao Conde da Cunha, e ainda mais para diante
era o armazém do Toma-largura.

Na rua da Igreja via-se quasi sempre á janella o
Cometa do Despotismo, e mais adiante era a moradia
de Joaquim Pintor, a quem tambem chamavão Pinta-ratos2).
X Na travessa do Poço, além do Barbudo ítobalo tam-
bem conhecido por Pedro Pennacheiro (fabricante de penna-
chos) morava por ahi algures um pardo baixinho, quasi
anão, de nome Valentim, cabelleireiro, conhecido por Carra-
patú; pelo que chamavam a mulher e as filhas as Carra-
patús.

Na rua de Bragança morava um negociante a quem
chamavão Corre c'o saco; em frente a este morava a

/

x) O Siô-Faneisco era tatibitatibi, gordalhudo e giboso em um
das lombos; tinha a mania de ser querido de todas as moças, pois,
dizia elle, eu não sei po que e, todas as moça me quele. Devia
ter por sobrenome Faria e Costa, pois era filho ou sobrinho de D.
Florinda com este cognome. *

2) Joaquim Pintor ou Pinta-ratos não perdia missa todos os
dias com o seu capote azul preso ao pescoço por um colchete ou
encaixe. Tinha um pequeno livro com certas estampas, entre as
quaes mostrava elle uma em que estava um pai castigando o íilho
com um azorrague, tendo por baixo o distico: Castigatur ne perda-
tur; elle mostrando, dizia; »Aqui está: Castigar e não perdoa)\«
Dizendo-lhe um menino estudante que aquillo significava: Castiga-se
para que se não perca, dice elle logo: Não ha tal, você não sabe
mais do que eu!
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familia a" que pertencia ^LkChuUnga^ mais abaixo na
esquina da rua do Poço o Nariz de Papelão, que ia
sempre á missa todo dé preto e com sapatinhos de mu-
lher que então os usavão sem salto, e ainda mais abaixo
nesta mesma rua o velho Miséria, que ainda era dos
tempos da casaca alvadia de gola em pé e dos calções,
meias e sapatos com fivellas de charneira. •

Igual em tudo a este, tanto na casaca como nos
calções, morava na praça do Paraíso o Faz tudo. Cha-
mava-se Manoel José d'01iveira Guimarães, pai 4e João
Caetano d'Oliveira Guimarães muito conhecido no foro
do Rio de Janeiro como Partidor de Orphãos.

Na rua Nova, na casa em que muitos annos morou
depois o advogado A. J. S. Maia, morava o capitão Do-
pite gos Martins Pereira que todos conhecião por Sota
âe Ouros. Fora o antigo Escrivão da antiga Camara
de Viamão. Creára e educara paternalmente como filhos
a D. Dina e a seu marido Domingos Martins Pereira de
Souza, que fora administrador da Santa Casa, ou do seu
hospital.

— E não esqueçamos o Barbosa Mineiro (Antonio
Martins Barbosa) que deu o nome ao beco hoje deno-
minado Rua da Aurora.

Alcunhas cm duplicata: Na rua da Igreja esquina
do beco do Jaques, na casa em que morou o capitão
José Cezario de Abreu, quando era Tenente, e onde de-
pois morou por muitos annos o tabellião Campos, tinha
morado um Pão de Bala que ahi foi assassinado em
uma noite. Eis surge logo um outro Pão de rala em-
pregado no commercio.

Na praia do Arsenal quasi onde é hoje a Detenção,
morou um Manoel Tamanca, sogro de um boticário que
fez hilMretur nos tempos da Independência com a lei-
tura dos decretos das Cortes geraes extraordinárias e
constituintes da Nação Portugueza, e avô de outro que
tambem fez brilharetur na guerra do Paraguay; e ao
mesmo tempo no Largo da Forca morava o Cliico Ta-
manca, que tambem fazia brilharetur (sem grifo) no

12
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Páo <k paciência com os sOis amigos junto á passagem,
enterrando vivos e desenterrando mortos nas noites de
TiiíLr e de verão

Havia, como é sabido, o Fanha (Francisco José de
Azevedo) que deu o nome ao beco assim chamado; e
havia ao mesmo tempo na Rua Nova entre a da Ladeira
e o beco do Leite o botequim do Pinto Fanha, na casa
immediata ao bilhar do Bexiga que ahi se suicidou.

Na rua da Ladeira ou do Ouvidor1) havia ao mes-
mo tempo o Domingos da Ladeira e o Luiz da Ladeira.2)

Ao mesmo tempo que havia um Secretario do Go-
verno com a alcunha de Manoel da Espada, o senado
da camara que depois se chamou camara municipal tinha
por porteiro um mulato velho fanhoso geralmente conhecido
por Manoel da Espada. Se um era Freire, o outro era
Ferreira.

Havia um coronel José Jacintho3) que era autor
conhecido de muitos gracejos, entre os quaes o de usar
de baeta preta sobre a mesa e ensopal-a de tinta para
tingir as mangas dos cacetistas: era por isso denominado
José Moleque; ao mesmo tempo que no theatro represen-

*) Não sei se este nome de rua do Ouvidor provém de ter ahi
morado o Ouvidor Joaquim Bemardino de Sena Ribeiro da Costa,

pai de José Borges Ribeiro da Costa, do Rio Grande ou Pelotas. ^
2) O primeiro destes era o capitão mór Domingos José d'Araújo

Bastos, que no tempo da reacção (15 de Junho de 1836) era Juiz
Municipal; o outro era Luiz Ignacio Pereira de Abreu, que como
Juiz de Paz supplente do districto da Madre de Deus tambem fora
um dos signatários da representação de 9 de dezembro de 1835 para
se adiar a nosse do presidente Aiaujo Ribeiro. Tendo sido nos pris-
cos tempos 

* 
Juiz Ordinário, de tal maneira se houve, que em um

doudo conhecido por Lidz Doudo, e que mansamente percorria as
ruas da cidade, pozerão-lhe nas costas um grande cartaz que dizia:

Eu tambem sou Luiz?í
Tambem posso ser Juiz.

*) Não era o tenente coronel José Jacintho que casou com a
viuva do tal Pão de rala assassinado, e que era sogro do coronel
Tenente Coelho: era um outro José Jacintho. Coronel Tenente Coelho
não é erro typographico nem de redacção: era o tenente Coelho de
1.» linha, que elevado ao posto de coronel da guarda nacional, nem
mesmo assim perdera para o vulgo o posto de tenente.
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tava como actor gracioso Joáê Rodrigues do Valle, a quem
ninguém conhecia senão por José Moleque.

Eu dice acima que as alcunhas não só subião
á altura dos grandes personagens, como descião aos
sineiros e aguadeiros. Eis pois o que vou mostrar.

Em havendo qualquer reunião publica, como pro-
cissão, bando ou arrumamento, etc. finalisava sempre
com um Moleque qui quê, dirigido pelo Farofa que era
um mulato bem penteado, de fraque, calção, sem meias
e sapato achichelado, que conduzia a molecagem até o
armazém da gar apa pertencente a seu senhor ou ex-
senhor.

Nas ruas era raro não encontrar o cego Vaca-
hraba a gritar em altas vozes descompondo a quem lhe
não dava esmola, e atirando bordoada de cego aos mole-
ques que lhe davão vaia.

O Trabuco e a Vareta, pedintes em duplicata,
tambem grunhião quando os vaiavão, mas não com as
insolencias do Vaca-braba.

O preto Miguel, ex-escravo do Vigário velho, era
o sineiro da matriz, e conhecido por X — a — Xá; e o
preto aguadeiro Pão-acHo era conhecido por este nome,
por que ao chegar a alguma esquina, fazia-se annunciar
cantando com voz forte o seguinte:

Dindim, dindim, dindim,
Dindim, dindim, dindim.
No dia do mar feio
Ardeu o Páo-achio.

Outras vezes finalisava com o seguinte:
No dia do mar feio,
Maria cahiu no vallo.

E vou Analisar esta serie de artigos ou paragaphos
com a epigrafe de um jornalito denominado — Barbeiro
que se publicava em 1834 e 1835 sob as vistas do Pro-
sodia e do Gallo-piando, e é a seguinte:

Memória hominis scorregabilis est, sicut untum por-
gui per barbas nostras.

12*
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Isto é um latim maca-fronico que bem traduzido,
quer dizer que «se algum foi omittido, não foi por falta
«de esquecimento, como costamão dizer.»

APPENDICE
Porto-Alegre não era só a terra das alcunhas,

tambem era o paiz dos Antonicos, dos Chicos, dos João-
zinhos, dos Jucás, dos Quincas, e das Marucas; e tam-
bem dos Nomes sem sobrenome, e dos Nomes trocados.

Os Antonicos: Começarei pelo Antonico de Bagé1),
e continuarei pelo Antonico Barreto, Antonico Cidade,
Antonico das Catraias, Antonico Fernandes (filho de
Manoel Fernandes Baixinho), Antonico Gosmento, An-
tônico Guarda,Mór2) e Antonico Muquirana, ou por outro
nome, Antonico Porta-estandarte, do Passo d'Areia.

Os Chicos: O muito nosso conhecido e amigo Chico
d'Alegria8) chefe da familia Alves Leite; Chico Borges,
armador de igrejas e anginhos; Chico das Botas, Chico
da Botica, Chico Cambuta, Chico Calombo, Chico Can-
teiro, Chico Cidade, Chico Contradança, Chico Estacio,
Chico do Estanque, Chico Felix em duplicata4), Chico

*) Antônio de Bagé era um moço estimavel e estimado, empre-
gado no commercio, que por gozar da inteira confiança de seus pa-
trões, viera de Bagé a capital encarregado de negócios de impor-
tancia, e a quem á falta de outra alcunha denòminavão — Antônio
de Bagé. Sendo apresentado por Quinca Santos ás Sras^ Desiderias
em uma noite de funeção, taes artes fizerão os dous (Quinca Santos
e elle) com os relógios e janelas, que quando derão acordo de si,
estava o sol umas poucas de braças a cima do horizonte, — et
quorum pars magna fui. Isto é latim de Virgiliò e quer dizer
qne eu tambem assisti á festa. Este nome de Antonico de Bagé
pouco tempo durou; com a retirada do mesmo ficou inteiramente
esquecido para mais tarde apparecer como um dos brilhantes astros
da legalidade no tempo da Revolução, pois nada menos era que o
coronel Antônio de Mello Albuquerque, da Cruz Alta.

2) Era irmão do Joãozinho da Oleria: cada um delles posto na
concha de uma balança, pesava mais que qualquer outro que não
tivesse zinho no nome; pela grossura e não pela altura.

3) Tinha sido commándante de um navio deste nome.
4) Um nao passou de armador de igreja, antecessor de Chico

Borges; o outro chegou ao posto de offieial general
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Fontoura, Chico Fumaça, Chlfco Ilhéo, Chico Inglez, Chico
Mentira, Chico Pinto, Chico Porto, Chico do Riacho,
Chico Sacristão em duplicata1), Chico Soledade, Chico
Tamanca, Chico Tiradentes, Chico Vieira e Chico da
Vovó. Ainda se lhe podia accrescentar o nome do Sr.
Chiquinote Menna Barreto, e a Cfiica ão Penna.

Os Joãozinhos: Erão poucos: o Joãozinho da Oleria
(tambem se dizia — a oleria do Joãozinho); e o João-
zinho do Plutão, commandante do navio deste nome, que
foi dar os seus últimos adeoses á porta do dono no Ca-
minho Novo.

Os Jucás: Tínhamos Jucá Aleixo, Jucá Alfaiate,
Jucá do Armarinho2), Jucá Barreto, Jucá Cidade, Jucá
Felix, Jucá Ferrugem, Jucá Flores, Jucá França, Jucá
Leré, Jucá Nazario3), Jucá da Oleria (oleria do Jucá),
Jucá Ourives (o tenente coronel), Jucá Pepé, Jucá Santos
e o major Jucá. Além destes ainda ha ou havia uma
immensa serie de Manos Jucás, ou simplesmente Manos,
lá pela campanha ou pela roça.

Os Quincas: Tínhamos o Quinca Baptista, o Quinca
Lobo, o Quinca do Violão (o nome o está indicando), e
o Quinca Santos, cirurgião, pai de Joaquim Saturnino *).

Não será fora de propósito fazer aqui menção honrosa
da Sra. D. Quinca Freitas, um dos prineipaes ornamen-
tos da nossa antiga sociedade.

As Marucas: Erão tantas as Marucas de todas as
cores, idades e condições, que seria de minha parte uma

x) Um chegou a ordenar-se e ficou sendo Padre Chico e Padre
Chiquinho; o outro seguiu o commercio com o mesmo cognome. _

2) José Justiniano d'Ázevedo, sobrinho do Padre Thomé, tinha
o seu armarinho na Praça da Alfândega junto a seu cunhado o
Chico da Botica, que por ser então o único, bem dispensava que o
chamassem — o armarinho do Jucá.

3) Juca Nazario, José Antônio Nazario, José Nazario de Souza
Leal e José Antônio de Sousa Leal — são os nomes com que aceu-
mulou votos para Juiz de Paz do Rosário: só o ultimo nome era
o verdadeiro. O Sr. Berto Cirio se ainda vive melhor informara.

4) No tempo do Viramundo, da Maforina e do Ril de Rio Pardo
tambem havia a Valsa do Quinca e a Contradança do Quinca, am-
bas por elle inventadas e ambas tocadas na sua rabeca.

/

-.'
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indiscrição apontal-as: bast% dizer que no Kio de Janeiro
são bem substituídas pelas Mariquinlias e Mãricotas, e

• que em algumas províncias do norte predominão as
Marocas1).

Nomes sem sobrenome: — Quando o Conde da
Figueira fez organizar o seu piquete composto de cadê-
tes e sargentos, estacionados na Praia do Riacho ém
frente á então futura ponte,'deu-lhes por commandante
o Tenente Joaquim, que alguns mais antigos tinhão
conhecido do tempo em que era o Forriel Joaquim. Este
tenente Joaquim foi subindo postos sempre com o mesmo
nome, até que morreu em coronel Joaquim. Seu verda-
deiro nome era Joaquim José da Silva, um dos genros
de F. Eocha, da Cachoeira, cuja viuva, D. Constantina,
casou depois com o actor Gravane2).

Nomes trocados: — Muita gente se ha de lembrar
ainda dos sermões de Lagrimas e da Paixão, pregados
nas solemnidades da semana Santa pelo padre Vargas,
vigário da Aldeia dos Anjos: pois o padre Vargas não
se assignava —- padre Vargas; se bem me recordo, assigna-
va-se José Bernardes de Mendonça.

— O pai do finado Antônio Joaquim da Silva Ma-
riante, de saudosa memoria, sempre se chamou e se
assignou Joaquim Manoel da Silva; entretanto ninguém
o conhecia senão por Joaquim Lourenço, nome que lhe
adaptarão ou acloptarão por ter sido creado desde pe-
queno em casa de um velho de nome Antônio Silveira

-1) As Mariquinlias e Mãricotas costumão rir-se das Marucas e
Marocas, e estas entre si tambem se riem umas das outras; e o caso
não è para menos.

2) Quando em 25 de Março de 1824 incendiou-se pela primeira
vez no Bio de Janeiro o Theatro de S. João, hoje denominado —

de S. Pedro d'Alcantara, forão dar algumas representações em
Porto Alegre alguns actores; entre elles se contavao Água Fresca
e Gravane, actor gracioso; e foi nessa occasião que se eflectuou o
seu casamento com a viuva (já então sogra de uns poucos de genros.
Indo Gravane para sua estância (a della), sahiu um dia a passear
pelo campo e, por ser ainda máo cavalheiro ahi morreu boleado...

pelo cavallo.
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Lourenço, ilhéo dos quatr^ costados, avô materno de
minha mãi, e por tanto bisavó de

Rio, Março, 1886. A. A. P. C.
P. S. — Peço licença para as seguintes erratas do

anno passado:
A' pag. 127 do Annuario, lin. 3, onde se diz —

S. João da Cachoeira, leia-se S, Nicoláo da Cachoeira.
A' pag. 163, lin. 3, da nota, onde se diz — mesmo

padre, leia-se mano padre.
A' pag. 165, lin. 29, onde se diz — João Manoel

Amorim, leia-se Joãc Manoel Américo.
A pag. 166, lin. 16, onde se diz — usava um par de

hotas, leia-se — usava sempre de botas.

MiMi*

1 - 2.
1 — 1.

CHARADAS

XI. Não foi boa a senhora de um pintor — 1 — 2.
XII. Aperta no navio esta espécie de historia -

XIII. Este advérbio sustenta um paiz da Asia -
XIV. Neste lugar ha uma vasilha para o frio — 1—2.
XV. Esta planta marinha, em vez de Rachel, é instrumento de

cirurgia — 2 — 2.
P. Á. Miranda.

CHARADA XVI

Faze o que digo; verás
Esta primeira qual é. -2
Este não vês? Corre tanto!
Anda sem pé, tendo pé. — — 2

Conceito
W por causa do segundo
Que o todo, ás vezes, emprego;
E que o todo, a não ser elle,
Pouco valera, não nego.
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A BO*RDO
I

E' funda a calmaria.
O mar dorme tranquillo e socegado,

E o céo Naquelle dia
E' como iníindo páramo azulado.

II
O sol dardeja a prumo

No convez da galera Diamante;
Toma as alturas e combina o rumo
O piloto, marcando-o no sextante.

III
Na proa os marinheiros,

Recostados em rolos de cordame,
Escutam galho feiros

Um velho que lhes conta seus amores.
O narrador dizia:

«Poi isto em Buenos-Ayres; só queria
Que a vissem, como eu vi, dançar boleros,

O corpo requebrando;
A saia curta; as mãos postas nas ancas;

Os olhos atiçando . . .
Que valente fragata!

Valia mais, de certo, que dez brancasf
Mariquita a mulata!»

IV
Da escotilha á entrada,
No corrimão lustroso
Da vacillante escada,

Um verde papagaio cobiçoso
Namora com olhares sem ventura

Um cacho de bananas,
Que do cesto da gávea se pendura.
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E' variado o aspecto

Da envernizada câmara. A um lado
De uma comprida mesa
Um king-'s-charles inquieto

Ladra brincando e atira-se ao regaço
De uma secca, espigada e- velha ingleza.

VI
Uma adorável miss
De trancas aneladas

E de olhos de um azul casto e sereno,
Afaga com meiguice,
Dando infantis risadas,

Da lady semsabor o cão pequeno.
VII

De chapéo desabado,
Chapéo do Chili, que uma tenda iguala,
De charuto na bocea, um fazendeiro

Passeia pela sala,
Olhando namorado
O rosto feiticeiro

De uma gentil bahiana enlanguecida,
Que n'um doce pensar scisma embebida.

VIII
Alguns louros meninos,

Em cadeiras de vime empoleirados,
Apontam com seus dedos pequeninos,

Commentando enlevados,
As paginas ornadas de gravuras
De um livro cle subtis caricaturas.

IX
Envolta na fumaça

De uma leve e cheirosa cigarrilha,
O pé deixando ver de sob a cassa

De seus brancos vestidos

' . . :

ê



í!fi.r— 186 —

Uma linda morena <Je Sevilha
Se deixa amar por uma francez poeta,
Almiscarado, louro e de luneta.

X
Jogam o voltarete
Trez portuguezes velhos,

Falladores, teimosos e vermelhos;
Da mesa no tapete,

De cerveja entre as taças facetadas,
Scintillam como espelhos

Às caixas de rape auri-lavradas.

_A_1

Debruçado no encosto
De uma fofa cadeira,

O velho capitão de bronzeo rosto
A uns colonos allemães reconta

De que modo e maneira
Nas margens do Amazonas apanhara,
Andando em caça na deserta arêa,
A variada e refulgente arara,
Que as attenções prendera da assembléa.

XII
Assim passava; e emquanto

Prosegue o capitão, a velha ingleza
Dormita reclinada sobre a meza;
O cão não ladra; e a miss escuta o canto
Arrastado, monótono e choroso
De uma robusta negra, que balança
Na rede fluctuante uma criança.

XIII
O vento refrescara,

E move-se a galera. A comitiva
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Para a coberta ascende alegre e viva
Range no emtanto o leme.
Na câmara só fica a triste arara
E o francez, que murmura em voz, que treme,
A' bella senorita. «Je vous aime!»

GONÇALVES CEESPO.

JgèggJÀ,

LOGOGEIPHO V
(Por lettras)

Nas cidades podes ver — 9, 8, 5
Assim como neste rio — 6, 7, 8, 9, 7
Instrumento de lavoura — 5, 9, 5, 6, 7
Que tu achas no navio — 1, 9, 7, 5
Se recebe tambem dá — 4, 5
E é difficil d-encontrar — 9, 5, 9, 7
Só a vês nesta cidade — 1, 5, 9, 3, 5
Sendo feita p'ra girar — 9, 7, 6, 5
Usa disto a rapariga # \
Para os jovens attrahir (_j 2 3 5,6,5
Tambem usa o charlatão ( ' ' ; ' '

Para os tolos illudir J
Uma cidade da Europa — 4, 5, 6, 8, 5 ^
E da mesma outra cidade — 9, 7, 3, o
Tem ventura quem o sente ) g 3 7, 9
Isto lá é uma verdade j ' ' '

Como é lindo este arvoredo! — 1, 2,3, 5, 9
Como é bella esta campina! — 4, 9, 5, 6, 7
Estás vendo esta senhora? — 6, 5, 3, 5
Ella cria uma menina — 5, 3, 5

Conceito
Está hoje quasi esquecida
Outr' ora foi af amada;
Mas a historia, com certesa,
A fará sempre lembrada;
Té á moda impunha leis,
Nomeava embaixadores,
Governava, emfim, um reino
Devido a regios amores.

Izac.
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SENADO
Alagoas

João Lins Vieira Cansanção de Sinimbú (liberal)Jacintho Paes de Mendonça (conservador)
Amazonas

.; . 3 Barão do Mamoré (c)
Bahia

Visconde de Muritiba (c)
Barão de Cotegipe (c)
José Antônio Saraiva (1)
Joaquim Jeronymo Fernandes da Cunha (c)João José de Oliveira Junqueira (c)Manoel Pinto de Souza Dantas (1)10 Pedro Leão Velloso (1)

Ceara
11 Domingos José Nogueira Jaguaribe (c)12 Vicente Alves de Paula Pessoa (1)13 Liberato do Castro Carreira (1)
14 João Ernesto Viriato de Medeiros (1)

Espirito Santo
15 Christiano Benedicto Ottoni (1)

Goyaz
i 16 José Ignacio Silveira da Motta (radical)

Maranhão
g;v 17 Antônio Marcellino Nunes Gonçalves (1)

18 Luiz Antônio Vieira da Silva (c)
19 Felippe Franco de Sá (1)

% Matto Grosso
§f 20 Joaquim Raymundo de Lamare (1)

Minas Geraes
21 Joaquim Antao Fernandes Leão (c)
22 Joaquim Delfino Ribeiro da Luz (c)
23 Antônio Cândido da Cruz Machado (c)
24 Luiz Carlos da Fonseca (c)

: 25 Affonso Celso de Assis Figueiredo (1)
§f 26 Lafayette Rodrigues Pereira (1)
: 27 Martinho Álvaro da Silva Campos (1) 

~
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28 José Rodrigues de Lima Duyte (1)
29 Ignacio Antônio de Assis Martins (1)
30 

Pará
31 Fausto Augusto de Aguiar (c)
32 Antônio Joaquim Gomes de Amaral (c)
33 Manoel José de Siqueira Mendes (c)

Parahyba
34 Barão de Mamanguape (c)
35 João Florentino Meira de Vasconcellos (1)

Paraná
36 Manoel Francisco Corrêa (c)

Pernambuco
37 José Bento da Cunha Figueiredo (ç)
38 Alvaro Barbalho Uchôa Cavalcanti (c)
39 Francisco do Rego Barros Barreto (c)
40 João Alfredo Corrêa de Oliveira (c)
41 Luiz Felippe de Souza Leão (1)
42 Francisco de Carvalho Soares Brandão (1)

Piauhy
43 Visconde de Paranaguá (1)

Bio Grande do Norte
44 Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque (c)

Bio de Janeiro
45 Antônio Pinto Chichorro da Gama (1)
46 Francisco Octaviano de Almeida Bosa (1)
47 Conde de Baependy (c)
48 Jeronymo José Teixeira Junior (c)
49 Paulino Josê Soares de Souza (c)
50 

Santa Catharina
51 

São Paulo
52 Visconde de Souza Queiroz (1)
53 Joaquim Floriano do Godoy (c)
54 José Bonifácio de Andrada e Silva (1)
55 João da Silva Carrão (1)

São Pedro do Bio Grande do Sul
56 Visconde de Pelotas (1)
57 Gaspar da Silveira Martins (1)
58 Henrique Francisco d'Ávila (1)

Sergipe
59 Barão de Maroim (c)
60 Barão da Estância (1)
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CÂMARA DOSOEPUTADOS ' :
QUATEIENNIO DE 1886 A 1889 ^

(Os deputados que nao estão notados são conservadores)
Alagoas

districto Bernardo Antônio de Mendonça Sobrinho
Luiz Antônio Moreira de Mendonça
Francisco Ildefonso Kibeiro de Menezes (1)
Lourenço Cavalcanti de Albuquerque (1)
Felinto Elysio de Lemos Gonzaga

Amazonas
Antônio dos Passos Miranda
Clarindo Adolfo de Oliveira Chaves

Bahia
Barão de Guahy
José Eduardo Freire de Carvalho.
Aristides Augusto Milton
Pedro Moniz Barreto de Aragão
José Marcellino de Souza
Américo de Souza Gomes
João Ferreira de Araújo Pinho
Innocencio Marques de Araújo Góes Junior
Barão de Geremoabo
Luiz Francisco Junqueira Ayres de Almeida
Luiz Accioli Pereira Franco
Joaq.m Jeronymo Fernandes da Cunha Jun.
Pedro Carneiro da Silva
Barão da Villa da Barra

Ceará
Manoel Ambrosio da Silveira Torres Portugal
Tristão de Alencar Araripe
Barão de Canindé
Antônio Joaquim Kodrigues Junior (1)
José Pompeu Cavalcanti de Albuquerque (1)
Leandro Chaves Mello Katisbona (1)
Domingos José Nogueira Jaguaribe Jun.
Álvaro Caminha Tavares da Silva

Espirito Santo
Joaquim Mattoso Duque Estrada Câmara
José Fernandes da Costa Pereira Jun.

Goyaz
Conego Ignacio Xavier da Silva
José Marcondes de Andrade Figueira

Maranhão
José da Silva Maia
Luiz Antônio Domingues Silva
Augusto Olympio Gomes de Castro

1.° distrl
2.° »
3.° »
4.° »
5.° »

1.° »
2.° »

1.° »
2.° »
3.° »
4.° »
5.° »
6.° »
7.° »
8.° »
9.° >

10.° »
11.° »
12.° »
13.° »
14.° »

1.° »
2.° »
3.° »
4.° »
5." »
6.° »
7.° »
8.* »

1.° >
2.° »

1.* »
2.° »

1.' »
2.* »
3.* »
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6.° »

4° districto João Henrique Vie§ra da Silva
5.° » Francisco Dias Carneiro

Manoel José Ribeiro da Cunha
Matto Grosso

Commendador Euzebio José Antunes
Barão de Diamantino

Minas Geraes
Manoel Joaquim de Lemos (1)
Cândido Luiz Maria de Oliveira (1)
Affonso Augusto Moreira Penna (1)
Sebastião Gonçalves da Silva Mascarenhas(l)
Pacifico Gonçalves da Silva Mascarenhas (1)
Aureliano Martins de Carvalho Mourão
Henrique de Magalhães Salles (1)
José Cesario de Paria Alvim (1)
Barão da Leopoldina
João Nogueira Penido (1)
Christiano Carneiro Ribeiro da Luz
José Ignacio de Barros Cobra Junior
Olympio Oscar de Vilhena Valladão
Commendador Manoel José Soares
João Caetano de Oliveira e Souza
Eduardo Augusto Montandon (1)
João da Matta Machado (1)
Pedro Maria da Silva Brandão
Carlos Peixoto de Mello
Affonso Celso de Assis Figueiredo Jun. (1)

Pará
José Ferreira Cantao

i.° »
2.° »

1.* »
2.° »
8.° »
4.° »
5.° »
6.° »
7.° »
8. »
9.° »

10.° »
11.° »
12.° »
13.° »
14.° »
15.° »
16.° »
17.° »
18.° »
19.° »
20.° »

1.° »
2.° »
3.° »
4° »
5.° »
6.* »

1.° *
2." »
3.° »
4.° »
5.° »

1.» »
2.° »

1.° >
2.° >
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Guilherme Francico Cruz
Conego Jose Lourenço da Costa Aguiar
José Maria Leitão da Cunha

Parahyba
Anisio Salathiel Carneiro da Cunha
Antonio José Henriques
José Soriano de Souza
Elias Frederico de Almeida Albuquerque
Francisco Alves de Paula Primo (1)

Paraná
Manoel Eufrasio Corrêa
Manoel Alves de Araujo (1)

Pernambuco
Manoel do Nascimento Machado Portellá
Theodoro Machado Freire Pereira da Silva

8/
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4.° districto João Juvencio Ferre^a de Aguiar

V;'^-

6.°
7.°
8.°
9.°

10.°
11.°
12.°
13.°

l.°
2.°
3.°

1>
2.°

l.°
2.°

1.°
2.°
3.°
4.°
5.°
6.°
7.°
8.°
9.°

10.°
11.°
12.°

l.°
2.°
3."
4."
5.°
6.°

: 7.°
8.°
9."

1.°
2.°

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

_»

»

Pedro da Cunha Beltrão (1)
Henrique Marques d'Hollanda Cavalcanti
Henrique Pereira de Lucena
Barão de Araçagy
José Bernardo Galvão Alcoforado Jun.
Francisco de Assis Eosa e Silva
Bento Ciciliano dos Santos Ramos
Antonio Gonçalves Ferreira
Alfredo Corrêa de Oliveira

Piauhy
Antonio Coelho Eodrigues
Simplicio Coelho de Eezende
Jayme de Albuquerque Eosa

Bio Grande do Norte
Tarquinio Braulio de Souza Amarantho
Padre João Manoel de Carvalho

Santa Catharina
Alfredo dTEscragnolle Taunay
Francisco Xavier Pinto Lima

Bio de Janeiro
Antonio Ferreira Vianna
Joaquim Antonio Fernandes de Oliveira
João Evang. Sayão de Bulhões Carvalho
Carlos Frederico Castrioto
Francisco Belisario Soares de Souza
Thomaz José Coelho de Almeida
Alberto Bezamat
Alfredo Eodrigues Fernandes Chaves
João Manoel Pereira da Silva
Manoel Peixoto de Lacerda Werneck
Domingos de Andrade Figueira
Antonio Cândido da Cunha Leitão

São Paido
Antonio da Silva Prado
José Luiz de Almeida Nogueira
Francisco de Paula Eodrigues Alves
Eodrigo Augusto da Silva
Manoel Antonio Duarte de Azevedo
Ignacio Wallace da Gama Cockrane
Commendador Geraldo Eibeiro de Souza Rezende
Visconde do Pinhal (1)
Delfino Pinheiro de Ulhôa Cintra

Bio Grande do Sul
Paulino Eodrigues Fernandes Chaves
Antonio Caetano Seve Navarro

-•A,»' £¦
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4.° districto Francisco da Silva Tavares
5.° João de Miranda Ribeiro Sobrinho
6.° Joaquim Pedro Soares (1)

Sergipe
1.° Luiz Francisco Freire
2.° Pedro Antônio de Oliveira Ribeiro
3.° Olympio de Souza Campos
4.° José Luiz Coelho e Campos.

Assembléa Provincial do Rio Grande do Sul (1885—1886)
1. circulo

Conselheiro Antônio Eleutherio de Camargo, liberal
Dr. Israel Rodrigues Barcellos, conservador
Dr. Paulino Rodrigues Fernandes Chaves, conservador
Dr. Antero Ferreira d'Ávila, liberal
Capitão Carlos von Koseritz, liberal

£.° cir cido
Barão de São Jaeob, liberal
Capitão José Rodrigues de Lima, liberal
Major Antônio Ferreira Prestes Guimarães, liberal
Dr. Arsenia Gonsalves Marques, liberal
Coronel Joaquim Pedro Salgado, liberai

3.° circulo
Dr. Egydio Barbosa d'01iveira Itaqui, liberal
Dr. Francisco de Paula d'Azevedo e Souza, conservador
Dr. Joaquim Francisco de Assis Brazil, republicano
Propicio Barreto Pinto, liberal

4.° circulo
Conselheiro Gaspar da Silveira Martins, liberal
Dr. Francisco da Silva Tavares, conservador
Major Geraldo de Faria Corrêa, liberal
Dr. Joaquim José Affonso Alves, liberal
Francisco de Paula Alencastro, conservador

5.° 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
Dr. Domingos Francisco dos Santos, conservador
Albino Pereira Pinto, liberal
Commendador Frederico Haensel, liberai
João Manoel de Oliveira Mello, conservador.

13
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A verdadeira previ^ncia é a economia1)

Produeto de 1$000 depositados semanalmente na Caixa Econômica
desde o dia 2 de janeiro de caãa anno a juro de 5 % ao anno

NO FIM PO ~| || NO FIM DO

1.» seme. 26$3ÕÕ""~33.° seme. B22$7Õ0
2.° 1.° anno - 53$200 34.° 17.° anno 1:382$300
3.° 80|800 35.° 1:442$800
4.° 2.° » 109$100 36.° 18.° » 1:505$400
5.° 138$100 37.° 1:569$000|
6.° 3.° » 167$900 38.° 19.° > 1:634$800
7.» 198$300 39.° 1:701$600
8.° 4.° » 229$600 40.° 20.° » 1.770$800
9.° 261$600 41.° 1:841$000
10.° 5.° » 294$500 42.° 21.° » 1:913$700
11.° 328$100 43.° 1:987$400
12.° 6.° » 362$600 44.° 22.° » 2:063$800
13.° 397$900 45.° 2:141$200
14.° 7.° » 434$200 46.° 23.° » 2:221.|400
15.° 471$200 47.° 2:303$000
16.° 8.° » 509|400 48.° 24.° » 2:387$300
17.° 548&300 49.° 2:472$800
18.° 9.° >>• 588$400 50.° 25.° » 2:561$400
19.° , 629|200 51.° 2:651$200
20.° 10.° » 671$300 52.° 26.° » 2:744$300
21.° 714|200 53.° 2:838$600
22.° 11.° » 758$500 54.° 27.° » 2:936|400
23.° 803$500 55.° 3:035|500
24.° 12.° » 850$000 56.° 28.° » 3:138$300
25.° 897|300 57.° 3:242$400
26.° 13.° » 946§200 58.° 29.° » 3:350$400
27.° 995^900 59.° 3:459$700
28.° 14.° » 1:047|300 60.° 30.° » 3:573$200
29.° 1:099$500 61.° ¦ ;'¦ 3:688$100
30.° 15.° » 1:153$500 62.° 31.° » 3:807$300
31.° 1:208|,400 63.° 3:928$000

[ 32.° » 16/; » 1:265$100 mais 15 entradas J^OMjjQOCL

>:.,,;.

*)~Bem entendida, — diz um dos melhores collaboradores do
Annuario, offerecendo-lhe ao mesmo tempo como prova dous qua-
dros demonstrativos do que produz a pequena quantia de 1$000
rs. depositada semanalmente na Caixa Econômica. Não ha entre
nós ninguém, nem mesmo mendigo, diz elle, que nao possa fazer
semanalmente tão diminuta entrada, e formar assim um pequeno
pecúlio para legar á familia, para comprar uma casa, etc, sem o
risco de perclel-o, como acontece em algumas sociedades de seguro
e de economia e soccorro mutuo. Si as entradas forem de 2 ou 3$000
rs. por semana o produeto crescerá, e mais de duas ou trez vezes
por causa do aproveitamento de fracções despresadas no credito dos
juros (segundo o regulamento das caixas econômicas). 'i.
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Produeto de 1$000
de qualquer anno,

(Calculado

rs. depositado^ semanalmente desde 3 ãe janeirona Caixa Econômica, ao jar o de 5% ao anno.
de aceordo com as instrucções officiaes)

PRODUZEM

TEMPO

CO
CD
1=1

CO
ctí

m
CO
t/2

lOOfOOO
200$000
300$000
400S000
500$000
600$000
700$000
800$000
900$000

1:000$000
1:100$000
1:200$000
1:300$000
1:400$000
1:500$000
1:600$000
1:700$000
1:800$000
1:900|000
2:000$000
2:100$000
2:200$000
2:300$000
2:400$000
2:500$000
2:600$000
2:700|000
2:800$000
2:900$000
3:000$000
3:100f000
3:20OfO0O
3:300|000
3:400$000
3:500|000
3:600$000
3:700$000
3:800^000
3:900$000
4:000$000

1
3
5
6
7
9

10
11
12
13
14
15
16
17
17
18
19
20
20
21
22
22

43

24
24
25
25
26
26
27
27

28

30
30
30
31
31

6
28
46
8

18
23
29
30
27
23
16
8

50
39
25
11
47
31
12
45
25
4

34
11
40
16
43
17
43
16
41
13
36
7

29
51
20
42

95
89
82
74
70
66
62
57
58
53
49
48
45
44
42
41
38
38

33
32
31
30
29

28
27
26
26
25
25
24
U

23
22

21
22

QUANTIAS
DEPO-

S1TADAS
Observações

95$000
184$000
266|000
340$000
410$000
476|000
538R000
595$000
6531000
706$000

803$000
848J000
892S000

975$000
1:013$000
1:051|000
1:087$000
1:123$000
1:156|000
1:189$000
1:221|000
1:252,1000
1:282$000
1:311$000
1:340$000
1:368$000
1:395$000
1:421$000
1:447$000
1:472$000
1:497|000
1:521$000
1:544|000
1:567$000
1:589$000
l:611f000
1:632$000
1:6541000

0 1.° semestre compõe-se
de 181 dias, ao passo que

o 2.° é de 184.
Ha por isso anomalia no
calculo dos juros, produziu-
do mais o 2.° do que o 1.°

semestre.
Os juros foram contados
com exclusão das fracções

menores de 100 rs.
0 calculo é exactamente
conforme os modelos que
fazem parte do regula-
mento das caixas econo-

micas.
Para quantias maiores de
1$000 rs. o juro será um
pouco mais elevado. A
differença não será grande.
0 tempo foi calculado
com approximação de uma
semana; contando-se sempre

mais do que menos.
Na columna do tempo se
vê que para formar os pri-
meiros 100$ rs. são preci-
sos 1 anno e 43 semanas;
200$ rs. 3 annos e 28 se-

manas, etc.
Na columna seguinte se vê
que para os primeiros 100$
rs. são precisos 95 sema-
nas; para os segundos 100$
rs. 89 semanas; para os
terceiros 100$ rs. 82 se-

manas, etc.
A columna immediata dá
a somma das entradas para
apreciar-se o produeto da

capitalisagão dos juros.
13*
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CHARADA XVn
Em ser pequeno e bem feito
Consiste a minha belleza; — 1
Sou na lingua portugueza
Advérbio de logar; — 1
Haverá alguém no mundo
Que de mim possa gostar? — 1

Conceito
Dar conceito é de preceito;
Não tem conceito.

PROBLEMA I

De dous barris de iguaes dimensões foram tiradas quantidades
de liquido que estão entre si na relação de 5 para 8. Verifica-se
que, si se tivesse tirado 20 litros menos do barril que ficou com
menor quantidade, ter-se-hia tirado delle uma quantidade igual a
4/5 da que foi tirada do outro. Quantos litros se tirou de um e de
outro barril?

LOGOGRIPHO VI

(Por syllabas)

, Ao distineto charaãista A. B.
Prima, segunda e terceira,
Bello, altivo e resplendente,
Conduz dos paços da Aurora
Ao formoso Arcitenente,

Prima, terceira e segunda,
Ali surge o sol brilhante,
Quando acorda irradiando
As campinas do Levante.

Primeira, um l e terceira,
Servindo a duras prisões,
Podem ser um doce affecto
Que liga a dous corações.

Conceito
Deixando os paços da Aurora,
Ali surge o sol brilhante,
Quando acorda irradiando
As campinas do Levante.

Pelotas. AULUS GELLIUS.

M

:('.,y.-,.'"
• .»'•¦ '•

._y*K



yf
m?^yy mmèfÊí h

-v->

->-: ¦¦'%:' 
.<

:' : — 197 —

ENIGftAS
Á's direitas e ás avessas
A mesma côr ha de vir,
De que os tintureiros usam
Para as obras destindr.

II—Um advérbio, um pronome e um verbo formam um passarinho
e uma flor. Quaes são?

III—Ha uma letra, com quatro syllabas, que começa em uma
nota de musica e acaba em um mineral Qual é?

P. A. de MIRANDA.

CHARADA XVIII
Affirmo que não sou par;
E si me encontras na musica, —
Has de ver que estou virado
Quando me encontras na musica.

Conceito
E pouco penso na pança,
Pois sou fiel de balança.

2
1

PROBLEMA II
De duas cidades A e B, que distam uma da outra 396 kilo-

metros, partem ao mesmo tempo duas pessoas Ce D e encontram-se
tendo viajado tantos dias quantos indica a differença entre o numero
de kilometros que cada uma dellas caminhava por dia. Tendo C per-
corrido 216 kilometros até o ponto em que se encontrou com D,
pergunta-se; quantos kilometros caminhava cada um delles por dia?

LOGOGRIPHO VII
(Por syllabas)

Si a companheira do todo
E' como diz a primeira, —
O pobresinho, coitado
Causa por certo a terceira. -

Mas no mundo indiferente
A desgraça ainda aprofunda,
Si á face do desgraçado
Paz como diz a segunda. —

Conceito
Um dos perigos que corre,
Neste mundo fementido,
E? muitas vezes ser pai
Sem nunca filhos ter tido.

i

i
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HISTORIA OVINCIA
Memória solbre a revolução de 20 de setembro l)

(Annos 1835 a 1836)
Já dissemos2) que a revolução na provincia de S.

Pedro do Kio Grande do Sul devia ser mais desastrosa
do que as que antes tinham rebentado nas diffèrentes
províncias do império. Um paiz rico, onde todos se
mantém a pouco custo, inexperiente em revoltas, sem
guarniçâo militar, é para maior desgraça próximo aos
volcões revolucionários, quaes as limitrophes provincias
hispano-americanas, tudo isto junto á particularidade de
serem seus habitantes bons cãvalleiros, oferecia aos mo-

a *) Sob este titulo transcrevemos aqui ipsis verbis (salvo uma
ou outra correcçáo de redacção) um manuscripto, que nos foi con-
fiado, e que é do punho de um contemporâneo dos acontecimentos
narrados. Seu auctor achava-se em condições especiaes, por sua
posição official junto ao governo, de estar sempre bem informado
das occorrencias, assim como de conhecer bem os homens e os chefes
do partido governista e de saber os planos e combinações que diri*
giam os seus movimentos.

Como dissemos no anno anterior a respeito de transcripção
semelhante; a inserção deste manuscripto nas paginas do Annuario
não importa na aceitação dos juizós que ahi se externam sobre os
homens e os factos desse tempo. Nosso fim é archivar documentos
importantes para a historia da provincia. A leitura da memória dirá
aos leitores a parcialidade a que pertencia o escriptor e o desconto
que talvez seja preciso fazer na dureza dos seus qualificativos e nas
imputações, quiçá infundadas, que atira por vezes a alguns dos chefes
da revolução.

Inserimos algumas notas nos lugares em que ellas nos parece-
ram convenientes.

2) D'esta expressão se deprehende que não é aqui o prin-
cipio do manuscripto. Estamos convencidos que o quaderno que nos
foi confiado é o segundo, e que em um primeiro (que provável e in-
felizmente perdeu-se) se narrava o principio da revolução até a che-
gada do presidente José de Araujo Ribeiro.

•*v»-~^&.
.-..-..,,***'A
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demos utopistas ou desordeiros os melhores elementos
para formarem planos gigantescos, illudirem os incautos
e empolgarem os primeiros empregos, fosse qual fosse a
sorte destes povos.

A canalha foi sobremaneira exaltada pelos corypheos
da revolta, e estes, sempre duvidosos da sua segurança
ou temendo perder a sua popularidade, com vontade ou
sem ella a deixaram correr á rédea solta; d'aqui pro-
vieram os assassinatos, os roubos e os desacatos; a des-
ordem esteve em ordem do dia.

Bento Gonçalves e João Manoel de Lima tentaram
reprimil-a, porém só tarde o poderam conseguir.

Assim se achava a provincia quando do Rio de Ja-
neiro chegou José de Araujo Ribeiro, *) nomeado presi-
dente, e sem mais comitiva que o deputado Paranhos.

Quaes as instrucçôes que aquelle teve realmente do
governo ignoramos; porém pelas peças officiaes só vemos
que foi um homem mandado á aventura, mais para obser-
var os passos dos anarchistas, que para os chamar á
ordem. -.

A péssima politica do governo do Rio de Janeiro
foi a causa de todos os desastres desta rica porção do
império, e os apuros em que se via a respeito do Pará
lhe não permittiam tomar um caracter hostil, e sim con-
temporisar. José de Araujo se exprimia para a corte
desta sorte: „Bento Gonçalves é hoje o heróe a quem
cantam hymnos, e na entrevista que tivemos em Pelotas,
não deixou de soltar algumas bravatas, posto me asse-
gurasse que se me daria posse."

Chega, pois, o presidente nomeado a Porto Alegre
e ao mesmo tempo ordem do governo para processar o
vice-cônsul de Hamburgo 2) por partilhar a causa rebelde.
O animo dos exaltados já se tinha desmascarado pela
imprensa e o Continentista, vehiculo dos aturdidos re-
publicanos, aconselhava a desmembração sob o regimen
republicano.

3) Depois Visconde do Rio Grande.
2) Antônio Gonçalves Pereira Duarte, já falleciclo.

.. <*.-
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Foi então que os homens mais sisudos conheceram
até que ponto sua indiferença os tinha levado, e o par-
tido decahido principiou a arrepender-se da sua pouca
constância, antevendo comtudo uma reacção.

A posição do presidente foi de certo a mais critica.
Sem força que o apoiasse — ou tinha que subscrever
tudo quanto os anarchistas quizessem ou tentar uma contra
revolução em que os descontentes lhe dessem auxilio e
fizessem valer as soas ordens. Neste tempo a assembléa
provincial, composta (quasi de supplentes) toda de faccio-
sos ou conniventes na revolução, se mostrava audaz e
imperiosa; e depois de ventilar si se deveria dar ou não
posse a José de Araujo, á vista de um assignado da
gentalha mais ordinária de Porto Alegre, resolveu negar-
lh'a em 9 de dezembro de 1835, espaçando-a para tempo
opportuno. Deste acto impolitico data a decadência dos
anarchistas.

Bento Manoel, que por uma vingança, como dissemos,
se tinha unido aos farroupilhas, mas que conservava
sempre seu desmarcado orgulho, ou por sympathias que
tivesse com o presidente nomeado, ou porque receasse a
rivalidade com Bento Gonçalves, de quem jamais foi
sincero amigo, votou pela posse de Araujo Ribeiro; porém
não vencendo a votação o que pretendia, retirou-se im-
mediatamente para a campanha a pretexto de a paci-
ficar, na qualidade de commandante das armas, nomeado
pelo vice-presidente intruso: e tão depressa sahio da ca-
pitai começou a desacreditar a assembléa e os agentes
da revolta em que elle também tinha tido parte.

Depois de algumas contestações pedio José de Araujo
seu passaporte para a Corte, que lhe foi concedido, ficando
ainda a assembléa reunida e tratando de vários pro-
jectos de legislação provincial. Mal chegou o presidente
á cidade de Rio Grande, ali se sentio o maior descon-
tentamento e pessoas houve que lhe aconselharam per-
manecer na provincia e tomar posse da presidência.
Elle então dirigio cartas aos primeiros proprietários da
campanha, perguntando-lhes seu parecer e de certa ma-
neira se deteve á espera do desfecho deste negocio.

H *
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As câmaras municipaes d% Rio Grande, Pelotas e S.
José do Norte o conjuraram a tomar posse e elle, ce-
dendo ás suas instâncias, o fez em 15 janeiro (1836) na
cidade do Rio Grande; e como a esse tempo recebesse
a proclamaçâo que amnistiava os rebeldes a remetteu
para Porto Alegre, participando a resolução que tomara.

Os anarchistas, achando-se já mui adiantados na
audácia e descaramento, temendo que o presidente delles
tomasse vingança, começaram a desacreditar seus actos;
ao mesmo tempo que a assembléa reprovava aquelle acto
de posse, e convidava José de Araújo a voltar a capital,
para ali renovar o seu juramento,

O vice-presidente intruso (Marciano José Ribeiro) y
deu sua demissão. Uma commissão de tiez individuos,
sendo um delles o major Lima e dous deputados, foi
mandada ao Rio Grande a pedir ao presidente para que
voltasse e a conhecer de perto as suas intenções; e quando
regressou affectou estar satisfeita das respostas que este
lhe deu no paço da câmara da villa do Norte, distineto
baluarte da legalidade.

Neste entretanto uma conjuração, composta quasi
toda de officiaes militares, pretendia fazer uma reacção
na capital; porém sendo descoberta em razão da íilaucia
ou pacholismo do brigadeiro Manoel Carneiro da Fon-
toura, deu motivo a um novo alarme entre os rebeldes,
resultando o assassinato do coronel Vicente Ferrer da
Silva Freire, seu filho e o tenente José Maria Lobo, e
a dispersão e perseguição que na colônia de 8. Leopoldo
soffreu em 21 do dito mez de janeiro (?) o brigadeiro
Gaspar Francisco Menna Barreto, que se tinha anteci-
pado a fazer ali uma reunião de gente para o fim indi-
cado. Além disso Bento Manoel não soecorrendo, como
dizem que promettêra, aos emprehendedores de seme-
lhante reacção, concorreu indirectamente jpara um com-
promettimento tão serio e tão desastroso. A pilhagem
ainda não tinha apparecido e sim começou então, des-
truindo as fazendas do coronel Freire e a chácara do
brigadeiro Menna, para bem se dizer, pela raiz. Desta
sorte a desmoralisação se ia enthronizando e o sangue
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dos continentistas começavat a correr em contínuos
jorros. if$&Ê

José de Araujo em tão criticas circumstancias bus-
cava contemporisar, conservando-se no Rio Grande e
affectando voltar a capital; e neste mesmo tempo a as-
sembléa sempre exaltada o accusava de se ter desman-
dado da lei. Era pois necessário um rompimento, visto
não haver maneira de acalmar os ânimos e a rebellião
se achar muito adiantada. As Torres e Itapuã estavam
fortificadas, os rebeldes senhores da capital; e os districtos
de Missões,x) Rio Grande e Pelotas se mostravam em
estado de proteger a legalidade.

Nestes apuros fez o presidente a sua primeira pro-
clamação e o estandarte da legalidade tremulou naquelles
lugares. Sejamos justos: Araujo Ribeiro e Bento Manoel
foram os audazes campeões da legalidade, e á sua poli-
tica e denodo se deve a salvação da provincia, apezar
dos flagellos que a discórdia acarretou em tão teme-
raria empreza. Nem se nos diga que alguns outros se-
riam capazes de fazer o mesmo; em nossa opinião jul-
gamos* isso impossivel.

A particularidade do presidente ser extranho aos
dous partidos e o prestigio, militar de Bento Manoel
foram as únicas alavancas que seguraram a união da
provincia, já de facto separada da communhao brazileira.
Muitos increparam ao presidente — o facto de dar pre-
ponderancia a algumas poucas notabilidades que tomaram
parte nos movimentos de 20 de setembro ou que tácita-
mente os appro varam. Mas assim lhe foi preciso; pois
só fraccionando-se o partido revolucionário é que se po-
deria dar outra face aos negócios: e nem todo o poder
do Brazil poderia fazer voltar estes povos a anterior
obediência, por causa da preponderância que sobre elles
tinham tomado os sediciosos e das doutrinas que con-
tinuamente lhes proclamavam.

Logo que José de Araujo tomou posse da presiden-

* *) Missões era o nome que se dava á região de Cima da Serra
de Santa Maria a S. Borja.

V
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cia fez as participações do» costume a todas as câmaras
municipaes. Porém sô as dos departamentos de Alegrete
e as de Caçapava, Rio Grande, Pelotas e S. José do Norte
lhe prestaram submissão; todas as outras se negaram,
distinguindo-se as de Jaguarão e Kio Pardo nas expres-
soes com que reprovaram semelhante aeto. Nao haven-
do pois maneira alguma de accommodaçao, os dous par-
tidos recorreram ás armas.

Diferentes hiates se armaram em guerra. O pri-
madeiro Menna se encarregou do commando da guarnição
da viUa do Norte que foi fortificada a toda a pressa a
vista de 400 rebeldes, começando a sua defensiva com
14 homens, que todavia promptamente se augmento™
em numero. Bento Manoel reumo nas proximidades da
Cachoeira os habitantes de Alegrete e Missões.

sT Araújo Ribeiro se disponha para a defensiva com
os poueos recursos nue tinha, Beuto Gonçalves es do

seu partido se preparavam para o «W4^*».^^
levantando forças e proclamando a lei mai ciai nas suas
tropas. Vio-se fuzilar, então, sem processo * tertor
das bandeiras anarehistas, nao dar quartel a P™™*
saquear descaradamente, e outros flagelloat esse tempo
desconhecidos nesta outfora feliz e pacifica província.
S o Oôrte-Real, rapaz fogoso, e a quem seu cunhado
iSTCel do Lima f^y^l^^Minstallação da sociedade militar,, fo »»™eadoJ«° 

%
Marciaii) coronel chefe da legião do'J^^&2
Rio Pardo e reunindo algumas «"S^f^f^X
Manoel pelo caminho de Caçapava. Este, nao tendo. ioi

cas com oue lhe resistisse, se retirou para a fronteira.
** 

luva' Tavares, um dos poucos que se p—g

XToSS. mas vendo que »f«»
lhes permittia voltar á sua pátria e sei- he pwrtato,
offereceu ao presidente seus serviços; e este ^ceitanao
fíroctaonPaos povos de Jaguarão, annunc.ando-lhes

':-V!-fiÍ-:
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sua volta e prevenindo-os d<® que elle vinha em fayoi
do novo partido da legalidade, e não do que tinha sido
acossado em 20 de setembro. Talvez pareça culpavel
semelhante expressão, — mas nós que escrevemos a san-
gue frio faremos sobre este procedimento algumas obser-
vações.

O governo do Brazil, inerme e oecupado com a ex-
pedição do Pará, tinha quasi desculpado a revolta. Esta,
com grande rapidez e enthusiasmo, alcançou muitos pro-
selytos, e parecia sanecionada por toda a provincia; pois
que incautos e indiferentes lhe davam seu assenso. Era
pois preciso prevenir o povo de que não se queria tomar
vingança dos acontecimontos de 20 de setembro, mas
sim reparação ao attentado de 9 de dezembro. Naquelles
houve tácito consentimento dos melhores cidadãos, e
neste ultimo estes mesmo se julgavam escandalisados
com o proceder dos turbulentos de Porto Alegre. Final-
mente a defeza da legalidade principiava, a bem dizer,
nesta segunda crise e não na primeira em que a electri-
cidade revolucionaria abrangeu toda a provincia.

Muitos clamavam contra a amnistia que o Regente
prometteu, porém razão nenhuma tinham. Em nosso pen-
sar só os mesmos implicados na sedição de setembro é
que poderiam fazer uma reacção e não os emigrados
fanfarrões, que séquito algum encontravam que os pro-

• tegesse. Quem pois disser que José de Araujo e Bento
Manoel não foram os heróes da restauração, nega ver-
dade puríssima ou falia contra sua própria consciência.
As sisudas e politicas reflexões que José de Araujo di-
rigio ao ministério a este respeito são de. homem de

' estado que lia no futuro o desfecho dos seus bem combi-
nados planos; embora questões tolas então o desacredi-
tassem, * a posteridade lhe fará justiça.

Em quanto no Rio Grande tudo se preparava para
rebater algum ataque dos rebeldes, Silva Tavares se
reunia no Passo do Rosário a Bento Manoel, que em 17
de março bateu e aprisionou neste mesmo lugar o re-
belde Affonso Côrte-Real, que, sem esperar as forças de
Bento Gonçalves, se aventurou a soffrer semelhante ata-
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que. Foi tal o terror qu% este revéz causou aos anar-
chistas que ha quem diga que á apathia de Bento Ma-
noel em não perseguir o chefe dos revoltosos se deve a
prolongação da guerra. Nós nada diremos a este respeito
pois não tendo informações exactas, não sabemos si
aquelle estaria em termos de progredir em semelhante %
operação; mas o que é verdade é que Bento Gonçalves
se retirou precipitadamente sobre a capital.

Do Eio de Janeiro foi mandada em março uma
força expedicionária de 400 infantes, quasi todos recru-
tas, e 100 artilheiros com os competentes parques, sendo
o commandante d'aquelles o coronel João Chrysostomo
e o destes o capitão Lopo de Almeida e todos debaixo
das ordens do brigadeiro Antonio Eliziario de Miranda
e Brito, tendo desembarcado na villa do Norte em 24
do dito mez; porém como chegassem adiante algumas
praças e porque o presidente tivesse tenção de defender
Pelotas, para ali foram mandadas 80, com seus compe-
tentes officiaes, commandadas pelo major Marques) ;

Quem conhecer a posição de Pelotas não duvidara
em reprovar semelhante destacamento, posto que esti-
vesse protegido pelo valoroso coronel Albano, que da
Cisplatina tinha sido convidado pelo presidente para vir
servir á sua pátria. -d*.

O brigadeiro Eliziario logo que chegou ao Kio
- Grande foi nomeado commandante geral das forças em

operações d'aquella comarca; e dias depois da sua che-
gada visitou Pelotas. Outro qualquer que tivesse pra-
ctica da guerra faria reflexões sobre o isolamento da
tropa que lá estava; porém este official, posto que pas-
sasse por bom engenheiro, pouco ou nada entendia üe
arte militar, cuja practica é talvez mais precisa do que
a tlieoria. .' ' ¦,,.. , * £~£

Por este lado não tinha havido hostilidades a nao
ser a tomada de um cuter rebelde, que, desobedecendo
ás ordens do presidente, foi mettido a pique pelo hiate
do commando do 2.° tenente Junqueira, e assim tambem

%

l) Depois Conde de Porto Alegre.
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o assassinato que a sangue $o no Estreito commetteram
os rebeldes na pessoa do tenente Silva Barboza.

O coronel Albano, tendo noticia de que os rebeldes
haviam soffrido derrota e constando-lhe que Joao Ma-
noel de Lima se achava nas immediações de Piratmim,
sahio de Pelotas nos primeiros dias de abril com mten-
Cão de surprehender aquelle caudilho; porem, segundo
dizem, foi atroiçoado pelos seus bombeiros que assim mal
o informaram. ¦B-n-.-. , ri^,,^

Achando-se, pois, este official ausente de Pelotas
com perto de 200 homens de cavallaria, o major Ma-
noel Marques, que em sua ausência ficou commandando
a infanteria da cidade, se rio, á w«la .1101«.d^^
abril, cercado por uma força rebelde de 500 homens
commandados por Lima e Netto, que a marchas força-
das tinham partido de Bagé, depois da derrota de
Côrte-Eeal, e de propósito para esta empreza. Nao
tendo, pois, aquelle official como resistir-lhes e mesmo
depositando pouca confiança nos officiaes e praças que
commandava, capitulou immediatamente.

O valoroso coronel Albano, sabendo que uma toiça
se dirigira para a cidade, mas ignorando seu numero,
regressou na manhã de 7 com tenções de salvar a m-
fanteria, e nos subúrbios foi vigorosamente _ atacado,
ficando sua gente derrotada e elle feito prisioneiro, junto
ao Passo dos Negros, quando P^^^W^^*-'
Pali a dias este campeão da legalidade foi atiozmente

-assassinado por ordem de Bento Gonçalves! )
Na capital e nas Torres tambem se fizeram neste

mez tentativas a favor da legalidade. José Oimves
tendo reunido nos contornos da villa ae Santo Antonio
e Vaccaria 400 homens, se dingio a Porto Alegie e

penetrou com uma patrulha de 30 homens ate o Aise-

i. Temos ouvido affirmar que a responsabilidade da morte de

Anjo c* tota ÍBteira ao ofâoial que o contam mjgg»£

que nenhuma ordem recebera para este ass™^
que' Netto, quando aprisionou Albano, offereceu 500 patacoes a quem

' 
salvasse este coronel que quasi se ia afogando no afan de escapai se

a nado.
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nal de guerra; porém, pe$seguido, se retirou perdendo
dous mortos e um ferido. Esta temeridade deu causa
a que os rebeldes tratassem da fortificação da capital.

O capitão Pinto Bandeira com vários habitantes
de Maquine e da Serra surprehendeu tambem toda a guar-
nição das Torres e sua artilheria, usando de toda a ge- :ã
nerosidade com o tenente coronel Pedro Pinto, que a g
commandava, e com os mais officiaes e praças rebeldes. .
Porém, entliusiasmado por tal empreza, se dmgio para
a villa do Norte e foi poucos dias depois desbaratado
pelas forças de Onofre, para cujo desastre muito; concor-
reu a perfídia do malvado Pedro Pinto, que fingindo ter
tomado partido pela legalidade se passou ao inimigo.
Onofre mandou fusilar, então, depois do ataque, grande
parte dos prisioneiros, incluindo o intrépido e míeliz
Pinto Bandeira. Contam pessoas que assistiram a tao
atroz execução que um dos padecentes se lançara aos
pês do verdugo Onofre pedindo-lhe a vida, visto ser ca-
sado e ter 11 filhos, e que este com o coração gelado
respondera*. «Morra ao menos como brazileiro; nao seja
tão cobarde." — Expressões dignas de um monstro qual
Robespierre e Marat! .

O brigadeiro Eliziario, sendo avisado do apuro em

que se achava a infanteria destacada em Pelotas pre-
tendeu logo soccorrel-a, e com o 1.° batalhão de linha
chegou na manhã de 7 ao rio S. Gonçalo- porem nada

ponde fazer por se achar aquella já rendida e a força
do coronel Albano desbaratada; por isso voltou outia
vez para a villa do Norte, sem que de tal movimento
resultasse vantagem alguma. n

O desalento no Rio Grande íoi extremo. Os passos
do S. Gonçalo se achavam guarnecidos com 12 homens
do commando do major Caldwell, e por mais que se ti-
vesse buscado reunir gente, não se conseguia. Em uma

palavra em um rebate que houve naquella cidade sem
0 menor intrincheiramento, não concorreram oitenta pes-
soas, e podemos a«asi assegurar, que si os rebeldes; pas-
sassèm logo aquelle rio teriam sem difficuldade tomado
de assalto a cidade do Rio Grande.

rm
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Foi então que o presidente, desenvolvendo sua
energia, mandou organisar ali um batalhão provisório,
encarregando o commando ao tenente coronel Jacintho
Pinto, que dentro em pouco tempo o levou a uma re-
guiar disciplina. Novos barcos se armaram em guerra
e todas as providencias se tomaram para a defensiva
daquella cidade e do Norte.

Onofre, deixando uma pequena partida, se retirou
sobre Mostardas, porém logo que derrotou Pinto Ban-
deira, apertou o sitio da villa do Norte. Nesta occasião
entrou no Rio Grande o capitão Mazarredo conduzindo
Côrte-Real e d'ali a poucos dias os intrépidos Calderon
e Silva Tavares.

Com a chegada de tão dignos chefes se reanimaram
os defensores da legalidade. Porém, posto que se espalhasse
que elles vinham á testa de grandes forças, se veio de-
pois a conhecer que, todas reunidas, não chegavam a
300 homens. Assim mesmo se organisou uma brigada,
sob o commando do coronel Calderon, que em pouco tempo
chegou a 400 homens, bem pagos, fardados e municiados.

Lima, depois da surpresa de Pelotas, partio para
Porto-Alegre a reunir forças e conduzir artilheria para
proteger a passagem do S. Gonçalo, e nos últimos dias
de maio estava de volta no Arroio Grande, aonde reunindo-
se a Netto contavam 800 homens de cavallaria, 200 alie-
mães de Manteria e 5 boccas de fogo.

Como a estação invernosa ainda não tivesse come-
çado, o infatigavel Calderon propoz a Eliziario manobrar
nos subúrbios de Pelotas; e este, tambem em fins de
maio, foi ter com áquelle no seu acampamento da Toru-
tama e ali combinaram a protecção da passagem do
S. Gonçalo pela infanteria da guarnição do Norte. Posto
que já ali se dissesse que os rebeldes em grande numero
se achavam no Arroio Grande, não se deu peso algum
a tal noticia, e no dia 3 de junho, o mais tardar devia
começar a manobra concertada entre os dous chefes da
legalidade. ,

O brigadeiro Eliziario, recolhendo-se ao Rio Grande
no ultimo de maio, expedio ordem ao 1.° batalhão de

x-y-y'.
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caçadores e bateria de artlheria ligeira para estarem
promptos a marchar, mandando que fossem fornecidos
para 20 dias.

Mas qual não foi o assombro, quando na manhã de
2 de junho se sentio uma grande canhonada nas margens
do S. Gonçálo!

Os rebeldes tinham assestado a sua artilheria do
outro lado e, acobertados pelas paredes das casas, prin-
cipiaram a bater o hiate 8. Pedro Duarte (do commando
do valoroso Junqueira) que depois de soffrer o mais vivo
fogo foi abandonado pela guarnição com perda de 3 homens.
A barca de vapor, commandada pelo tenente Kaymimdo
de Lamare, soffreu tambem grande estrago; e a passa-
gem do rio ficou franca aos rebeldes.

Nesta oceasião partio do Norte o 1.° batalhão de
caçadores para o S. Gonçálo; porém, julgado desneces-
sario e até arriscado o seu desembarque, foi logo man-
dado recolher á cidade do Bio Grande, que apezar de
se estar fortificando com intrincheiramento fraco e pas-
sageiro, de madeira, não tinha ainda montada uma só
bocca de fogo.

Calderón, que era habüissimo militar, conhecendo a
sua situação, chamava a attenção dos rebeldes retirando-
se sobre a fronteira, sem os perder de vista. Esta bem
combinada manobra deu tempo á fortificação da cidade
que dentro de breves dias se achou em termos de resistir.
Ao incançavel zelo do brigadeiro Eliziario e ao decidido
enthusiasmo d'aquella guarnição se deve o não ter cahido
a cidade em poder dos rebeldes; porém, sobretudo, Cal-
deron é que foi o seu salvador pela maneira por que
entreteve e distrahio o inimigo dando tempo a tal
l0!'tifif*í-l f*ft O

6 presidente Araujo Eibeiro não deixou tambem
de animar os defensores da legalidade com sua presença
em todas as oceasiões de alarme, mostrando que, posto
não fosse militar, tinha bastante coragem.

Calderón, não podendo resistir á força superior que
o perseguia, passou a fronteira e repassou-a no Jaguarão,
movimento este de que o governo oriental pretendeu tomar

14



ífK '¦'

•yy'

«ativação e d'ahi o pretexS com que descaradamente
flliS a proteger os anarchistas, com cuja causa

IP *$» a administração sinistra e cavxllosa

d° 
ffÍSlS«s com P^gtS

+aria«- rtí> Porto-Alegre nada se sabia; a vtlla ao JNOiie

se achava em apertado sitio, Jg*»"**» o «mo do

mesmo Calderon. Apenas coma por ceito o assassinato
d° eZu 

Sao arriscada uma intriga en*e os lega-
lidam-<w veio dividir: foi ella a seguinte. O deputado

ÍZ, bS: tinha desacreditado na côrte a Araújo
plhPivo a nonto de dizer que nenhum partido nelle con

toa e o governo sempre precipitado em suas providen
S%omeon para substituil-o na P—l^™
n Wadeiro Eliziario, bom engenheiro (como 1 a üisse

HSm militar sem practica e sem prestigio, mau
ÍS oo e além disso com poucas relações no paiz. Este

Üg&tinha sido o Sf»|fga^^S
da administração e até em ordens do dia-4-S*"*»l™
nrimpira autoridade. Demais a mais deu ceita impoi

St^d«.^
mamú e outros de igual estofa. Alemg|onnea
entendeu nem buscou entender com Bento Manoel, com

mandante das armas. 1||S| mais de
A noticia da nova nomeação se piopago mais

on ã\** antes de chegarem os diplomas, que, dizem

Este papel achando-se no Norte com mfc^.|Uü 
^

houve, e que na verdade confirma o que acabamos

'.#)
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dizer. Joaquim Vieira estiva prompto a partir; houve
um alarme nas trincheiras; e Eliziario dirigindo-se ao
commandante do respectivo batalhão lhe perguntou so-
mente por aquelle, e como se lhe respondesse que ali
não estava, foi isto bastante para o arguir em uma
ordem do dia! j

No meio desta desordem uma noticia favorável en-
cheu de júbilo as guarnições do Rio Grande e Norte:
a capital, por uma milagrosa e temerária reacção, fora
subtrahida ao jugo rebelde em 15 de junho, e o marechal
de exercito João de Deus Menna Barreto, que na ocea-
sião do movimento se poz á testa da guarnição, partici-
pava tão fausto acontecimento pedindo auxilios.1)

Estes não passaram de uma expedição maritima
que nada fez pela incúria ou pouca energia do seu com-
mandante Medella (?). Sete barcos de pouca água, com duas
escunas e um patacho de grande força se apresentaram
apezar dos ventos contrários em frente de Itapuã e tendo
cinco delles passado um canalete á distancia das baterias
se não atreveram a seguir em soccorro da capital. Si
Greenfell ou Paker ali estivessem, de certo que a passa-
gem seria franca e mesmo os barcos rebeldes seriam
tomados. Mas estes dous hábeis nautas só vieram dias
depois.

A nomeação de Eliziario, posto que datada de 26
de maio, chegou a 2 de julho. A câmara pediu-lhe que
espaçasse a posse, porém elle a tomou no dia 4 sem o
menor applauso ou comitiva. José de Araújo conservou-
se no Rio Grande por petição da câmara e_ a 22 do
mesmo mez recebeu a carta de sua reintegração.

Notaremos de passagem que o governo tão precipi-
tadamente andou na demissão de José de Araújo como
na sua reintegração. Nós éramos de voto que Eliziario

D A reacção, é muito sabido, foi promovida, dirigida e susten-
tada pelo major Marques, depois Conde de Porto-Alegre. Este offieial,
prisioneiro em Pelotas na noite de 6 de abril (1836), viera para-
Porto-Alegre e aqui estava retido a bordo da Presiganga. Conseguia
converter e dominar a sua guarnição; e foi com ella que desembarcou
e iniciou a reacção. •
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nâo se devia mostrar tão -sôfrego de semelhante ^poder
e auguravamos muito mal da sua administração nao so

pelos motivos que ja expendemos a «H|# W»
qualidades, mas tambem porque nojequeno mento da

pessoas que o rodeavam havia alguns mtngantesdes

Jresiveis que o haviam de comprometter vf f»w ouizesse generosamente vingar de Jose de Aiaujo,
comTuem andava ináifferente, não tinha mais do que
fazer-lhe vêr que tinha força para ser investido da ad-

___*** P«to que conhecendo a opposição que s
Ihp fazia e iulgando que a prudência se deve pieiein"richo 

elíe não só adiava *™^'ZZS
desejava neste espaço prestar seus serviços como militai
e no caracter que até ali desempenhara.

Porém o nosce te ipsum é mui raro; e acções tao
dignas não se casam com a pequenez de espirito da-
anelto brigadeiro que, por fortuna, foi removido logo da

glden_ e não experimentou os amargores-qj», em
Porto Alegre sofreria, escravo de ou em uma opposição
Tom uma aristocracia militar que olhava P~p|—
uma notabilidade que lhe era muito inferior. Paia pi ova

T que dizemos adiante se verá quanto tiveram de^lucta
com esta aristocracia José de Araujo e Bento Manoel
e quem sabe o qne snecederia com o tempo ao mesmo

antero,' posto que buscasse captar a sua boa vontade.

Mas ___ voltando ao fio de nossa analyse — dne-
mos aue si o governo não achava Eliziano com cap aci-

dade de dt boas contas de si, devia nomearam terceiro
e to Iraujo Kibeiro, pois havia partidos de nm e de out o

destes, e o vencido ficava sujeito a ser mal visto ou

perseguido. ' _ ,
Araujo Ribeiro, logo 4ue recebeu a nomeação de que

fni iwta dor Vieira da Cunha, que em 20 dias íoi e
. ttii lacôi-tl, se dirigio a Eliziario P««

demorasse a entrega da presidência ateentiam 
g

Porto Alegre; porém este suppondo que isso sei ia pies
SI S não á nação o serviço requisitado, se ne-

gou a ^proposta e no dia 24, com casaca ordmana,
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cor de pinhão e sem insifnia alguma militar, exceptO
chapéo armado, lhe entregou as rédeas do governo.

Como já referimos, o acto de posse de Eliziario foi
muito fúnebre e o da reintegração de José de Araújo
foi revestido com todas as demonstrações de júbilo e
acompanhado de um concurso immenso e brilhante. Este
contraste chocou bastante aquelle brigadeiro, e como
tinha um Camamu, rapaz de geito para tudo, encarre-
gou-o de fazer um alarme na oceasião do Te-Deum.
O Quixote Visconde, tanto na oceasião de uma como
na de outra posse, mandou ir sempre o seu cavallo
arreiado para paragem perto, a primeira vez porque
temia a opposição e a segunda para fazer a brejeirice
que vamos contar.

Os rebeldes achavam-se a tres legoas do intrin-
cheiramento e os vigias avisavam que força alguma
apparecia. O cortejo demorou-se algum tempo na igreja,
e só depois de passada meia hora é que se começou _a
solemnidade do Te-Deum. Observou-se nesta oceasião
que o coronel Sebastião, um sobrinho deste e Camamu
não tinham acompanhado Eliziario, que aquelle ultimo
já tarde se apresentou na igreja e com summa inquieta-
ção mudava constantemente de lugar. Afinal, de repente,
uma voz: Ahi vem os farrapos, com o toque de alarme,
produzio tão grande alvoroço que tudo correu ás trinchei-
ras, inclusive Eliziario e José de Araújo. Ali, pergun-
tando-se ao coronel João Ohrysostomo, commandante do
1.° batalhão de caçadores, o motivo porque mandou tocar
a rebate, este respondeu qoe — «por ordem do sr. briga-
deiro Eliziario,» o qual confuso, arguio a sua orde-
nança (sobrinho do coronel Sebastião) de ter invocado
seu nome para semelhante patifaria. Porém como o caso
já fosse tomando um caracter serio e vergonhoso o pre-
sidente Araújo Ribeiro cortou as discussões e contesta-
ções como quem desentendido se fazia.

Eliziario neste mesmo dia se passou para a villa
do Norte com seu estado maior; porém _á noite outra
desordem se principiou na cidade promovida por acinte
a Eliziario. O tenente-coronel Jacintho Pinto, achando-se
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malquistado com Eliziario, loi quem mais promoveu o
Nôs abaixo assignados de que acima tratamos; e querendo
solemnisar a posse de José de Araujo mandou uma guarda
de honra para casa deste, e no alojamento do corpo do
seu commando, próximo ás trincheiras, havia fogos arti-
ficiaes para arderem nessa noite. Calvao, commandante
da Companhia de Marinheiros, representou para que nao
se accendesse semelhante fogo naquelle lugar e Pinto
instou respondendo-lhe com asperesa. Então aquelle tomou
a resolução de abandonar o seu posto e dirigir-se ao

presidente, que a muito custo accommodou os marinhei-
ros, vedando no entretanto a festividade que Pinto

pretendia fazer.
Aborrecidos como estamos de tratar por miúdo d estas

bandalheiras a que Eliziario deu alma, passaremos a
narrar os acontecimentos posteriores a administração
dos 20 dias. (Continua.)

ÜM EPISÓDIO DA REVOLUÇÃO DE 1835

(Annuario para 1886 pags. 222 e seguintes)

A respeito da descripção do combate no passa do

rio Taquary, em 3 de maio de 1840, recebemos a seguinte
rectificação que inserimos, como elemento de elucidação
histórica, sob a responsabilidade do seu signatário, tal
como publicamos no anno passado o manuscnpto con-
testado. Sr. Director do Annuario.

»A folhas 222 do seu muito conceituado livro para
o corrente anno, vem um Episódio da Revolução de 1835

que achei fiel até pag. 232; mas a pag. 233 ja o

respectivo autor sahio da linha da verdade.
»Já é sabido que a cavallaria não pode _ manobrar

no matte, e tambem íue as »»^nelra\"^tCaTs
fazer fogo para o mesmo por estarem ahi internadas
nossos Manterias. * ¦ a' 

.Garanto que sendo eu n'essa epoca, 3 ^ maio de

1840, sargento do Corpo de Artilhem a cavallo, com-



m-" ^.:;—*i V*

¦«¦ v ; dm 215 —
_•¦•- ¦ .*-;.*-.*-_';*A-. .>¦ ".';.. ;>. . .- ¦¦'. ... * ' 

.,¦¦..'//¦'•*"¦¦¦'¦'. ¦'"7; ¦¦ <.¦''.:;;*:.¦ ;'¦"'•'. -^ãi^i.-
"'¦"¦ ¦ ¦'¦¦ '.""'¦; 

;{•¦'•¦'. ¦.. ¦ -.-" 'yiy'" 
d-^d "y

mandado pelo major Lopo ty Almeida Henrique Botelho e
Mello, embarquei em uma barca de conduzir cavallos,
com a minha companhia, a 3.a commandada pelo capitão
João Baptista de Alencastro, ás 6 para as 7 horas da
manhã, com destino a Porto Alegre, e que nessa barca não
só vinham as 6 peças de artilheria pertencentes á com-
panhia, como muitos cunhetes com cartuxame para in-
fanteria. f

»Assim que largou esta barca do porto de Taquary,
eu por travesso subi ao mastro da mesma e avistando,
beirando o matto, força que se dirigia ao passo, e reco-
nhecendo ser ella inimiga, como era costume principiei
a gritar em alta voz — Farrapos etc, do que resul-
tou darem me uma descarga alguns que estavão, sem
duvida, emboscados junto ao rio, a qual fez com que eu
descesse tão rápido que meus companheiros pensaram que
eu havia sido ferido.

»Logo após principiou o fogo do inimigo com o
esquadrão de Andrade Neves.

»Neste Ínterim veio uma ordem a meu comman-
dante de companhia para fazer parar a barca e desem-
barcar parte do cartuxame de infanteria, e fui eu o en-
carregado de o acompanhar em um escaler até o porto
onde estavão combatendo.

»Não nego (com vergonha o digo) que vi parte do 1.° e
3.° batalhões de infanteria atirarem-se ao rio, assim como
alguns officiaes altamente collocados; mas tambem pre-
senciei o heroismo do tenente coronel João Nepomoceno
da Silva, pai do actual coronel do mesmo nome, um
bravo dos bravos como hoje poucos se encontram, de
charuto acceso, gritar: — 5.° batalhão não dá um tiro:
calar bayoneta — marche marche — toca a musica; e
o batalhão como se fosse uma avallanche, secundado
pela 6.a companhia do 6.° batalhão, do qual assumira o
commando o destemido major Accioli (que de patrona
a tiracollo e espingarda ao hombro, fazia fogo como
soldado) não achou mais resistência, levando o inimigo
até fóra do matto, tendo a maior parte fugido internando
se pelo matto e occultando-se no cimo das arvores.
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»Tivemos grande prejui|o na tropa e perdemos di-
stinctos officiaes e outros feridos, porém o do inimigo
foi muito além, não só á vista do numero dos mortos
que deixaram no lugar do combate, como porque ate o
escurecer tese dia a nossa infanteria levou a caçar
os que se tinham occultado nas arvores, nao lhes
dando o trabalho de descer, para ter o prazer de os
ver cahir- como macacos.

»Já vê V. que aquellés batalhões, que receberam

o choque do inimigo, ainda não tinham passado o rio e que
nem foi preciso repassal-o os que já estavam do outro lado.«

Porto Alegre, 23 de Março de 1886.
A. A. da 0.

3*e*£*—-—

CHARADA XIX

Dobra e verás
No Brazil com abundância; — 1

Dobra e terás
Usual termo da infância. — 1

Conceito
• As arvores : .:.' Me tem,

s>X Os bailes
Tambem.

A. B.

¦r' CHAEÂDAS
Ao distineto charadista A. B.

XX. Cubra-se com este tecido e suba sorrateiramente. — 2 — 2

XXI N'esta mansa quebrada e no sáo da terra ha zinco em abun-
dancia. — 2 — 2

XXII Existes, deitando agua da boeca na amtfwra do vinho, atolei-
mado. — 1 — 2 — |

XXIII. Duas vezes dous? — E' espreitar. — 1 — 1

XXIV. Rüha e arranha o tal carnívoro. — 2 — 2

XXV. Enxota estes importunos insectos; o castigo é fácil. — 3 — 2

Pelotas. -' Aülus Gellius.

: 9 '%*':+.:,
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SON»ETO
Tudo, tudo parece adormecido:
Que silencio na provida natural
Eis dão horas: são trez, e a desventura '\
Perturba-me o repouso apetecido.

Que tens coração meu, que succumbido
Soffres tanto pezar, tanta amargura?
E quando á idéia trago uma perjura
Com mais força me pulsas compungido?

Ainda queres penar amando aquella
Que só te odeia, a pérfida Francina,
Tão dura e deshumana quanto bella?

Os infortúnios teus eia termina
Esquecendo a cruel que te flagella,
Desterrando a paixão que te allucina!

F. José Furtado.

PROBLEMA III
A e B são duas estações de uma via férrea. Um trem C, cuja

velocidade é de 40 kilometros, parte da estação A depois de um
outro trem D cuja velocidade é de 35 kilometros, sendo o atrazo do
trem C calculado de modo que os dous trems cheguem ao mesmo
tempo á estação B. 0 trem D, depois de percorrer dous terços, da
distancia entre AeB;é obrigado a reduzir á metade a sua velo-
cidade. Em conseqüência desta diminuição os dous trems encon-
tram-se a 48 kilometros de distancia da estação B. Pergunta-se
qual é a distancia entre as duas estações A e B?

CHAEADAS
XXYI. No convento um appellido é uma flor. — 2 — 2

XXVII. Um advérbio com esta côr é novo. — 1 — 2
XXVIII. Este pronome é titular no oceano. — 1 — 2

XXIX. Suspiro é flor elegante. — 1 — 2
XXX. De um laço de lã sahe um longo fio. — 1 — 2

XXXI. Ruim cidade afflige a humanidade. — 1 — 2
XXXII. Primeiro abysmo dos mares. — 2 — 3

XXXIII. Esta palavra de Mahomet sem companhia e o typo da
riqueza. — 1 — 1

XXXIV. De pau e de agua se faz um bom pastor. — 2 — 2
XXXV. Bruto que invertido é chapa — 3.

¦MsíM
-¦¦
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LOGOGBIPHO VIU
(PorTettras)

Ao illustre charadista A. B.
A vossa Utah, senhor mestre,
Me fez quebrar a cabeça!
E' justo que igual desastre
Agora vos aconteça!
Vos dedico um logogripho,
Mas dos taes, de embirração!
Amor com amor se paga!
E7 pena de Talião!
Certo lago brazileiro — 7, 6, 8, 7
E' fructa do Maranhão — 6, 8, b, i, a,_»,, i,<
Na mesma provincia é canna — 6, 7, 3, 2, 7, a, /
Furta gado! Que ladrão! — 7,1, 7, 3, 6,10, a

Brazileiro papagaio - 7, 5, 7, 3, 7
Uma planta trepadeira — 8, a, J, 1, 4 d, ', <
Passarinho dentirosto — 9, 7,1,10,^ 1, a, 7, 5, á, iu
Açucena brazileira — 2, 9, 8, 3, 7, 6, 2

Rio brazileo conhecido !-fy^A,.%,|,.7 . ¦
E' planta; porém mystácea — 2,1, 7, 3, 7, 1, /
Certo peixe brazileiro — 7, 9, 7, 9, 7, 5, 7, 5
E' planta myristicácea — 8, 3, 2, 2,1, 7

Foi um brazileiro illustre — 3, 7, 5, 4, 3, |
Outra canna brazileira — 8, 9, 2, !> 7
Outro lindo papageio - 7, 8, 9,!2,.W>Mcb
Guincha e pula na carreira — 7, a, 7, 1, /.-, o, d, /

Eis aqui robustas, firmes,
Dezeseis combinações,
Dezeseis portas fechadas!
E que portas! Que portões!
São estas muralhas d'aço
Tão resistentes á púa,
Que não cedem facilmente
Ao pé de cabra, á gazúa!
Mas para que este trabalho

.'. Se possa julgar perfeito,
Vou n7uma simples quadrinha
Apresentar o conceito:
— Já brilhou nas priscas eras
De magestade e grandeza!
Sulcava o mar, em triumpho,
Tripulado da nobreza! - 

^rg^ || ||||^
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AS NOSSAS INDICAÇÕES E TABELLAS
A' pagina 2 damos a correspondência do anno vulgar de 1887

com diversas eras e épocas.
O período juliano é um período artificial de 7980 annos mven-

tado por Júlio Scaligero, chronologista do secuio 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' for-
mado pelo producto consecutivo dos números 28, 19 e 15 que repre-
sentam, em annos julianos, o cyclo solar, o cyclo lunar e a indiçção
romana. Para saber-se a que anno do período 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 judeos começa 3761 annos antes de Christo, no anno
953 do período juliano; ajuntando-se-lhe 1887 tem-se o tempo de-
corrido desde a mesma era, isto é — 5648.

Jm

Hí

O calendário juliano, assim chamado pelo nome do seu fundador,
Júlio Cezar, foi estabelecido 45 annos antes da era christã. Julgava-
se então que o sol levava sempre exactamente 365 dias e um quarto
a fazer a sua revolução annual. Júlio Cezar ordenou por isso a in-
tercallação 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. U
calendário iuliano foi empregado sem alteração em todos os paizes
christãos até os fins do secuio XVI. Actualmente só é usado pelos
russos, os gregos e os christãos do Oriente.

Tr
•A» **k .

O calendário gregoriano foi estabelecido por Gregorio XIII quasi
no fim do secuio XVI. Sua introducção teve a seguinte causa. A
intercallação de um dia de quatro em quatro annos no calendário

juliano é demasiada; ella resulta de um anno de 36o, 2o ac.passo

que o valor médio do anno trópico é na realidade de 365, 2422
A differença de 0,a0078 em cada anno eleva-se a O 03 em 4 annos
o a 3,a12 em 400 annos. O anno civil adoptado no calendário

juliano sendo longo demais, seu principio atrazava-se cada vez mais
do começo do anno solar. A differença já era de 10 dias no fim
do secuio XVI Para fazer desapparecer essa diferençatej|gp|
XIII ordenou que o dia seguinte a 4 de outubro dç 1582 sei ia o
dia 15 do mesmo mez e anno. Depois d'esta correcçao de 10 dias
continuou-se a intercallar um dia no anno de 4 em 4 annos. Mas
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como esta intercallação produz | atrazo já apontado de 
||&M!£

400 annos determinou-se que não fossem bissextos os annos secu-
Wes Te 1700 1800 e 1900 e que trez annos seculares communs
Sm empre' seguidos de um anno «g» m&jÊ*g»
calendário gregoriano, os annos seculares sao ou nao bissextos si o
WÊmàá pelos algarismos que indicam o século e ou nao d,
vMvel por 4. Actualmente a differença entre os dous calendários e
de 12 dias: basta accrescentar 12 dias a qualquer data juliana para
ter-se a data gregoriana correspondente.

*
*

O cvclo lunar é um periodo de 19 annos julianos comprehen-
dendo 235 lunações depois das quaes as luas novas occorrem nas
mesmas datas do" anno. Este cyclo, descoberto por ^m 

fo^ao
apreciado que o fizeram gravar em lettras de ouro idJ# 

Je
Minerva Dahi vem o nome de áureo numero que indica o anno
fm que se está do dito cyclo. Obtem-se o áureo numero ajuntando
1 ao numero do anno que se quer computar e dividindo a somma

por 19 j o resto da divisão indica o anno do cyclo lunar. Quando
o resto fôr O o áureo numero sera ly.

A epacta indica a idade da lua no dia 1.» deganeir • Acha-
este numero (até o fim do presente século) subtrahmdo 1 do áureo

numero, multiplicando o resto da diminuição po*U <£*gg»
este produeto por 30. O resto da divisão da o numero da epaeza.

_1_

O Fcvclo solar é um* periodo de 28 annos julianos no fim do

qual o anno co°me a novamente no mesmo dia da. semana e durante
o anno inteiro as mesmas datas correspondemia iguaes di*da-se
mana. Acha-se o anno do cyclo solar subtrahmdo.19 ^*||!
do anno que se computa e dividindo-se o resto da Bubtajrçao poi 

J,
o resto da divisão indicará o anno do cyclo solar. Quando o lesto

da 
'divisão 

fôr O o anno do cyclo solar sera 2b.
*

A indicção romana é um periodo de 15 ^sfto^||
orteem é um pouco confusa, remontando ao tempo dos ™peraaoies
SaTos Obtém-se o numero da mdicçéo, romana a^ceníamio 

g
ao numero do anno que se computa e dividindo-se a somma poi lo,

o resto da divisão é o numero da inacção; quando o resto foi O o

numero será 15.
*

*

A lettra dominical é a que serve para indicar o domingo. Os

7 primeiros dias do anno são indicados pelas Feiras lettras d

alphabeto A, B, G, D, E, F, O. Assim si o primeiro dia do anno

é uma quinta-feira durante o anno inteiro a lettra A indica as

quintas-feiras, a lettra B as sextas-íeiras, a lettra G oj *abbados,
a lettra D os domingos. Si o anno começa em quarta-feira,j íeítra
Mmm será ® Nos annos bissextos, fevereiro tendo mais um

dia ha duas lettras dommicaes, unia para os mezes de janeuo e
8

. n
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fevereiro e outra para os mez<^§ restantes. No fim de 28 annos,
isto é, depois de um cyclo solar as lettras dominicaes se reproduzem e
isto periodicamente porque, como já dissemos, então os dias da semana
cahem nas mesmas datas em que já occorreram, isto no calendário
juliano. Para que o cyclo solar seja empregado no calendário gre-
goriano é necessária uma pequena correcção relativa aos annos bis-
sextos seculares que foram supprimidos.

Na tabeila de pag. 3 está indicada a lettra dominical para
todos os annos desde 1753 até 2000 do calendário gregoriano.

As festas moveis são determinadas quasi todas por meio do
domingo de -paschoa. E' assim que a:

Septnagesima precede a paschoa 63 dias
Quarta-feira de cinzas  » » » 46 »
Ascençâo succede» » 39 » ' .
Espirito Santo  » » » fo 

»
Trindade  » * » °° » '

\ Corpus Christi  * » * ;60. »
Os quatros domingos do advento são os quatros domingos que

precedem o natal. .
As quatro têmporas começam nas quartas-íeiras seguintes as

festas de Cinzas e do Espirito Santo, aos dias 14 setembro e 13
dezembro.

A paschoa é celebrada no primeiro domingo depois 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 com-
binação bastante complicada. O áureo mwiero, a epacta e a lettra
dominical servem para a sua determinação. ¦

Em vez de consignarmos o processo commum para o calculo e
determinação do dia da paschoa - damos o seguinte processo em-

pirico, 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 7. Destas ope-

rações resultam trez restos que chamaremos 1.°, 2.° e 3.° Ao nu-
mero 23 accrescente-se 19 vezes o 1.° resto; divida-se a somma
obtida por 30: teremos um 4.° resto, -'

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.

Somme-se o 4." com o 5.° restos e se achará o numero de dias
que se deve iuntar ao dia 22 de março para achar o dia da paschoa.
Esta só póde cahir quando muito cedo a 22 de março e quando
muito tarde a 25 de abril. Si a data achada for 26 de abril se
abaterão 7 dias. . ,. „ , ,. , „„„%*„

Na tabeliã de pag. 3 encontra-se a indicação do dta da paschoa
para todos os annos desde 1753 até 2000 do calendário gregoriano.

tf
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O calendário perpetuo julian» e gregoriano que damos a pag. 4
é um meio simples e expedito de achar o dia da semana correspon-
dente á qualquer data. Tomando pouco espaço, achamos conveniente
a sua inserção para estar presente e á mão dos leitores, quando
houver oceasião de ser utilisado.

*

Os eclipses, a visibilidacLe dos planetas, phases da lua, etc.
foram calculados expressamente para a longitude e latitude de Porto
Alegre, e para o tempo médio da mesma cidade.

*

:-X:

A tabeliã do nascimento e occaso do sol a pag. 6 foi calculada
para 30 gráos de latitude, que é, com pequena differença, a latitude
de Porto Alegre e a latitude media da província. 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-hao levar em conta os obsta-
culos que estiverem entre o observador e o horizonte (uma montanha

POT 
NaTaMla de pag. 7 damos as correcçoes a fazer na primeira

para se ter a hora do nascimento e occaso do sol em outros lugares
da provincia, sabendo-se qual é a sua latitude, o que e fácil para
quem consultar a tabeliã de pag. 97 e seguintes. _

Trata-se, por exemplo, de saber qual é a hora do nascimento e
occaso do soí em Alegrete. A tabeliã de pag. 97 nos diz que a
latitude de Alegrete é de 29° 46', isto é - de quasi 30°; concluímos
portanto le Vhara pedida é a indicada na tabeliã de pag. 6 (sem
WÈ> alguma), pol é a que regula para todos os lugares que se
acham nessa latitude ou próximos delia.

Outro exemplo: - E no Arroio Grande qual e a hora do nas-
cimento e occaso" do sol? - A pag. 97 M^j^^!|
latitude S2A 18'. Devemos portanto applicar á tabeliã de pag. b as
correcçoes indicados na 3." columna da tabeliã de pag 7, dimmmndo
ou augmentando os minutos ahi indicados para saber a hora do
£S do sol, - augmentando ou diminuindo o -»•»»-
para conhecer a hora do occaso. Para esta como para as outias
latitudes é preciso lembrar sempre que o calculo para a hora do
"Sol 

Èim do eUculo para a hora «*f*gS$3K
si o sol nasce mais cedo põe-se mais tarde, si nasce mais taiae

Pae-«aaÍ^tndo 60 minuto, devem guia,s<.pela colunrna|,»
todos os lugares que tiverem latitude maior de 28<> 30 e menor de

29° 30'; pela de 30° os que estiverem entre 29» 30 e 30 30, e

assim por diante. ¦ J

A tabeliã da equação 
*do 

tempo á pag. 6 é corrigidae ampliada
rompida - porque foi calculada pelas ephemendes astronômicas

paSg1887 tomaSse em consideração a longitude de Porto Alegre.
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Ampliada— porque dá a equação!de 3 em 3 dias, e não de 5 em
5 eomo a que publicam outros almanachs.

Por esta tabeliã se indicam as differenças entre o tempo ver-
dadeiro e o tempo médio. Quando em qualquer meridiana for meio
dia verdadeiro, os relógios bem regulados indicarão mais ou menos
o numero de minutos e segundos donstantes da tabeliã, conforme
elles trazem antes de si os signaes -j- mais ou — menos.

*

Modificamos á pags. 8 e seguintes os quadros do calendário de
modo a aproveitarmos espaço e a alargarmos o lugar reservado ao
memoranda. Ahi indicamos tambem os dias decorridos^ desde o
principio do anno e os dias a decorrer até o fim do anno, indicações
excellentes para os cálculos de juros.

A1 pag. 32 encontra-se um quadro da differença de horas entre
Porto Alegre e as principaes cidades do mundo. A differença de
horas entre as varias cidades da provincia é facü de calcular pelo
quadro de pag. 97, sabendo-se que por cada 15° de longitude O a
differença é de uma hora para menos, e de uma hora para mais por
cada 15° de longitude E.

As informações sobre dias de gala, férias forenses, épocas de
pagamento de impostos e familia imperial, que costumam conter
as folhinhas e almanachs, damos ás pags. 33, 34, 35 e 36 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 37 a 45. Foram fornecidas nas reparti-
ções de um e de outro, notadas, augmentadas e corrigidas cuidado-
samente, e por isso devem inspirar toda a confiança quanto á sua
exactidão. Como se verá facilmente o serviço telegraphico tem se
extendido 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 de diligencias no interior da provincia não
podiam ser esquecidas e não o foram. Desde pag. 45 até 73 damos
tudo o que a respeito pudemos obter por meio de sollicitas indaga-
ções. Em appendice consignaremos tudo o que chegou ao nosso
conhecimento quando já estavam impressas aquellas paginas. Estão
longe de nos satisfazer as informações que nos ministraram, por in-
completas. Claro é, por conseguinte, que nos annos futuros se pro-
curará reparar quanto estiver ao nosso alcance as faltas que agora
não se poderam evitar, convindo que os interessados reclamem espon-
taneamente corrigindo os erros e supprindo as lacunas que por-
ventura encontrarem.

As moedas "brazileiras fazem objecto da tabeliã á pag. 74 —
onde se achará a indicação das suas espécies, valores, pesos e Mulos,

¦ ry .. :
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assim como das leis que as autaésaram. Em nota abreviada for-
neeemos breves informações relativas ás mesmas moedas.

A tabeliã de cambio à pag. 75 é accomodada ás necessidades
do nosso commercio consignando o valor das moedas dos paizes com
que negociamos. Acompanhamos 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 Brazil e a Ingla-
terra cujo par é de 27 dinheiros por 1$000 rs. (valor fixado em lei).
O cambio dos outros paizes é o equivalente do cambio ingiez.

Na verdade, economicamente fallando, 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 a© lado da columna que dá o premio do ouro collo-
camos outra que indica o desconto do papel.

A tabeliã das moedas estrangeiras á pag. 78 e segs. foi orga-
nisada em vista do Annuaire du Bureau des Longitudes, publica-
ção' do* governo francez digna de toda a confiança. Considerando o
titulo de cada uma dessas moedas e o seu peso, calculámos o valor
intrínseco sobre as bases ahi indicadas para o valor do gr^mmo de
ouro ou prata puros. Com quanto nos almanachs communs entre
nós não se encontrem estas e outras tabellas que apresentamos — jul-
gamos que não 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. 78 permitte comparar n'um
rápido golpe de vista os valores de quaesquer moedas estrangeiras
entre si ou com as brazileiras. 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.

*
%, ¦*_?

A pequena tabeliã de pag. 80 da velocidade e força do vento
dará uma idéa do quanto pôde ser utilisada a força do vento
entre nós como em outro lugares, mas principalmente entre nós onde
os ventos são muito constantes e tem muita velocidade (vid. Annuario
para 1885, pag. 226), e onde conseguintemente podem servir de
motores quasi permanentes para irrigação, moagem de cereaes, etc.

A tabeliã comparativa de velooidades á pag. 81 é interessam
tissima e excusa recommendação. Sua leitura attenciosa, sua apren-
dizagem (de cór mesmo) seria para desejar que quasi todos fizessem,
pois as noções elementares, os conhecimentos rudimentares, devem
vulgarisar-se como um elemento de força nas sociedades humanas.

A- A-,, 
" 

A
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As applicações de conhecimentos Ie extrema simplicidade tem pro-
duzido, por vezes, grandes descobertas meehanicas e industriaes.

;¦

tf

y
:y; >.

Por meio da tabeliã que damos á pag. 82 conhece-se em um
momento o peso especifico de um grande numero de substancias e
póde-se fazer facilmente a comparação da sua densidade.

A unidade, o termo de comparação é o peso da agua destillada
m seu maior gráo de densidade, isto é na temperatura de -f 4.°
>>ent. Um litro de agua destillada em tal densidade pesa 1.000
^rammos ou 1 kilogr., um litro de agua do mar pesa 1.026 gram.,

«m litro de mel 1.540 gram., um litro (ou um decimetro cúbico) de
batina batida 23 kilogr. e assim por diante." 

Esta tabeliã foi feita em vista de publicações modernas, dignas
de toda a confiança. Sua utilidade é incontestável e é pena que
substancias indígenas e especiaes ao nosso paiz e província nao
tenham sido estudadas sob este ponto de vista. A densidade ou_o
peso especifico das nossas madeiras e outros materiaes de construcção
tíonvinha muito ser estudado e vulgarisado.

A tabeliã de juros compostos á pag. 83 é apresentada como
biecto de instructiva curiosidade e como um estimulo á economia pela
demonstração da força do juro accumulado para o augmento dos capitães.

A desproporção enorme, apparentemente disparatada, entre os
oroductos do mesmo capital a diversas taxas é uma cousa notável,
surprehendente mesmo á primeira vista, mas que vem explicar, bem
«laminada, como cresce a fortuna dos usuranos e dos agiotas.

A propósito de accumulação de juros lembramos o testamento
te Thellusson de que falíamos á pag. 165 do Annuario de 188o.

.*

Nas tabellas de pags. 84 e 85 dos divisores fixos e dos dias
Domprehendidos entre duas datas conformamo-nos; com o uso com-
mum entre nós, isto é, damos de um lado os divisores fixos caleu-
íados para um anno commercial de 360 dias e de outro lado o modo
le achar os dias commetmididos entre duas datas do anno commum
.u civil de 365 e 366 dias. O uso a que alludimos é irregular e
Ilegítimo, pois que os divisores fixos são menores do que deviam
ser na realidade. Regular e legitimo, pois, é servir-se da tabeliã
•le pai?. 85 com divisores fixos maiores do que os indicados.

Para achar o divisor fixo exacto para o calculo de juros a qual-
per taxa basta dividir 365000 pela taxa annual: o quociente da
divisão indicará o divisor fixo.

O systema métrico decimal oecupa as paginas 85 a 89 onde
se encontra não sô o quadro das abreviaturas recentemente con-
vencionadas para indicarem-se as respectivas unidades como tambem
os quadros das relações entre elle e o nosso antigo systema de pesos
e medidas, e entre elle e o systema inglez de pesos e medidas amda
8m vigor. 15
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Damos na tabella de pag. 90 a comparação das escalais dos
thermometros Fahrenheit, Celshrs e Réauinur. As formulas para
reducção de qualquer gráo dos thermometros Fahrenheit ou Réaumur
em gráos do thermometro centésima! são as seguintes:

, para o 1." } 
F°""fX5, 

para o 2.° R° X 1,25. ' 
,

A7 pag. 91 encontra-se a conversão em millimetrcs das escalas
dos barometros graduados em pollegadas (e fracções de pollegada)
inglezas. Damos a conversão desde 26 pollegadas porque a tanto
deve o barometro descer no máximo nas maiores alturas da provincia.

*

A tabella de reducção á temperatura de 0 o cent. das alturas
dos barometros de mercúrio de pag. 91 e 92 é um complemento da
precedente. Nosso artigo de instrucçao popular de pag. 134 sobre os
prognósticos do tempo exigia tanto uma como outra. A' pag. 91
damos as instrucções precisas para fazer-se a correcção.

A utilidade das tabellas de pag. 93 sobre misturas calorificas
e misturas frigoríficas, especialmente a desta ultima, é incontestável
Nos lugares onde não ha gelo, mas uma drogaria fornecida^ das
substancias das misturas indicadas, — tem-se ahi, um meio fácil de
remediar uma necessidade obtendo gelo, sorvetes ou bebidas refrigeradas
por meio de combinações chimicas.

*

Nas paginas 94 a 96 damos os quadros comparativos da popu-
laçao e superfície dos estados da Europa e suas dependências européas,
das possessões ãos estados europeus fora da Europa, dos estados
americanos, e das províncias do Brazil. Quadros análogos costumam
ser dados nos melhores almanachs estrangeiros, como um objecto
que deve estar constantemente sob as vistas de todos. Nos estados
modernos, como nos antigos, a força, a dominação e o poder são o
ideal constante dos governos e das populações e mede-se quasi sempre
a força de um paiz pela extensão do seu território e pela quantidade
ou densidade da sua população.

*

O quadro das posições geographicas de diversas localidades nesta
provincia á pag. 97 foi corrigido e muito augmentado. Só consigna-
mos nelle as posições que nos pareceram bem determinadas. Para
completal-o, nos annos seguintes, pedimos que todos áquelles que
tiverem determinado geographicamente a situação de qualquer lugar
da provincia nos façam o favor de communicar a respectiva posição.

*
A' pag. 95 e seguintes damos o corpo oonsular residente na

provincia e como tal reconhecido pelo governo.
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De pag. 104 a 109 indicam* o pessoal dos juizes e tribunaes
desta cidade bem como as suas autoridades policiaes, e a relação
dos juizes de direito, promotores públicos e juizes municipaes em
toda a provincia. Em appendice consignaremos as mudanças que
tiverem oceorrido e completaremos qualquer falta.

Desejaríamos poder estender este trabalho registrando todo o
pessoal administrativo, judiciário, policial e ecclesiastico da provincia,
mas falta-nos para isso o espaço necessário.

Si o publico, porém, favorecer o Annaario da Província e si
poder* augmentar-se largamente a sua circulação, os seus editores
não trepidarão em alargar tambem as proporções do livro para incluir
tf elle todas as informações que possam interessar.

*
* *

Com as indicações e tabellas acima apontadas procuramos con-
signar no Annuario, quanto é possivel ás suas proporções e_ aos
nossos recursos, o que mais podesse agradar e utilisar aos habitan-
tes desta provincia a quem elle é consagrado. Oxalá tenhamos bem
comprehendido as suas necessidades e os seus interesses.

Como trabalho ainda novo — é fácil que nos tenham 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. \

•o^^ste^f^o-

LOGOGRXPHO IX

(Por syllabas)
A primeira com segunda

Guarda;
A segunda com primeira

Mancha;
A terceira sem mais outra

Nota;
A quarta com a segunda

Sobe.
Conceito

Todas quatro reunidas
Fazem da terra uma parte,
Onde impera mais Neptuno
Do que Venus, Juno e Marte.

A. B.

15*
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LOGOGRiPHO X
(Por lettras)

Corre, corre mui ligeiro, -- 
| | 

3, 5, J

Fugindo desta prisão, - 5, b, », A o, o

Esta útil e tão linda ave - 5- 6- d' d' J

Que se traz no casacão. — õ, 4 a, »

Procura bem no navio AAAAA
Esta fructa saborosa, — 3, », /, y
Encontrado lá no extremo — 1, 4 o»;.f;
Pra uma moça tão mimosa.
E' na Ásia uma provincia
E na China uma medida;
Um deos da Mythologia -

B droga bem conhecida; -
Uma cidade da Europa,
Como diz a geographia,,
Encontra-se bem no meioA __ 7 g, 2) 3, 2
Como affirma a anatomia./

Conceito
Ainda não decifraste?
Nem mesmo imaginaste
Que pode ser um estado
No Brazil não tolerado ?
Pois então eu te digo
Que, mesmo com perigo,
Alguns homens tem havido
Que a elle tem recorrido,
Despresando, como sei, _
As conseqüências da lei. IZ;AC.

6,7,6,3,8,9,
3, % 6
3, 4

7, 2, 7, 2
1, 2, 6, 8, 9

7, 9,3, 9, 5, 6

GHAEABA XXXVI
Na frente ninguém me vê,
Porém não por ser cobarde;
Por natureza não posso
Da gloria fazer alarde. — 1

Espécie de adiamento
Muitas vezes reclamado;
Mas nunca no parlamento
Como tal é termo usado. — 2

Conceito
Que eu tinha um dom milagroso
Já o creu a humanidade:
Sou um peixe como os outros;
Quanto ao mais, não é verdade.

A. B.
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POESIA POPULAR RIO - GRANDENSE
(Este Annuario será sempre, na medida de suas

forcas um repositório de cousas uteis e de assumptos
provincianos. O conhecimento da nossa poesia popular,
tão rica, tão cheia de vida e colorida, tem sido ate hoje
despresado, salvo um ou outro esforço isolado. Entre-
tanto o assumpto merece ser estudado. Para isso torna-se
necessária uma grande collecçao, .ue ™fellz™nt^^
não existe. E' verdade que o Sr. Carlos von Kose itz

publicou na extineta „Gazete de Porto Alegre uma

grande porção de quadras populares; mas essa collecçao,
na qual aliás ha muita cousa hoa e que sentimos nao
ter á vista, ha muitos versos, que não pertencem a poética
rio-grandense e que nasceram sob outras influencias

Mesmo assim, si todos os que o podem tivessem
publicado alguma cousa a respeito, terse-hia ja reunido
um vasto cabedal para o estudo da nossa poesia popular.
Da pequena collecçao do Sr. Cesimbra Jaques tomamos,
como é fácil de ver, alguma cousa. .

A direcção do Annuario pede encarecidamente
a todas as pessoas, que souberem de cor, ou que
tenham colleccionado alguns versos desta classe> o. ob-
sequio de enviar-lhe para que a memória nao continue
a ser, como até aqui, quasi que exclusivamente o archivo
da nossa poética. E' uma cousa fácil e um serviço que
se presta. Esperamos que os nossos comprovmcianos nao
serão surdos ao appello que lhes fazemos.)

Os bravos filhos de Marte *)
Juraram pela existência
Sustentar a todo custo
Da nação a independência.

justes versos e outros, que aqui se encontram, eram cantados

pelos farrapos da revolução de 1835.
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Amante, firme, independente
E' dever de um filho honrado,
Pela Pátria dar a vida
E' justo, é dever sagrado.

Unidos, amantes briosos
Da feliz fraternidade,
Seremos republicanos;
Justa lei da Liberdade.

Quem saudoso inda suspira
Pelo amado captiveiro
Vá servir a seu senhor;
Deixe o solo brazileiro.

Quando a voz da Pátria chama,
Devemos obedecer.
Na frente cantemos o hymno:
Ou Liberdade ou morrer.

Mimosas rio-grandenses
Criai bem vossos filhinhos,
Que a Pátria muito precisa
Do vigor dos seus bracinhos.

Porto Alegre e Rio Pardo
Seguem a mesma opinião
Por não poder supportar
Esta vil escravidão.

Bento Gonçalves da Silva
Foi preso, foi desterrado;
Mas deixou o bravo Netto
Pra cumprir os seus tratados.

O Netto gritou na frente,
O David na retaguarda:
— Esta corja de captivos
Para os livres não são nada.

:'¦;.!¦

;»,í

^.
33
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Valente Davidf guerreiro,
Que na mão sustenta a espada,
Atropella, prende e mata
A nojenta gallegada.1)

Graças immensas são dadas
A Gonçalves, Lima e Netto;
Viva o coronel Crescencio!
E seus camaradas libertos!

Onofre rendeu as armas
Com dores no coração;
Não foi falta de coragem,
Foi falta de munição.

Qual seria o farroupilha,
De tão duro coração,
Que foi dizer aos gallegos'— 

Que não tinham munição?

Si eu não sou republicano
O Deus do céo não me escute,
A luz do dia me íalte
A terra não me sepulte,

Minha mãe eu lhe dou parte:
Não me chame de tyranno,
Vou seguir as minhas armas
Porque sou republicano.

O heróe Bento Gonçalves,
Que de nada se temeu;
No dia 20 de setembro
Bateu palmas e venceu.

Senhor Netto vá-se embora
Não se metta a capadocio
Vá tratar dos parelheiros,
Que fará melhor negocio.

% Chamavam assim os republicanos aos partidários da legalidade
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Senhor Netto não precisa
De cuidar de parelheiros,
Já lá tem Silva Tavares,
Só 'stá faltando o Medeiros.

Mais vale uma farroupilha
Que tenha uma saia só,
Do que duas mil camelas1)
Cobertas de ouro em pó.

Hei de mandar escrever
Por montanhas e desertos
Em lettras d'oüro este nome:
-— Antônio de Souza Netto.

O dia oito de outubro
Foi um dia soberano
Em que no Seival soou
O grito republicano.

A vinte e cinco de maio
No passo de Inhanduy,
Camelo1) virou capinxo;
Ninguém me contou, eu vi.

'Stou velho, tive bom gosto
Morro quando Deus quizer;
Duas penas levo commigo:
— Cavallo bom e mulher.

Cavallo bom e mulher
Foi pelo que fui perdido.
Cavallo bom sempre tive,
Co'a mulher fui mui unido.

Qualquer pesar me diverte,
Qualquer gosto me dá pena.

«r

[) Outra denominação da legalidade.
¦Aí

iíVV
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Quem quizer #er bem querido
Não se mostre affeiçoado,
Que um affecto conhecido-
Periga ser despresado.

/

As seguintes quadrinhas foram dedicadas aos Serri-
tanos de Cangussú em 1820.

Amigos, irmãos do fado,
Nossos pagos 'stão perdidos,
Já não são admittidos

Os honrados.

Illustrissimos senhores
Lá dos pagos do Serrito,
De arrenegado e afflicto

Vou fallar.

Já não posso supportar
Esse infame proceder,
Por isso vou a dizer

O que são:

Tolos sem comparação
São todos lá desses pagos,
Que não merecem afagos

De ninguém.

Vergonha nenhuma tem,
São de lares namoradores,
Que por causa dos amores

Vivem brigando.

De continuo resingando
Uns com os outros só se vê,
Vejam a causa porque

Fazem isto.

,v,... yy
.: ¦ .
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Varias vezes ta&ho visto
O motivo dos enfados,
Querem todos ser amados

De por força.

Um diz: „Veja aquella moça:
Sendo bella e delicada,
Foi se fazer desgraçada

Por seu gosto;

„Pois é de importuno rosto
O moço a quem ella quer;
Bem dizes que sempre é mulher,

Amigo.

„Sendo eu tão bello figo,
Mil vezes melhor do que elle,
Foi se agradar d'aquelle

Traste."

Diz o outro: „Tarde andaste
Devias ter-te adiantado
Com mais signaes de agrado

A tal."

Responde: „Guerra fatal
Tenho feito aquella ingrata;
Mas ella de resto trata

O meu amor."

.1 Tome um conselho, senhor,
Que lhe dou, sou seu amigo:
Não queira ser inimigo

Da paz.

„Deixe lá o pobre rapaz
Gozar cia sorte o prazer,
Para que você ha de ser

Assim?!"
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— „Adopto oçponselho emfim,
Que o meu amigo me dá
Ella se arrependerá

De despresar-me.

„Hei de ver outra e casar-me,
Mostrar-lhe quanto mereço,
Pois tenho quem faça apreço

Em minha pessoa."

— „E' uma rasão mui boa
E melhor você não pensa.
A seca vae sendo extensa

Adeus.

„Vá cuidar dos passos seus,
Que eu dos meus vou a tratar
Para não dar que fallar

Ao mundo."

E' de juizo profundo
üm dos taes namoradinhos
Que ficou fazendo pratinhos

De conselheiro.

Faz me falta o dinheiro
P'ra a minha desdita seguir;
Mas com quem discutir

Eu sempre acho.

Vejam que trombas de macho
Com que me havia sahir
Para me fazer rir

Agora.

Logo sem muita demora
Veio um que era dos taes,
Tolo inda talvez mais

Que o primeiro.
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„Deus o guarée cavalheiro
Estimo de o encontrar
Para poder conversar

A gosto:

„Veja como trago este rosto
De mil raivas incendiado,
Que comigo tem-se passado

Casos tristes.

„Tu, que no mundo existes
Alguns annos mais do que eu,
Repara o que succedeu

No districto.

„Eu, de agoniado e afflicto
Até fallei na obra de casar.

U

Agora vou nomear
Os que seguem esta carreira:
José Barbosa Siqueira

E' o primeiro.

E tambem seu companheiro,
Que é de nome Constantino,
Que ás vezes fica interino

Em seu lugar.

Os Caetanos vão gastar
Os seus reaes por ter entrada
E o Borges é camarada

Da súcia.

Não são de menos astucia
O Ermilindro e o Pantaleão
Tambem anda no cambão

O Hilário.
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E outros de jp^so mais vario
Como trez, que me iam ficando:
O Maximiano, o Hildebrando

E o Ignacio da venda.

Fica acabada a contenda
Em que isto dá, quero vêr,
E tambem seu proceder

Tolo.

Meus senhores, me disculpem
A minha pouca extensão,
Que, se eu fosse fallador,
Muito mais diria então.

Mano Jucá, venha cá,
Vá recolher a quadrilha-
E me pegue a égua rosilha,
Que quero seguir o Amor.
Traz de lá o tirador
E as bolas, que eu retorci,
Para ver se alcançarei
Essa china quadra e meia,
Que por ella assim mesmo feia
Toda a noite suspirei.

Meus senhores, dêm licença
P'ra atirar minha pedrada;
Quem no mundo não arrisca
Não ganha nem perde nada.

Esta noite dormi fora
Na porta do meu amor
Deu o vento na roseira,
Me cobriu todo de flor.

Todos cantam, trovam versos
Com sua sabedoria,
Só eu me ponho a cantar
Pela lei da monarchia.1)

t

l) Lei da ganchada, lei dos gaúchos.
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Quando me pogaho a cantar
Digo palavras tyrannas,
Da arvore em que me encosto
Sécca o tronco e murcha a rama.

Meus senhores, é verdade,
Assim digo e vou de lado,
Tenho medo da mulher
E da rabiça do arado.

\

Desde aquelle infeliz dia
Em que a sorte nos dividiu
Nunca mais uma alegria
No meu rosto ninguém viu.

No deserto em que me vejo
Já meus olhos não te alcançam
Recebe, prenda querida,
De minh' alma esta lembrança.

Manda-me lá d'onde estás
Alguma cousa de mimo,
Novas de tua saúde,
Que é a cousa que mais estimo.

Ande eu por onde andar,
Viva os annos que viver,
Passe os transes que passar,
De ti não me hei de esquecer,,

Vou cantar sobre este pinho
Com toda a facilidade,
Viva o cravo, viva a rosa
E Mariasinha da cidade.

Não posso beber cachaça
Nem aguardente tampouco,
Bebo uma ou duas medidas
Para alimento do corpo.
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O AMIG% ALANO1)
0 que diz, amigo Alano
Do que toca ao nosso pleito?2)
Viver assim deste geito

Não me agrada.

De certo é vida arrastada
A nossa por este lado,3)
Dormindo como veado

Na coxilha.

Rosas com sua quadrilha
De blancos em Buenos-Ayres
Dizem que já armou os fraldes1)

Contra nós.

Ha de esse monstro feroz
Experimentar desta feita
Aquillo que o diabo engeita

No inferno.

Deus queira que neste inverno
O caudilho degollado
Não vá de presente enviado

A Satanaz.

E como joga sem az
E sem manilha de espada,
Ha de arriscar na parada

O az de copas.

V) Alano era um sargento do 2.° regimento que nesse tempo era
commandado por Manoel Luiz Ozorio, depois Marquez do Herval.
Estes versos lhe foram dirigidos por um camarada.

2) A guerra de 1851 .contra o dictador Rosas.
3) Margem direita do Rio da Prata junto a Buenos Ayres,

quando a divisão brazileira soh o commando do general Marques
passou aquelle rio para ligada com as forças de Urquiza (entre-riano)
deporem o dictador Rosas.

4) Frades.
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E depois Mandará á tropa
A general Manoeíita,1)
Essa guapa senorita ,<Ç; ¦

Mui afamada.

Carga secca e denodada
Por Deus que lhe hei de fazer,
E si o pai apparecer,

— Passe de largo.

O seu trato é bem amargo,
E somente p'ra brincar
Gí-osta de fazer tocar

Á resvalosa.2)

Dessa fera tão damnosa
Deus nos livre, amigo Alano,
Eu quero gozar este anno

Da nossa terra.

Este paiz sempre em guerra
Tudo traz em calções pardos
Os campos só criam cardos

E gafanhoto.

Feijão chamam de poroto,
À barata caçar axa,
E o que nós chamamos cachaça

Elles dizem cana.

bSkSmBS
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E por aqui tudo | manha,
Tudo é burla e tudo é peta,
Todo o cavallo é macêta

E rodilhudo. l u
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$ Manoeíita era a filha de Eosas.
% Mazurka ao som da qual Eosas mandava fusilaí e degolar

os adversários da sua tyrannia e dictadura.
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Todo^o gaúcho %peIludovT
Todo o matuiigo é matreiro.
Em cima disso o pampeiro
yyiWê, Nos assola. I :": y.
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Ora sebo, isso me amola
E me faz desesperar
Tomara já me pilhar

Nos meus pagos.

(Continua.)
(3 *-4.» <?>-» > «4H- -.-•-
(3 /t' «2)

CHARADA XXXVII
Trocando a final, é trapaça: — 2
Sendo assim, não é ligeiro. — 2

Conceito
Se o fôr, náo ha negal-o,
E' por força um trapaceiro. A. B.

LOGOGRIPHO XI
(Por lettras)

Asperesa nunca mostra — 6, 11, 9, 10, 7
Ha muita gente que tem — 6, 7, 1, 2, 11
E' cidade mui notável — 4, 5, 6, 11
Um tal preço não convém — 9, 7, 4, 5
E' feito para expedir — 9, 11, 8, 5
Um tanto delgado sou — 6, 7, 3, 4, 5
E7 p^ra dores e prazer — 9, 11, 6, 7
Elevado sempre estou. — 9, 10, 6, 5
í*' v . ^¦íy^^y'. ¦ * ,'. '* ,-.:*y' '¦ 

l,

Conceito
Em vao figuro na historia; \ - f
Sou cousa falsa e illusoria.

ix. XJ.

ZÁ...

¦W;-
CHAEADA XXXVIII

Muito perto do pescoço; — 2 ~
Ein alguns mattos se vê. — 2

... Conceito ^
Que eu faça do branco parte
Por certo ninguém o crê,

A. B.
16
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RECEITAS PARA USO INDUSTRIAL OU
DOMÉSTICO

COLLA PARA COLLAR BORRACHA SOBRE MADEIRA Oü METAL

As juntas feitas com borracha deixam de ser bem
herméticas porque a borracha uao adhere as super-
ficies contra as quaes e collocada.

Pode collar-se a borracha sobre madeira oi sobe
metal com uma solução ammoniacal de gomma laça
toia nas pwporçõès de 10 partes de amnronraco e de

1 
ntuS^ - Hquido viscoso jWri nio- no fim de trez ou quatro semanas ficara fluido.

1 
Neste ultimo estado emprega-se, applrcando leve

camada nas superfícies a ligar ou juntar.

Verniz de ouro para latÃo ou cobre

Laça em grãos 180 g» j succino derretido 60 g ;
extracto de sandalo t^.; g«»^Js/do
sangue de drago 35 gr, assairao & y.» vmx r
120 fegOel Vs to e $& 

'-ÈÊM
a adherencia ajuntando V/o de ácido bonco.

¦ 
>¦ ''¦'".-".,.¦¦

Destruição das baratas Ap

O processo mais simples para matai-as é coUocar,
no lugar que ellas mais freqüentam, v»*« «^
fnmlo %e deita um pouco de cerveja. Ao que parece
^baratos So partidárias da cerveja-, entram nas vas_-

lhas para beber e afogam-se.
¦_#rí

f \ COLLA PARA CORREIAS

TVita v 100 g de colla de peixe em agua fria,
Deita-se ímg» banho-maria.

quando esta molle, iaz-se ^-*^v^ 3 de bi-atando perfeita a j^lN^^gM* 
3 
|| esta

#?#WâM!|»Mt t So excessivamente
WÊmWm: I « = excessivamente
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seguro as duas extremidade! de uma correia. Tem se o
cuidado de tornar as duas extremidades ásperas por meio
de uma grosa, e passando então a colla nas partes ásperas
apertamn'as uma contra a outra entre duastaboas reuni-
das com parafusos, e deixam-se assim apertadas porespaço de 24 horas.

A resistência das correias (assim ligadas) á tracção
é extraordinária.

Cimento paea collar vídeo sobre metal
1.» Resina (breu) 5 partes; cera amarella e vermelha

de cada qualidade 3; parte.
2.° Mistura de alvaiade e f-lycerina.

Verniz para o latao polido
Faz-se dissolver em meio litro de álcool 56 g. de san-

daraca e 14 g. de resina e ajunta-se, depois que a dis-
solução está perfeita, 5 gottas de glycerina.

Extracçao de argüeiros dos olhos.
Eis um remédio fácil contra os accidentes ás vezes

graves que podem resultar da introducção de argüeiros
nos olhos. Affasta-se do globo do olho a palpebra inferior,
e colloca-se nessa cavidade uma semente, bem limpa,
de linhaça.

Fecha-se o olho em seguida. A semente colla-se, a
principio, no globo; depois vai se cobrindo de uma
mucilagem espessa que lhe permitte escorregar facilmente
em todos os sentidos.

Ao cabo de um instante, mais ou menos longo, a
semente, sahe ainda viscosa pelo canto interno do olho.
Seria por effeito da mucilagem que desapegou-se o ar-
gueiro? — O que é certo é que a dor cessa quasi instan-
taneamente depois da introducção da semente. O reme-
dio é fácil de applicar-se.
te V Banho de pés sinapisado

Nem todos sabem preparal-o e é útil sabel-o. Para
5 ou 6 litros de água a quantidade de farinha de mos-
tarda não deve exceder de 50 g.

7 te 16* '
m
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Essa mostarda é desmanchada em um ou dous litros
de agua morna; a vasilha contendo a diluição é coberta
e deixa-se assentar por 5 a 10 minutos.

O banho é depois aquecido com agua muito quente,
mas não fervendo (como praticam geralmente). Nao se
deve aiuntar vinagre nem outra substancia ácida, cuja

presença prejudicaria em vez de favorecer a acçao de-
rivativa do banho sinapisado.

ReproducçÃo de folhas ou de eloees

Podem formar-se albums com coliecções de folhas ou
de flores naturaes reproduzidas pelo desenho. Para esse
fim untareis um prato com um pouco de azeite. Depois
fareis passar a parte untada por cima da chamma üe
uma vela accesa e tereis em breve a tinta precisa, io-
mareia então uma ou mais folhas da planta que desejais
reproduzir e a collocareis em cima da tinta, aper-
tando-a de leve. Em seguida a levantareis e apphcareis
com cuidado sobre uma folha do álbum, comprimmdo-a
levemente; tereis assim um desenho perfeito e_muito
fixo. Do mesmo modo se obterá a reproducçao das
flores, tendo o cuidado de achatal-as antes.

Frascos com líquidos coloridos

Os boticários tem geralmente grandes frascos cheios
de liquidos coloridos, que produzem á noute um bonito

(effeito, sendo bem illuminados. Os americanos acharam
cousa melhor. „

Em vez de um unico liquido colorido, em cada irasco,
elles collocam dous, trez e mais liquidos diversamente
coloridos. ti j/'^

Para obter este resultado deita-se no frasco, em

primeiro lugar glycerina colorida com ácido chromico;

por cima agua com qualquer tinta e depois terebenthma
addicionada de uma tinta bonita.

O effeito é bem interessante.

Para desineectar o suleureto de carbono

E' insupportavel o cheiro nauseabundo d'estepro-
dueto chimico que constitue o formicida Capanema. Para

_. yy-
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desiiifectal-o basta pôl-o em contacto, por doze horas,
com retalhos de cobre. Fica depois disto incolor e com
cheiro de ether que não é desagradável.

" Composição preservadora da humidade
Pode servir todas as vezes que ha necessidade de

preservar da humidade qualquer substancia; obtém-se mis-
turando:

Argila cosida (telhas socadas, por exemplo) peneira-
da, 10 partes (em peso); pedaços de porcelana pulveri-
sada, 10 partes; arêa fina, 1 parte; lithargyrio (fezes
de ouro), 1 parte; oleo de linhaça,. a quantidade necessária.

Quando a mistura formar uma massa semi-fluida,
estender-se-ha com um pincel sobre o objecto a preservar
e deixa-se seccar.

Maneira de experimentar as correias de sola
Corta-se um pedacinho de correia que tenha cerca

de 1 millimetro de grossura e põe-se em vinagre forte.
Si o couro foi bem cortido e fôr, por tanto, de boa qua-
lidade, elle se conservará, mesmo alguns mezes, sem mu-
dar de estado, tomando apenas uma côr mais escura.

Si, pelo contrario, está mal cortido, as fibras im-
pregnam-se de vinagre e incham rapidamente, transfor-
mando-se em pouco tempo em uma massa gelatinosa.

Lettreiros ou desenhos em yidro
Podem gravar-se lettreiros ou desenhos em frascos

ou em chapas de vidro, recortando o lettreiro ou desenho
n'uma folha de papel e collando esta no vidro. Em se-
guida dirige-se sobre as partes recortadas, um jacto de
arêa fina que tirará o polido do vidro nos lugares que
não estiverem preservados pelo papel. Descollarido depois' o papel o desenho apparecerá nítido e durável como si
fôra feito com ácido fluorhydrico.

Si se tratar de um objecto industrial con virá que
os desenhos sejão recortados em chapas de cobre ou de
latão;

-
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Paea obter batatas rapidamente

Em uma boa terra, bem exposta, fazem-se covas.
No fundo de cada cova deposita-se um pouco de

estrume; por cima, uma camada de terra; depois uma
camada de palha, sobre a qual deposita-se uma batata
de qualidade precoce.

Por cima da batata uma segunda camada de palha
e finalmente enche-se o buraco com terra boa e solta.

Tomando estas precauções, as batatas planta-
das em principio de julho poderão ser colhidas em prin-
cipio de outubro.

Pommada para os lábios
Vaselina branca bOg.; parafina pura 25 g.; carmim

fino 0,25 cg.; essência de rosas ou de geranium rosado
5 a 6 gottas.

Derrete-se a parafina e a vaselina; ajunta-se-lhes,
quando derretidas, o carmim de antemão desmanchado
n'uma pequena parte da vaselina; aromatisa-se depois
com a essência.

Quando a composição está próxima a solidificar-se,
vasa-se em pequenos moldes ou fôrmas de papel, que se
fazem facilmente enrolando papel em volta de um lápis,
collando e dobrando uma das extremidades.

Guardam-se estes lápis de pommada em caixinhas,
separando-os com arêa ou com serragem de madeira.

Tem-se assim uma pommada excellente para os la-
bios, preservando estes de rachar.

Nunca rançará e conserva-se indefinidamente.

Mata-borrÃo para tirar as manchas de tinta
. Toma-se mata-borrâo grosso que se molha algumas

vezes n'uma solução de ácido oxalico ou de oxalato de
potassa.

Faz-se seccar. Quando se quer tirar uma mancha
de tinta applica-se sobre esta o mata-borrão assim pre-
parado, que absorverá a tinta e a fará desapparecer.
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-• Si a tinta estiver secca, se deverá molhar o pedaço de
mata-borrão destinado a fáfêi-a desapparecer.

PAEA AFUGENTAR OS RATOS

O chlorureto de cal, produeto barato, não destróe
os ratos; porém pelo seu cheiro, que os ratos não podem
tolerar, afasta-os das suas moradas, em quanto ahi perma-

X nece. Basta introduzil-o em pó ou desmanchado em
agua nos buracos dos ratos para afugental-os immediata-
mente.

Não tendo elles então onde recolher-se será fácil
caçal-os.

Paka bkonzeak o cobee
.. .17 * * '

Para dar-se ao cobre a côr do bronze passa-se so-
bre a peça de cobre, que se quer assim preparar, uma
dissolução saturada de sulfureto de potassium em agua.

Deixa-se seccar e limpa-se depois com uma escova
macia. Este meio é muito pratico e basta em geral
uma única operação.

Batatas feitas a eamalho oetigao
^Descasco as batatas cruas, aparo-as escrupulosamente

e parto-as em fatias de meio dedo de grossura. Em
cima de lume muito brando, colloco a minha frigideira,
lanço-lhe um bocado de manteiga e vou alourando,
branda e suecessivamente, as minhas rodellas. E' uma
operação para que se não quer pressa, mas dedicação,
mimo e paciência.

„Depois de weio-fritas as batatas, vou-as retirando
e ponho á janella, ao ar. Terminado este primeiro
serviço, faço atear uma forte fogueira e reponho no
lume a frigideira com um grande naco de manteiga.
Quando esta, derretida, principia a saltar em bolhas de- fervura, lanço-lhe outra vez as batatas, que a esse tempo
devem estar já frias. As batatas, afogadas na manteiga
em ebulição, empolam então prompta, rápida, portento-
samente e cada uma dos rodellas toma logo a fôrma
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éspherica. E' admirável, é cpasi miraculoso o resultado
d'este processo. A batata fica fofa, amanteigada, fari-
nhenta, inchada, leve e molle como uma filho ou como
um sonho!" (Ramalho Ortigão)

Ee VAS ENSOPADAS

Conforme os gostos, assim serão escolhidas as ervas
que podem ser: mostarda, celga, pataragona, nabiças,
espinafres, azedinha, lingua de vacca, etc.

Depois de lavadas, vai-se tirando ás folhas o talo
grosso, que se não aproveita, e pondo estas em agua
fria. Terminada a operação preliminar, tiram-se as
folhas da agua fria e lançam-se n'uma panella contendo
agua fervendo e que continuará a fei'ver no fogo.

Nesta primeira agua as ervas devem ficar 5 mi-
nutos; findo este tempo, se despejará a agua e as ervas
serão novamente cobertas com agua fervendo contendo
um pouco de sal. Então deverão ferver até ficarem bem
cosidas. Chegadas a este ponto, esgota-se a agua e as
ervas são collocadas n'um passador e ahi ficarão até
escorrer bem a agua. Batem-se depois as ervas com
as costas da faca até ficarem bem picadas.

Fuma caçarola lança-se uma colher de manteiga,
um quarto de dente de alho bem picado, uma pitada de
pimenta do reino, o sal necessário, e vai ao fogo; espera
se que a manteiga esteja bem quente e então refogam
se na caçarola as ervas já picadas e enxutas, e deixam-
n'as ferver algum tempo (mais ou menos nm quarto de
hora). Pouco antes de as servir acerescenta-se umas
colheres de leite frio, mexe-se bem, deixa-se ferver um
pouco mais levam-nas para a mesa.

, y "- <-" Estufado

Traspassa-se com pedaços de toucinho um bom bo-
cado de carne. Esmigalha-se um dente de alho com sal
e pimenta do reino e esfrega-se toda a carne com este
tempero. Bota-se n'uma caçarola um pouco de banha

-de porco, algumas fatias de toucinho, dous ou trez den-
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tes de alho, duas ou trezf; cebolas partidas em quatro
pedaços e, quando a gordura estiver bem quente, collo-
ca-se a carne na caça rola.

Deixa-se aquecer um pouco de um lado e vira sedepois do outro lado; põem-se algumas cenouras, trez ou
quatro dentes de cravo, uma pitada de nóz muscada ra-
lada, uma boa colher de farinha de trigo por cima da
carne e despeja-se então na panella uma garrafa de
vinho Bordeaux.

Meche-se em volta do caçarola, fazendo girar a
carne, tapa-se bem e deixa-se cosinhar de vagar, com
pouco fogo, por espaço de 5 ou 6 horas, mechendo de
vez em quando e virando a carne de um para outro
lado para não pegar no fundo da caçarola. No fim das
5 ou 6 horas estará a carne bem cosida e o molho grosso.Estando prompto, arruma-se n'um prato e despeja-
se o molho em cima ou serve-se n'uma molheira —¦ mas
bem quente.

O estufado pode ser comido frio ao almoço.

Palmito
Corta-se o palmito em rodas e cosinha-se em água

com um pouco cie sal.
Tem-se antes posto de molho em água fria umas fatias

de pão (de água); quando está bem molle, espreme-se
toda a água.

Põe-se n'unia caçarola um pouco de azeite, um dente
de alho esmigalhaclo, sal, salsa, pimenta do reino e,
quando está bem quente, lança-se o pão e mexe-se paramisturar tudo, pròvando-se para augmentar os temperos,
si fôr necessário.

As fatias de palmito estando cosidas, deixam-se
enxugar. Prepara-se n'uma saladeira um molho com 3
colheres de azeite, uma de vinagre, sal, um dente de
alho picado e pimenta do reino. As fatias frias de palmitosao postas n'esse molho e pisadas com mão de pilão até
reduzirem-se á massa e juntarem-se com o molho. Toma-se
uma frigideira e colloca-se no fundo uma camada de
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palmito e por cima outra camada de pão preparada
(como se disse acima), depois outra de palmito e outra de
pão, sendo a ultima de palmito, que se apolvilha com
farinha de bolacha e leva-se a frigideira ao forno bem
quente.

Estando enxuto e a farinha dourada pôde servir-se.
; 
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Sopa de repolho
: Parte-se um repolho em fatias finas e, no que fer-

ver a água na panella, lançam-se n'ella as fatias; deixa-
se ferver um pouco e depois despeja-se essa água;
põe-se na panella nova água fervendo e deixa-se então
cozinhar o repolho, tendo o cuidado de ajuntar sal, um
dente de alho, salsa e cebola e um pedaço de toucinho
ou uma colher de azeite.

Cortam-se fatias de pão nas quaes estende-se man-
teiga; rala se queijo da qualidade preferida.

Estando cozido o repolho arruma-se n'uma frigideira
uma camada delgada de repolho e em seguida outra de fa-
tias de pão com manteiga e apolvilha-se com o queijo ralado-,
faz-se nova camada de repolho, outra de pão e queijo e
assim successivamente até encher a frigideira, deven-
do ser a ultima camada de repolho. Estando isto
prompto, põe-se sobre o conteúdo o caldo de repolho.
Leva-se a frigideira ao forno e deixa-se seccar um
pouco e tostar levemente, devendo servir-se bem quente.

Excellente nara um dia de frio.

¦r^-.

Salmis
Tendo se caça assada — perdizes, maçaricos, marrecas

ou patos, deixa-se esfriar, depois corta-se em pedaços.
Põe-se banha de porco numa caçarola, uma colher de
farinha de trigo, um deute de alho picado e umas ro-
das de cebola tambem picada, um pouco de pimenta do
reino e se meche até ficar bem ruço; então lança-se na
caçarola um copo de vinho branco ou do Porto e outro
tanto de caldo de carne, um ramo de salsa, sal, dous
dentes de cravo e deixa-se ferver um pouco, mexendo
sempre para o molho ficar bem ligado.
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, Então põe-se os pedaços das aves assadas na ca-
carola e deixa-se ferver meia hora com pouco fogo e,
no-momento de servir-se, ajunta-se uma colher de sopa
de azeite de oliveira, um pouco de summo de limão e
mexe-se para misturar bem.

Fritam-se em manteiga fatias de pão cortadas em
pedaços pequenos; arrumam-se no prato os pedaços das
aves e em volta do prato as fatias de pão frito e des-
peja-se o molho por cima das aves. Serve-se logo e
bem quente.

Sopa „élizée eécltjs" . ¦, |l#i|

Os vegetalistas tambem tem os seus menus variados
e as seus pratos saborosos.

Chamam-se vegetalistas aquelles que declararam
guerra á alimentação por meio da carne e que se ali-
mentam só com vegetaes.

O geographo E'lizée Réclus é um dos taes inimigos
da carne, vegetalista enragé, e em sua homenagem foi
baptisada com o seu nome a seguinte sopa que ainda
não provamos mas que indicamos para ser experimentada.

— „Frijam-se trez ou quatro cebolas em boa
manteiga (!); ajimte-se-lhes caldo de feijão que tenha
estado a ferver pelo menos uma hora, Tomem-se de-
pois algumas castanhas, sem a pellicula, e cozinhem-se
em uma parte do caldo acima referido; e em seguida
esmaguem-se, formando purée com o resto do caldo; na
oceasiao de ir para a mesa ajuntem-lhe algumas colheres
de leite (!)."

A manteiga e o leite aqui empregados serão vege-
taes?!

AM

Como se pode conseguiu a felicidade
: 

¦¦¦¦

No Annuario do anno anterior demos uma receita
ou regimen formulado pelo escriptor inglez Mortimer
Collins pava alcançar-se a felicidade, — receita ou re-
gimen que só está ao alcance dos ricos ou abastados.

Um dos nossos favorecedores objectou a impossibi-

Ai--:' 
'¦ ¦ **.
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lidade em que estava de©cingir-se ao regimen e nos
pedio outro que se accommodasse ás suas çircumstancias.

Podemos felizmente satisfazel-o. E quem nos tira do
apuro é o apreciadissimo escriptor Alexandre Dumas Filho.

Aqui vai um regimen de vida adaptado e ao al-
cance de todas as condições sociaes. Cremos poder ga-
rantir a sua efficacia.

Queres ser feliz, leitor ? — O que considerarás tú
a felicidade? — Si fizeres delia a mesma idéa que nós
— eis o que deves fazer para alcançal-a:.

— „Caminha duas horas todos os dias; dorme sete
horas todas as noites; deita-te, sempre só, logo que ti-
veres somno; levanta-te logo que te acordares; trabalha
desde que te levantarei. Não comas senão para satis-
fazer a tua fome, não bebas senão á tua sede, e sempre
lentamente. Não falles senão quando fôr precizo e não
digas senão a metade do que pensas; não escrevas se-
não o que podes assignar, náo faças senão o que podes
dizer. Não te esqueças de que os outros contam com-
tigo e de que tu não deves contar com ninguém. Não
estimes o dinheiro nem mais nem menos do que vale:
elle é um bora servidor, mas é um máo senhor. Evita
as mulheres antes dos vinte annos, affasta-te dellas de-
pois dos quarenta; não cries sem saber ou pesar bem a
que te obrigas e destróe o menos que puderes. Perdoa
de antemão a todos que te ofenderem no interesse de
tua própria segurança; não desprezes os homens; tam-
bem não os odeies nem delles escarneças com demasia;'— 

lastima-os apenas. Pensa na morte todas as manhãs,
tornando a ver a luz e todas as tardes reentrando na
sombra. Quando sofreres muito, encara tua dôr em face;
ella mesmo te consolará e te ensinara alguma cousa.
Esforça-te em ser simples, em te tomares útil e em
ficar livre; e espera para negares a divindade que te
tenham provado bem que ella não existe."

"u :£cM&f
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LOGOGREPHO XII .
(Por syTlabas)

Ao distincto poeta Luciano de Aguiar V
Eil-a nos mares sulcando
As ondas serena e airosa!
Eil-a tambem afrontando
Borrasca ás vezes irosa! — l.ft e 3.a
E' bicho; mas não te amedrontes,
Que este de certo não morde;
E' tal que nunca emmagrece,
Nem podes fazer que engorde. — 2.* e 4.a •
E' bola, bem claro te explico,
Que leva pancada a valer;
Mas nisto maldade não ha,
E; jogo que causa prazer. — 4.a e 3.a
E? todo composto de partes,
Cada qual um todo perfeito;
Se mais te disser, não vou bem;
Kemetto-te, pois, ao conceito. — 3.a e 4.a

Conceito
Se de corda elle é feito, tem um fim,
Mas nunca (Deus nos livre) p'ra enforcar;
Tambem é no sentido figurado
Estorvo com que temos de luctar. A. B.

CHARADAS
XXXIX. Ha uma divindade cornigera que dá marradas na pança.—1—2

XL. Tubara, peixe e ave. — 2 — 2
XLI. Está quasi passado o moribundo. — 2 — 2

XLII. Não desanimes! Ameaça cahir ? Pois, levanta-o. — 1 — 2
XLIII. Que monstro horrível! Silencio! E que feroz! Mas . . .

eis que vejo uma creatura humana. — 1 — 1 — 2
XLIV. Bem longe, na Ásia dusta, abunda em água. — 1 — 2

XLV. E? encantadora qualquer época do paganismo. — 2 — 3
XLVI. Desapparece a duração do entretenimento. — 2 — 2

XLVII. Este jogo, á boca de um rio, é discórdia certa. — 2 — 2
XLVIII. Está a ficar cinzento, qual certo adubo picante, este

senhor quinquagenario. — 1 — 2
XLIX. Quer no leito do rio, quer na selva espessa, esta flor¦ esparge aroma. — 2 — 3

Copacabana (Pelotas).
L. E' adiante deste rio esta provincia. — 2 — 2

LL Siga que não está lá este animal. — 1 — 1
LIL E' pronome, é fidalgo e é voraz. — 1 — 2

LIII. Caminha, menina, para esta provincia. — 2 — 3
LIV. Na musica e no corpo deste homem. — 1 — 1

LV. Olha como é linda esta planta! — 2 — 2
LVL Este vaso faz tremer este instrumento. — 2 — 2 Izac.

.->
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NOTAS ESTATÍSTICAS SOBRE A PROVÍNCIA
DO RIO GRANDE DO SUL

Continua a provincia sem serviço estatístico organisado. E' um
facto deplorável.

No emtanto estamos convencidos que com pequeno sacrificio
dos cofres públicos se poderia remediar o mal.

O trabalho estatístico n'uma provincia isolada não tem grande
complicação e pode ser feito com facilidade relativa, desde que o
povo fique educado e acostumado a dar periódica e repetidamente
as informações que lhe são exigidas.

Um arrolamento de longe em longe é sempre um serviço de-
feituoso, porque provoca, pela sua própria raridade, o espirito nimia-
mente desconfiado das populações.
Itf- O melhor é habituar o cidadão a um arrolamento periódico e
regular, com breves intervallos, porque em pouco tempo elle se per-
suade que não ha nos recenseamentos motivos para assustar-se nem
razões para faltar a verdade.

Si esperarmos que a satisfacção desta necessidade nos venha do
centro, esperaremos sem duvida em vão por muitos annos.

As difficuldades da administração no nosso paiz parece que cada
vez maiores se tornam. Si não descentralisarmos a estatistica, com
certeza não a teremos tão cedo, para o império como para esta pro-
vincia.

Cremos que o mal em relação a nôs se repararia desde que a
nossa assembléa provincial decretasse os poucos fundos precisos e
que o governo da provincia organisasse o serviço, mas mo-
destamente, com pequeno pessoal, bem escolhido e bem aproveitado.

Podíamos ter um recenseamento de 5 em 5 annos, e um annua-
rio estatístico com todos os dados possíveis de obter sobre producçao,
commercio, industria, etc. etc. í ;

A circumstancia de ter o governo geral descurado completa-
mente este serviço não é um motivo para que tambem o deixemos
em abandono. v

Devemos nos lembrar que sem estatistica não se podem estudar
as questões sociaes, econômicas, financeiras, etc. e que estados vizi-
i.hos de nós, como por exemplo a Republica Oriental, já tem bas-
tante adiantado em organisação este importante ramo do serviço
publico.

Emquanto estivermos nas condições actuaes só ás apalpadelas
e com mil tropeços se poderão computar ou calcular quaesquer números
relativos aos homens, ás cousas e aos factos da provincia do Rio
Grande do Sul.

*
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O calculo que, no _nwwano®para 1885, fizemos da populaçãoi da província parece que deve ser mantido. As ba^es em que ofundamos são sólidas, de sorte que, si erramos com elle, o erro foi
para menos e não para mais.

Effectivamente — tomámos em 1884 para afferir as lacunas do re-senseamento de 1872 o numero de escravos dados á matricula nesta
provincia — 98.378. Mas encontramos depois uma estatistica que elevou
o numero destes escravos a 99.929 e ainda mais tarde uma outra queos computou em 100.984. Portanto si commettemos erro foi paramenos e não para mais.

Deve, pois, a população da provincia elevar-se hoje a 921.577
habitantes, calculando-se pela forma indicada á pag. 231 do referido
Annuario e computando-se o augmento annual em 2,5%.

A população escrava tem diminuindo muito nos últimos annos.
Em 30 de junho de 1885 era ella de 27.242. ' O maior factor desta
diminuição tem sido as alforrias; no anno decorrido de 30 de junhode 1884 a 30 de junho de 1885 registraram-se 29.031 manumissões.
A nova matricula que foi aberta este anno nos mostrará sem duvida
muito reduzido o numero dos escravos.

Procurámos obter uma estatistica dos baptisados, casamentos e
óbitos em 1885. Eis o que podemos conseguir:

V trimestre de 1885
Baptisados (reg istr. em 65 freguesias e 4 communi-

dades evangélicas) . . . 3.982
Casamentos (em 62 f. e 4 com.) 638
Óbitos (em 60 f. e 4 com.) 1.211

2.* trimestre de 1885
Baptisados „ % . ^ I. . 4154
Casamentos em 72 ^ê^as, 5 comm. *•£
Óbitos e uma a8,encia consular , ^V

Total no l.° semestre 1885
Baptisados 8.136
Casamentos 1.534
Óbitos 2.248

Não é preciso mais do que estes algarismos para ver-se a com-
pleta insufficiencia destes dados. A estatistica dos baptisados não
substitue nem pôde substituir a dos nascimentos. Mas sem embargo
disto, todos esses numeros são muito baixos e muito inferiores á re-
alidade. Temos um numero maior de freguezias; e para dar uma
idéa das lacunas basta dizer que, sendo esse trabalho organisado
na secretaria do governo, quasi todo em vista de notas remettidas
pela secretaria do bispado, não foi comprehendida nelle a parochiade N. Sra. das Dores desta capital!!  Quando escapou o queestava tão perto e que tão fácil era de obter, como não escapará o
que vai pelas parochias longínquas e especialmente por aquellas quese podem dizer ruraes! v

*
*Durante o anno de 1885 entraram a Barra da provincia 8.296

immigrantes. Destes vieram com passagem paga pelo governo 7.936

.rn



Pfp- rr-^fi^-r-U-y-'^ ~Z.&r-?.^^ '^'fiufi- ¦ 
V* :^P y y^^y^J^'-

.-'' '* -'.''¦'' '"'-'* <" -*CY6f /y -y *'K', y" "-»<,
fi."*"'; ..'.'.'"¦y.fi ' •.¦.yfi,U t ¦;;. '. ~"~ «00 "rU '''-""fi''

o
-.''• ¦. 

'--fi:

dos quaes 7.600 são italianos, 150 nortuguezes, 105 allemães/22 hes-
panhoes, 55 austríacos e 4 france^s, tendo ficado na cidade do Rio
Grande 245, seguido para Pelotas 247 e vind© 7.444 para Porto Alegre.

^ Além dos que tiveram passagem paga pelo Estado vieram mais
363 passageiros de 3.a classe que procuraram trahalho na lavoura e
nó commercio. — Durante os últimos quatro annos entraram no porto
do Rio de Janeiro os seguintes immigrantes:

18S2 Jt).o4:0
I80O  -íjD, iOu
loo4  . 1 i.oou
loOO Aa^iÂi

que segundo a nacionalidade se classificam do seguinte modo:• 1885 1884 1883 1882
Italianos ........... . 10.908 5.933 10.698 10.562
Portuguezes  7.611 8.683 11.286 9.269
Allemães . . . . . . ..... . 2.119 1.240 1.690 1.538
Hespanhoes : . . . 815 576 2.343 3.738
Austríacos  466 598 249 57
Polacos  . ': . 251 359 \ —
Francezes  233 155 152 249
Inglezes. 90 100 158 239
Suissos ...... .*: v. ... 43 y 70 94 30
Turcos  43 —
Norte-americanos  25 —
Argentinos ........... 24 . —
Russos  24 98 10 19
Suecos . 16 - -*-•/ —
Belgas . . 16 —
Orientaes  4 90 11 10
Diversos  .y 39_ 97 98 134

. Totaes . . 22.727 17Ü999 26.789 25.845
Distribuiram-se do seguinte modo pelas provincias:

1885 1884 1883 1882
S. Paulo  5.163 4.427 5.118 9.713
Rio Grande do Sul.  4.643 1.985 4.402 3.549
Minas Geraes  1-434 1.202 987 1.450
Santa Catharina  1-308 6.611 1.595 539
Rio de Janeiro  1.006 875 717 4.223
Paraná  429 385 419 333
Espirito Santo  167 33 342 221
Pernambuco. . .  53 10 22 24
Pará  26 21 26 22
.Bahia  23 11 103 36

Amazonas. . . ... . . . . . . •- 19 %
Alagoas  — ~
Parahyba  — 10
Maranhão. ......,..._.?. — %

Totaes . . 22.727 17.999 26.789 25.845

ym
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Como é fácil de notar, o nraüero de immio-rantes níí S&ilannualmente é muito superior ao d'aquelles p 1IHe™tcaapelo Eio de Janeiro. No anno de 1885, por exemplo oT que vSmdo Eio de Janeiro foram 4.643, mas os4imigráfeSÍ|^letivamente foram 8.296. Levando-se isto em conta eTnsWemndoque a immigraçao que vai para as provincias de S II1 SaCatharina e em grande parte ou subvencionada ou eSada e toresultado de_ contractos para introducção de immigran es ou do esforço de sociedades colonisadoras - se reconhecei! T evidencia nuêe ainda a província do Eio Grande do Sul aquella q^ e sá mTisadiantada em relação á colonisação e que tem nara si enc?iSnSfmais forte corrente espontânea de immigraS encami^ada
lazemos estas considerações fundados na exactidão dos akaris

vommetaal áo Eio Grande, e tirados outros de noticias nublicadasno Jornal do ihmmercio do Eio de Janeiro. BaSmf Sgtanto, que do numero de immigrantes vindos da Corte naía SIprovíncia o Jornal não foi bem informado P

ã S. Í_2L* f°8 para c.alcular-se a importância da producçâo
astante v^Intli^071?0^- P°de-Se apenas fazer ™a iSa
íff, ê r afMa e do coramercio de exportação pela quan-tidade dos produetos exportados e seus respectivos valores nor
S 

°s_2. 
a n^. ^ 

°S 
?*ct* & ®* dTprovSestão sujeitos a um aburdo imposto de exportação.begundo os balanços definitivos da receita e despeza provinciaesos valores dos produetos exportados no ultimo quinquennfoforam

ÍSS^M 18.0Õ8:8Õ5$670 rs.
JSjHg 16.462:945|314 »~ ¦ ....... 16.892.*870|641 »
f- ?í 18.046:618$252 »1884-85 18.351:004$518 »

i,tn ?e&Í6Yal0nS Passamos a discriminar os mais importantes,

louros vaceuns
]lm~ll Hlll klgr- 845'242 couros 6.106:582|856 rs.
llll ÂÂaÍII 70L°77 5.726:615$097 »
188R~S íffPno 6.124:839$339 »
ÍÍÍ~I ítloíS 6.422:3261305 »1*884-85 15.022.060 7.309:948$869 »

Charque
ÍÍSM! 24*575-441 %r. 7.617:018$380 rs. 

'

íooH? 16-818.400 5.197:576$630 »ii^i 19-130.394 4.781:670|125»
V- 1883-84 22.924.739 6.531:102$586 .-• 1884-85 22.644.351 5.018:435|o90 »
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1881-
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-83
-84
-85

-81
-82
-83
-84
-85

1880
1881
1882
1883
1884

—81

-83
-84
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Gr$xa
2.036.214 klgr.
2.057.063 »
1.537.133 »
1.722.838 »
1.647.318 »

Sebo
1.636.986 klgr.
1.835.046 »
1.692.047 »
2.005.650 »
2.137.397 .

Chifres
961.895 chifres

1.271.326 »
381.720 »
869.054 »
988.412 »

Garras de couro
314.049 klgr.
223.748 »
233.260 »
341.523 »
408.195 »

Linguas
217.587 linguas
265.531 »
199.549 »
289.881 »
265.771 »

Cabello
527.263 klgr.
514.147 »
532.381 »
491.699 »
362.720 »

688:272|560 rs
705:308$770 »
524:155$088
597:206$431
610:811|238

678:711$600 rs.
754:795$240 >
676:753$385
837:903$650
908:241|608

»

»

89:693^860 rs.
107:676$758 »
36:969$520 »

• 8:890$117 »
93:475$180 »

21:739$430 rs.
15:460$128 »
23:671$640
39:927$300
51:4381265

»

»

»

78:282$600 rs.
117:891$760~*>
83:561 $500 »
127:267$200 »
91:845$040 »

367:729$177 rs.
347:178$750 »
448:998$475 »
405:344$125 .
361:732$040 »

¦

Couros de cavallo
30.041
29.158
35.763
33.997
37.476

fd.yy- - ¦
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1880-
1881-
1882-
1883-
1884-

-81 77.170
-82
-83 
-84

couros
»

»

»

Farinha de mandioca
klgr. 19.454.767 litr.

22.426.022 »
12.280.336 »
17.543.960 i
12.668.036 »

46:817$290 rs.
49:202$370 »
51:001|260 »
52:963$380 »
57:024|550 »

# » • • •

321:724.681
527:619|635
545:256|270
478:244$210
408:382$003

rs<

»
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4
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1880-
1881-
1882-
1883-
1884-

-81
-82
-83
¦84

1880-
1881-
1882-
1883-
1884-

-81
-82
-83
-84
¦85
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Mifrho
978.659 litros

1.002.715 »
80.143 »

1.214.364 »
291.603 »

Feijão
5.996.139 litr.

10.941.939 »
18.740.145 »
17.634.459 »
16.631.619 »
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25:100$510 rs.
31:779$220,»
2:811$950 »

45:134$160 »
7:970|240 »

654:187$467 rs,
761:048|334 »

l.O96:779|690 »
1.079:483$664 »
1.004:782|300 »

1880-
1881-
1882-
1883-
1884-

-81
-82
-83
-84
¦85

1880-
1881-
1882-
1883-
1884-

-81
¦82
¦83
¦84
¦85

483.196
436.645

Oleo ãe mocotó
72.912 litr.
36.505 »
35.579 »
33.991 »
48.944 »

Peixe salgado

12:505$200 rs.
12:912$400 »
14:231$600 »
13:596^400 »
17:428$000 »

peixes
»

310.492
302.385

»

»

500 klgr.

312.558*' V 
''

1.528 »

31:320$300 rs.
26:198$700 »
19:000$400 »
19:094$980 »
18:28l$100 »

1880-
1881-
1882-
1883-
1884-

-81
-82
-83
¦84
¦85

1880-
1881-
1882
1883-
1884-

-81
-82
¦83
¦84
85

Vi nho
73.160 litros
23.848 »
41.626 »
42.104 »
71.084 »

Oleo ãe amendoim
35.982 litros
94.730 »
78.665 »
44.914 »
49.538 »

10:708$000 rs.
3:826$547 »
8:358$000 »
8:478$000 »

13:412 ,560 .

17:979$550 rs.
27:894$080 »
23:702$250 »
19:752|996 »
22:619$543 »

1880—81
1881—82
1882—83
1883—84
1884—85

Ossos
3.656.970 kilogr.
2.406.520 »
5.134.300 »

465.430 »
531.890 »

171:835$985 rs.
101:330$400 »
202:650$240 »

16:307$000 »
20:865$600 »

17*
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1880-
1881-
1882-
1883-
1884-

•81
-82
-83
-84
-85

1880—81
1881—82
1882—83
1883—84
1884—85

1880-
1881-
1882-
1883-
1884-

•81
¦82
¦83
-84
-85

¦\

•»

1880-
1881-
1882-
1883-
1884-

81
•82
83
-84
-85

m m
SOla

6.897 meios
8.577

37.880
43.532
43.239

Sabão
17.271 kilogr.
15.597 »
65.603 »
39.235 »
26.349 »

Couros cortidos
22.309 couros
31.227 »
32.579 »
32.269 »
34367 »

41:094|006 rs.
55:999$000 »

236:9991000 »
252:009,000 »
260:2741000 »

4:201$720 rs.
5:462$520 »

15:346$880 »
2:888|980 »
6:244$080 »

160:142$333 rs.
234:520$992 »
103:944$149 »
115:320$537 »
120:2161100 »

Pelles de pássaro
832 pelles
.... »

33.397 »
13.166 »
56.136 »

167$660 rs.
....... »

6:092$820 »
2:085$400 »

20:139^050 »

1880—81
1881-82
1882—83
1883-84
1884—85

Pennas de pássaro
4.725 klgr. 10:863$340 rs.
2 169 »

362.587 »
528 »
698 »

(?)
9:689$772 >>
7:132^500 »

674$400 >
1:324$100 »

Pedras
1880-
1881-
1882-
1883
1884

•81
-82
-83
-84
-85

503 barricas

26

»

»

»

»

1.700 klgr.
295 >

103.854 »
40.923 »
3.890 »

4:164$000 rs.
2:364|000 »

22:153$420 »
8:784$390 »
5:445|000 »

1880-
1881-
1882-
1883-
1884-

¦81

•83
•84
•85

Erva Matte
1.111.809 klgr.
1.293.321 i
1.516.349 »
1.321.730 »

790.471 >

191:330|612 rs.
218:4961080 »
246:460!
229:3101

748
,069 »

126:9070690 »
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1880-81 508.715 klgr. 118:916$712 rs.
1881-82 2.221.214 559:801$780 »
1882-83 1.807.008 318:603$395 »

. 1883—84 1.835.998 309:340$150 »
1884—85 1.640.402 286:535$740 ». -

Lã
1880-81 460.765 klgr. 216:836|101 rs.
1881—82 382.154 184:561$885 »

1882-83 557.031 242:043$320 »
1883—84 745.328 286:147$000 »
1884—85 703.738 316:715^780 »

Cinza
1880—81 923.192 klgr. . 49:487$680 rs.
1881—82 2.063.638 92:733|252 »
1882—83 1.740.880 66:940$400 »
1883—84 4.121.687 164:011$200 »
1884-85 5.877.189 211:881$520 »

Taboas
1880-81 1.957 m.2 683 dúzias 16:715|660 rs.
1881-82 .... 8.845 18:828$363 »
1882—83 .... 5.226 11:131$467 »
1883-84 .... ' 8.562 19:148|707 »
1884—85 724 8.260 16:456$400 »

¦ Moirões
1880—81 4.561 moirões 4:669$800 rs.
1881—82 7.842 7:695$200 »
1882—83 14.700 » 15:768$900 »
1883—84 6.409 5:572$600 »
1884—85 7.279 5:664|486 »

*.

Toucinho e banha ãe porco
1880—81 188.429 klgr. 66:416$000 rs. :
1881—82 422.511 197:017|674 » v
1882—83 459.704 303:300$010 »
1883—84 625.693 393:995$740 » xx _
1884—85 975.469 480:682|110 »

Batatas
1880—81 132.110 klgr. 20.603 litr. 7:157$400 rs.
1881—82 97.014 3:920$500 »
1882—83 283.521 12:768$180 »
1883—84 137.878 5:707$800 »
1884—85 85.511 3:898$310 »

;

if
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Gebolag^e alhos*».

1880—81 1.108.500 resteas 176:131$470 rs.
1881—82 1.110.740 133:933$920 >
1882—83 909.608 120.241$120 »
1883—84 902.782 112.093$896 >
1884—85 1.075.622 171:702»080 *'¦¦'¦;'. *

Colla
1880—81 16.612 klgr. 9:380$30Ó rs.
1881—82 19.951 11:447J100 »
1882—83 30.195 14:618$400 »
1883—84 22.895 9:416$360 »
1884—85 15.033 6:557»200 »

Azeite de egaa
1880—81 4.032 litr. 967$680 rs.
1881—82 112.227 27:447$940 »
1882—83 117.149 23:115$760 >
1883—84 68.370 16:408$520 »
1884—85 27.090 8:210$800 »

Oleo de amendoim
1880—81 13.077 litr. 673$300 rs.
1881—82 55.205 1:374$950 »
1882—83 235.710 7:553|260 »
1883—84 191.159 5:643|580 »
1884—85 336.119 10:529$748 »

Gera
1880-81 1.918 klgr. 1:902$000 rs.
1881—82 2.261 2:632$400 »
1882—83 14.621 16:236$100 »
1883—84 16.188 17:401$040 »
1884—85 16.446 16:686$800 »

Ervilhas e tomates
1880—81 1.955 litr. 3.495 cestos 2:980$700 rs.
1881—82 72 » 1.031 » 2:827$180 »
1882—83 58.360 » 1.412 » 7:031$440 »
1883—84 148.000 » 3.621 » 15:201$720 »
1884—85 153.950 » 2.047 » 9:131$180 »

Arreios _
1880—81 * 20 pares 502$000 rs.
1881—82 1.928 23:152$800 » _
1882—83 1.928 » . 22:111|360 >
1883—84 2.593 31*.788$800 » i
1884—85 3.110 36:430$960 »

:z



_.'..• -:'! _..-'"'' ,;.'wi-...-^tU'-

XX 263 —

x Foram tambem exportados, mas em pequena escala, vários outros
gêneros provinciaes cujo valor annual não attingio, durante o qiiin-
quennio, a quantia de 10:000$000 rs. Foram elles: unhas de boi,
rapaduras, lombilhos, sabugos de chifre, tamancos, telhas, bolachas,
eixos para carretas, velas de sebo, lages, canellas de boi, pranchões,
toradas de madeira, linhotes, caibros, algodão em rama, laranjas,
marmelos, camarões, cevada, aguardente, polvilho, salame, sellins,
linhaça, carvão animal e vegetal, cangica, doces, umbigos de boi,
melancias e melões, alpiste, etc. etc. ^

Da producção no municipio de Santa Cruz (com uma superfície
de 36 léguas quadradas mais ou menos e população de 18.500 almas)
offereceram-nos a seguinte estatistica que com prazer aqui inserimos:

Colheita de 1885—1886

>'«!«,.

Fumo em folhas
Fumo em corda
Feijão . .
Milho. . .
Banha. . ,
Toucinho .
Arroz ...
Erva Matte
Batatas . .
Aguardente
Vinho. . ;
Charutos .
Cera . . .
Ervilhas,, lentilhas,

favas, cevada, etc

140.000 arrob.
5.000 »

20.000 saccos
150.000 »
20.000 arrob.
10.000 »

4.000 »
30.000 arrob.
75.000 saccos

200 pipas
200 »

3$000
8$000
4|000
2$000
6$000
4$000
3$000
1$500
2$000

100$000
90$000

150 milheiros a 12S000
200 arrob. 15|000

1.000 saccos a 4$000
Total Es. . .

420:000$
40:000$
80:000$

300:000$
120:000$
40:000$
12:000$
45:000$

150:000$
20:000$
18:000$

1:800$
3:000$

4:000$
. 1.253:800$

Do relatório apresentado pelo Dr. Manoel Maria de Carvalho
sobre o serviço de immigração e colonisação nesta provincia extracta-
mos os seguintes apontamentos sobre as nossas colônias.

A colonia Conde d?Eu tinha em 1878 uma população de
2.500 habitantes; em abril de 1884 essa população era de 6.306 e
em 31 dezembro de 1885 elevava-se já a 6.783 almas. Sua produc-
ção agricola na colheita de 1883 — 84 foi: 14.629 saccos de trigo
(saccos de 60 klgr.), 24.458 de centeio, 27.118 de feijão, 59.941 de
milho, 4.500 de cevada, 627 de arroz e 5.769 pipas de vinho (de
480 litros).

Na colheita de 1884—85 a producção elevou-se a 15.209 saccos
de trigo, 25.680 de centeio, 28.473 de feijão, 62.718 de milho, 4.680
de cevada, 647 de arroz e 6.115 pipas de vinho.

A colônia D. Izabel (emancipada tambem em 1884) tinha em 1878
2.431 habitantes, em 1884 9.604 e em 31 de dezembro de 1885 (in-
cluindo os do núcleo Alfredo Chaves) 14.300. Sua producção em
1883—84 foi de 24.080 saccos de trigo, 23.068 de centeio, 28.940
de feijão, 50.283 de milho, 6.247 de cevada, 733 de arroz, e 9.763
pipas de vinho. Em 1884—85 elevou-se a 25.284 saccos de trigo,
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24.221 de centeio, 30.367 de feijão. 52.777 de milho, 6.497 de cevada,755 de arroz e 10.168 pipas de Vrnho.
A colônia Caxias (tambem emancipada em abril de 1884) tinhaem 1878 uma população de 3.851 pessoas, em abril de 1884 10.591

e em 31 de dezembro de 1885 13.818. Produzio em 1883—84-
20.000 saccos de trigo, 10.000 de centeio, 8.333 de aveia, 53.400 demilho,. 26.665 de feijão e 6.042 pipas de vinho. Em 1884—85: 20 740saccos de trigo, 10.820 de centeio, 8.920 de aveia, 56.070 de milho,27.731 de feijão e 6.262 pipas de vinho.

A colônia Silveira Martins em 1882 tinha 2.710 habitantes, eem 31 dezembro 1885 5.318. Produzio em 1882—83: 43.104 saccosde milho, 7.247 de feijão, 6.612 de arroz, 5.530 de trigo, 790 deaveia, 395 de cevada, 726 de centeio, 2.084 klgr. de fumo e 456 pipasde vinho. Em 1884-85: 45.263 saccos de milho, 7.680 de feijão,6.992 de arroz, 5,870 de trigo, 840 de aveia, 455 de cevada, 726 decenteio, 2.236 klgr. de fumo e 552 pipas de vinho.
A oolcnia de Santo Ângelo tem a população de 4.008 habitantes

e produzio em 1884: 41.800 saccos do milho (de 60 litros), 5.758 dearroz, 8.000 de feijão, 97 de trigo, 1.007 de centeio, 168 de cevada,
,6.880 de batatas e 52 pipas de aguardente.

Nova Petrópolis, com 2.090 habitantes, exportou em 1884: 16.624
. saccos de feijão, 240 de ervilha, 120 de lentilha, 121.160 klgr. debanha, 1.050 klgr. de cera e 661 de manteiga.

MonfAlverne, com 1.340 pessoas de população, exportou ein1884: 255.000 klgr. de fumo, 75.000 klgr. de banha, 10.666 saccos
de feijão, e 4.000 saccos de milho.

S. Feliciano, com 102 pessoas de população, exportou em 1884:
6.400 klgr. de fumo, 375 klgr. de cera, 1.920 litros de mel e 12
pipas de vinho.

Santo Ângelo, Nova Petrópolis, MonfAlverne e S: Feliciano
são colônias provinciaes; as outras, emancipadas todas em abril de
1884, foram colônias do governo geral (estabelecidas pela provinciae depois entregues ao governo geral, á excepção de Silveira Martins
e Caxias que foram estabelecidas pelo governo geral).Desde o exercicio de 1846—47 até o de 1883—84 a provinciado Eio Grande do Sul despendeu com a sua colonisação a quantiade 1.458:818$497, da qual dedusindo-se a divida arrecadada dos
colonos 244:24l$328 e a divida por arrecadar 127:425$944, — evi-
dencia-se a despeza realmente effectuada de 1.087:151$225 rs. —
que tem sido sobejamente compensada com o augmento da produc-
ção provincial e com o estabelecimento definitivo da industria agri-
cola (propriamente dita) como a melhor das bases da prosperidade.do Bio Grande do Sul.

|| Do registro da praça do commercio na cidade de Pelotas consta
que as matanças de gado ou as safras nas charqueadas da mesma cidade
tem sido nos últimos seis annos das seguintes quantidades de cabe-
ças de gado vaccum:



"
?45'*'i

Ü 265 —

toara 11878—79[l879—8Q|l880—8l|l881—88 1883-83 Iftft3_s4

Çezbro..' 31.948 11.041 2.181 12.335 2.160 30473
Janeiro. 66.711 41.059 22.701 42.217 31.160 37140
Fever... 45.851 40.130 31.334 38.264 36.093 35.194
Março.. 76.767 61.396 44.365 44.818 41.090 33.033
Abril... 57.316 73.216 45.184 64.446 55.896 34148
Maio... 79.025 86.616 68.333 62.403 57.651 621851
Junho.. 27.851 23.992 30.576 8.877 31.124 35.603
JuIho | • 1.156 1.472

Total 385.4691 337.450 244.6741 273.360 256.330 269.248
-¦¦¦ ¦',¦¦"' 
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Estes números, que de 1878 a 1881 combinam mais ou menoscom os que foram consignados no Annuario para 1885 pag. 241,estão mui longe de exprimir a totalidade das matanças de gadovaecum para preparação de charque, couros salgados, graxa, etc.Ha cbarqueadas n'outros lugares. A charqueaâa È. Frceb (municipiode Porto Alegre) matou em 1882 — 83 24.000 rezes, em 1883—8425.810, em 1884-85 11.585 e em 1885—86 10.299; a charqueadaJ. Rabello na margem do Jacuhy (municipio de S. Jeronymo)matou em 1884—85 10.150 rezes, e em 1885—86 7.183; a char-
queada^ do Paredão (de V. Claussen & C.a, municipio de Cachoeira)tem feito nas ultimas safras matanças superiores a 30.000 cabeças poranno. Além disto ha charqueadas em Santa Isabel e Jaguarão e aindan'outros lugares da provincia; convindo também observar que muitosdos nosses gados vão morrer nas charqueadas da costa do Uruguay.

*

A Estrada de Perro de Porto-Alegre a Caoequy, inaugurada
em março de 1883 na extensão de 174 kilometros e em 15 outubro
1885 até a estação de Santa Maria da Bocea do Monte, tem tido aseguinte receita e despeza:

Receita Despeza
Em 1883 73:957$581 rs. 277:633$201 rs.

» 1884 228:720$837 » 400:036$863 »
» 1885 288:352$897 » 392:248$674 »

e o seguinte movimento de transportes:
em 1883 em 1884

Passageiros 9.979 26.978
Animaes 97 512

> Toneladas de carga 3.587,2 31.551,2
A Estrada de Perro do Kio Grande a Bagé, cujo trafego foiaberto em 2 dezembro 1884, tem tido o seguinte movimento dereceita e despeza e de transportes: .

»

Receita Despeza Saldo
Em o anno de 1885 599:430$780 rs. 560:606$400 rs. 38:824$380 rs.No 1.° sem.» de 1886 334:764$120 » 311:457$600 » 23:306$520 »

Déficit
203:675|620 rs.
171:316$026 »
103:895$777 »

em 1885" 30.852
636

32.261,6

m
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Passageiros transportados
Mercadorias »

Anm de 1885 Io semestre de 1886
86.149 55.156

16.092.639 klgr. 9.397.634 klgr.
Da Estrada de Perro de Porto-Alegre a Novo Hamburgo não

recebemos informações completas nem relativas aos últimos annos.
Podemos apenas consignar aqui em relação a ella que a sua receita
e movimento de passageiros e mercadorias foi o seguinte:

receita passageiros animaes mercadorias
Em 1882 111:155$910 rs. 39.911 1.564 9.938.520 klgr.

» 1883 104:062$180 » 36.287 1.464 8.931.589 »
^ A Companhia Carris de Ferro Pcrtc-Alegrense tem tido nos

últimos quatro annos o seguinte movimento de passageiros.

| MEZES || 1882 I 1883 I 1884 1885

Janeiro 59.296 66.513 63.626 63.249
Fevereiro 54.780 56.861 65.972 58.530
Março 46.997 52.637 54.492 55.242
Abril 43.360 43.657 48.472 42.508
Maio 37.750 43.144 40.689 47.296
Junho 35.424 38.314 41.713 38.281
Julho 33.454 41.154 40.969 33.334
Agosto 38.250 37.101 46.029 37.475
Setembro 36.404 42.166 46.309 41.325
Outubro 48.206 41.418 49.732 45.898
Novembro 54.128 53.478 60.161 56.757
Dezembro 61.558 61.590 60.602 60.799

Total... 549.607 Í578.033 1618.766 1580.694
'<¦ ¦ ¦ _J
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Não nos sendo possivel, á mingoa de espaço e para não retardar
o apparecimento deste livro, mencionar aqui detalhadamente, como
fizemos na edição para 1885, a receita e despeza da provincia nos
exercicios de 1883—84 e 1884—85, daremos apenas as sommas totaes
de uma e de outra, protestando reparar esta falta no anno vindouro.
Foram ellas —

Em 1883—84: receita 2.870:186$252 rs.
. » despeza 2.788:066$293 » .* .w Em 1884—85: receita 2.801:231$109 X

> despeza 2.761:879$869 »
A dívida da provincia tem tido o seguinte movimento decres-

cente:
Em 31 dez. 1882 era de (a juros de 6, de 7 e de 7,8%) — 3.845:095$691 rs.
Em 31 dez. 1883 ... (a juros de 6 e de 7%) —3.787:266|691 »
Em 31 dez. 1884 ... (a juros de 6 e de 7 °/0) — 3.574-.695$691 »
Em 31 dez. 1885 ....... (a juros de 6 %) — 3.385:821$818 »
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Quadro demonstrativo da receitaageral arrecadada na província doRio Grande do Sul
(Nos exercícios de 1881—82 a 1883—84)

==^_____. (P°r titulos de receita)
1881—82

Ordinária
Importação:

Dir. de importação
Expediente
Armazenagem
Capatazias
Despacho marítimo:
Pharóes
Doca

Exportação:
Dir. de exportação ....

Interior:
Correio geral ..,,.
Typographia nacional .
Diário Official
Próprios nacionaes
Foros de terrenos
Laudemios
Imposto predial
Arsenaes 
Venda de terras
Sello fixo e proporc
Transmiss. de propried.
Industr. e profiss
Imp. de transporte
Subsidio e vencimento.
Divida activa
Prêmios de depósitos..

Extraordinária:
Montepio
Indemnisações e..
Receita event (multas,

rendadaEstrad.def.
de P. A. a Urug.).

Sonda oom applicação
especial

Fundo de emancipação.
Depósitos:

Cofre dos orphãos
Defuntos e ausentes...
Caixa Econômica
Diversas origens

1882—83 1883-84

Total....

3.492:582$612
42:972$598
67:282$245
13:3821512

15:648$960
5:027$720

639:900$513

94:558^799
218$000

1:013$000
6:486$483
2:814$649
3:259$345
768|000

3.917:026$553
73:685$229
66:674$213
15:370$202

2:493$408
297*.041|741
461:048|398
268:450$880

45:397$469
13.094$229

284$521

1:665$244
61:370§527

79:507|908

83:068^472

163:068$655
12:317^973

184:798$589
183:922$643

18:421$280
5:773J290

669:253$591

100:427^560
59$500

344$000
2:600$000
2:227$956
1:020$250
629$000

9:677$906
307:331$022
517:006$756
272:844|450

221$170
49:216$243
16:709$278

41$552

1:859|165
50:243$846

108:176$081

113:500|480

277:969$682
13:632$119
81:059$777

151:830|,778

3.694:561$527
60:958$351
57:153$171
14:338$163

20:160|000
5:215|680

666:087$800

114:208$153
41$200
316$000

3:350|000
2:200$000
502$574
802$400
141$704

13:149$633
307:633|825
526:139$479
284:817$888

1:093|730
52:159$392
6:7681631

1:388|083
65:957$152

200:728$409

88:922$270

216:256$691
44:805|524
120:4131060
169:257$202

6.316:446,'|093,6.844:832$229;6.739:527S432

i

**



. -.
' "¦¦'-': 'a&

t-.„ ,_¦

Quadro demonstrativo da receita geral na provincia do
Rio Grande do Suly Nos exercícios de 1881—82 a 1883—84

(Por estações arrecadador as)
REPARTIÇÕES 1881—82 1882—83 1883—84

y

Thesouraria de Fazenda
Alfândegas

Alegre .........
Uruguayana; .'Mezas de rendas
Pelotas
S. José do Norte
Jaguarao
S,: Victoria do Palmar.
S. Borja
Itaqui
Quarahy
S. Anna do Livram
Alegrete
IX Pedrito
Bagé

Collector ias
Arroio Grande
Caçapava 
Cachoeira
Cacimbinhas
Cangussú
Conceição de Arroio...
Cruz Alta
Encruzilhada
Estrella ..
Gravatahy 
Passo Fundo
Piratiny
Bio Pardo
Rosário e S. Vicente..
S. Amaro
S. Ângelo e Palmeira ..
S. Antônio da Palmeira
S. Antonio da Patrulha.
S. Christina
S. Cruz ..,
S. Francisco de Paula de

Cima de Serra
S. Gabriel.

472:846$355

1.993:471$707
1.901:925$641

570:063$277

489:767$852
30:963$866
70:733$059
20:749$357
29:025$276
40:353$614
20:814$367
32:492$439
51:262|161
19;246$628
39:3251144

10:187$254
14:526$289
35:380$322

12:339$455
7:276$124
12:804$283
12:588$584
10:604|813
2:992^135
16:229|547
19:517$458
22:756|080
11:276|932

Í9:46Í$Ó49

4:Ò24$Ó38
8:647$223
10:858|314

5:991$046
38:472s .4

407:137$008

2.353:378$630
2.097:223|811
476:323|328

500:199$709
27:895$087
68:227$090
27:923$832
33:054|557
36:992$187
19:802|244
53:660$856
62:747$616
21:131$348
51:344$798

11:605$858
17:864$022
37:707$478
9:117$353

12:240$023
4:371$367
12:204$385
13:085$968
23:787$330
4:687$289

29:380$302
12:516$215
24:114$873
13:235$516

Í5:382$58Ó

" '6:542$2Í2

8:580$773
12:707|639

4:084$608
30:486$444

324:613$384

2.214:609$754
1.903:970|569
520:831$390

546:557$502
23:642|l52
83:468$013
21:696|397
27:368$127
57:662$184
35:979$597
75:942|803

109:69l|321' 24:551$387
48:74l|276

9:137f828
17:225$240
30:500$441
9:735$007

16:245$672
4:021$791
11:593$787
13:451$l58
17:158$796
F4:374$267
ll:970|66O|
9:777$888

14:186$913
10:398$517
5:087$845

20:948$737
917$960

6:717$293
8:969$844

11:131$062

6:875$461
62:719$807f

i"t*?,- y.:- v^
Continua na pag. seguinte
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REPAKTIÇOES 1882r-83 | 1883—84

S. Jeronymo %.........
S. João de Camaquam..
S. Leopoldo
S. Maria
S. Martinho
S. Sebastião do Cahy...
S. Sepé
Soledade
Taquary
Torres
Triumpho e Montenegro
Vaccaria
Viamão
Secretaria da Policia..
Correio geral
Estrada de Ferro de

Porto Alegre a Uru-
guayana

Colonia do Alto Uruguay

9:503$584
7

Total

30:163$700
13:650$184
9:398$712

Í5:973$633
5:361$411

. S:494$888
24:293r$820

3:373$249
18:678$317
13:521$704
5:570|455
1:946$690

94:558$799

821S585!

7:1351464
7:528$017

30:455$531
16:942$143
8:049|795

17:255$057
9:609$162
7:576$031

15:5961489
3:674$726

21:603$834
20:209$935
7:832$043
1:416$800

100:583$! 60

27:506$027
1:1141379

16:730
7:772

26:914S
18:877
7:287

20:904
7:364
6:379
7:

183
980
317
092
786
694
270
283

2:384$970
20:442$584
20:928$312

7:774$220
1:215|>000

114:504$833

129:866|826
478$563

6.316:446$093| 6.844:832$92916.739:527$432

Despeza paga pelos cofres geraes na provincia do Rio Grande
do Sul

; . 
' 

(Nos exercícios de 1881—82 a 1883—84) *
CLASSIFICAÇÃO 1881—82 1882—83 1883—84

Império
Justiça .:¦.
Estrangeiros
Marinha
Guerra
Agr. com. e obr. public.

inci. 133:612$696 de
manumissões

Fazenda
Depósitos

Total....

59:049r$914
306:627$606

54$000
594:942$420

79:889$267
308:922$738

298:759ríÍ48
3.441:420$660!3.438:993$032

2.400:478$529
1.227:112$355

404:664£477

2.506:538|662
1.296-.453S185
372:9661259

71:700$146
311:9041617

219:397$283
3.575:612|072

3.778:958$569
1.278:114rf415
260.877$237

8.434:349$961|8.302:522$291|9.496:564|339

y.' y
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Mappa das embarcações entradas e sabidas pela barra da provincia do Rio Grande do Sul nos annos
de 1873 a 1885., com declaração de seus máximos calados e tonelagem

T ,-_„,,. ._,.., -„,,™.„ ..«L ..*^-»_^_ ¦ 
j 

—¦-¦<¦-.¦¦<¦¦ — .-¦ . ¦ .,.¦...¦.¦.¦,¦,¦¦.¦¦ ...,, „ ¦ ¦¦ .—.—¦.-,, . ,,, ,-..—¦— ——ii, _^..... -..¦.,_.¦ ...-, _.....,. ¦ .,.¦,,,,, ,— -.. ¦ m ... i , ¦ ¦¦ ¦¦ i,. — -...-—.¦¦— ...-,. ¦ .. —»i ..-_...—^^. , - ^., - ... ¦_. ,„ -,.¦¦¦ 
^

ENTEADAS SAHIDAS -
fjj) ———— ' 

" " '" J ¦¦*¦-¦ ii» ¦ -¦ ¦ — _.—^ 
y~t\f~\ 

———-"-"¦'¦ ¦-—-¦¦¦*¦¦ ¦....¦¦¦-«. i-,.^—i ¦¦¦ ¦» — «—¦¦¦,.—. ii ,- ¦ . — — ¦¦"-¦ ¦ -¦/  i - —...i— .. . ¦ ¦».¦¦» in nÉwnanwnn —¦¦—¦—¦¦

Nacionaes Estrangeiros _ - Nacionaes Estrangeiros |:-~~~"—¦ •—'—• i ls £ ¦—!—• -—*—• ^ 1 ls
•**-* tsg p. o ¦¦§¦« ^ *li ¦ â >s §. o § .§«Í :MI á ? Í EH I1 I ^ á ií H £ -J§

'•••¦ . • 1 - ¦ 1 11 o
1873 200 69 329 5 603 125.841 16,5 1873 215 69 343 6 633 167.472 16,5
1874 208 99 247 3 557 164.576 16,5 1874 189 99 266 ' 2 556 171.081 16,5
M75 186 123 267 9 585 190.824 16,5 1875 196 123 257 9 585 201.101 16,5
1876 186 130 257 3 576 186.833 16,5 1876 186 130 249 1 566 193.623 16,5
1877 151 128 249 1 529 184.119 16,5 1877 149 127 230 — 506 183.883 17,0
1878 163 118 321 6 608 175.061 17,0 1878 164 118 311 5 598, 175.815 16,5
1879 157 107 324 6 594 . 134.272 17,0 1879 166 105 314 7 592 134.842 16,0
1880 146 1331 322 18 619 150.587 16,5 1880 149 134 323 18 624 150.081 16,5
1881 128 137 270 19 554 133.779 16,0 1881 127 138 272 18 555 133.276 15,5
1882 170 131 304 46 651 147.442 14,5 1882 164 134 311 44 653 140.648 14,5
1883 166 120 326 60 672 149.480 15,0 1883 158 118 323 61 660 148.618 14,0
1884 129 130 397 43 699 153.175 15,0 1884 130 127 374 43 674 148.053 14,0
1885 121 132 391 38 682 147.744 16,5 1885 132 133 415 39 719 153.598 16,0

2.111 1.557 4.004 257 7.929 2.043.733 2.125 1.555 3.988Í 253 7.921 2.102.091
1' * 1 . J,

*'"" " T* —' *"' '' ' ""' mm ~ ' * "** " " '¦ - ¦ ¦ ¦.*¦..-. — —..¦¦— ¦,¦—¦¦ -.¦... .,.., ¦¦,¦„„—. ,i^.„. .,,, , .. ,——, — ¦ „._¦ „».. . ,,...^, » , . . ¦¦¦ —_^_. ¦,¦,>_,¦¦.<¦ ,»m m.m*-i ¦*¦¦! ¦¦,.—,. — .— —¦¦—¦ .«¦¦».¦ *-.¦!—^.»—_á.mi-»^^ .ii *i ¦¦*¦*
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Caixa Economicg de Porto Alegre
Mmmmto de 1082—1885-

1882 1883 1884 1886"Entradas

Janeiro s
Fevereiro

*•••»•¦

arco
Abril .
,Maío .
1limbo -
illillíb .

gosto

/-' • • t • •

4
íift

^tubro.
;| ftembro
!ÍI*6zembro

í I Sahidas
íaneiro
leyereiro. • •»• ?

Jícarço"Abril
,klaio;
unho...
wlho ...
gosto..

[etembro
utubro .
ovembro
ezembro

«*»*«

59:862$0Q9
50:463$747
49:942$000
47:583$812
51:339$000
42:989$000
51:670$108
49:227|000
40:977$000
51:415$968
35:458$000
37:742$000

46:029$696
38:222|000
41:322$000
45:989$489
42:549$0O0
41:060$000
56:632|000
47:334$225
45:671$000
44:942$000
39:812$305
36:176$000

45:857$060
39:747$000
42:129$000
38:433$315
49:074$000
46:737$000
57:655$000
54:109$674
51:500$00Ô
52:451$650
46:729$000
48:496$000

58:436$585
54:199$Ò00
59:956$000
58:294$000
64;694|451
60:891$000
74:60õ$463
65:023$800
66:000$000
65:673$284
55:421|900
58:743$900

568:669$635;525:739$715|572:QI8$699j742:065$183

* • • •

• * • • <

30:653$828
22:040|044
30:472$538
34:894$327
33:539|204
20:161$642
44:444$279
47:942$697
45:180$123
36:354$703
36:495$878
35:791$184

50:482$773
30:9391381
47:973$652
41:511$865
47:784$942
46:4451134
34:342$907
.29:401$721
26:697$888
32:822$381
36:314$521
40:645$687

51*.550$145
51:141$9Õ4
39:606$721
44*,596$441
30:130$504
35:586$854
53:027$419
27:481|348
39:705$301
31:195$561
31:187$478
32:196$806

51:520$768
32:318$859
38:710$653
35:529$573
37:551$509
38:961$542
56:398$673
38:126$254
37:503$486
66:393$234
49:968$921
51:828$268

417:970$447 465:362$852;467:406|532i534:811$740

Resumo ão movimento de S maio 1875 a 31 dezembro 1885

íianos Entradas
de depósitos

Sahidas
de depósitos

Saldo existente
na Thezouraria

Juros contados
pela

Thezouraria

M875
11876
ll 11877
: 1:878
I 7 879
¦Mi i, *ieaso
1881

Aí-1!.

|1"883mmmm

149.415
258.123
304.265
429.653
487.697
446.739
423.987
568.669
525.739
572.918
742.065

249
844
104
959
596
919
793
644
715
699
183

16.069$181
102.477$145
168.377$366
200.653$235
337.190$298
423.217$111
408.74l|l47
417.970|447
465.362$852
467.406$532
534.81 lf 740

133.346$068
155.646$699
135.887$738
229.000$724
150.507$298
23.522|808
15.246$646

150.699$197
60.376$863

105.512$167
207.253$443

2.934$716
12.010$908
19.938|125
30.509$058
37.889$719
43.644$737
44.856$668
53.396$259
58.602$342
64.157$853
92.228$502

4.909:276$705 I 3.542:277|054 1.366:999$651 460:198$887
"SÈ
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alueão das charadast logogriphos,
do ,,Áttnuario"

m-

?7

fflfà£'yr?':

\m

<yy

-í ri..

históricos t

l.a Ozorio.
2.à CMcà|:o.
3/ CSnabârro.

v;^":'Câstigo.; " ;
Õ.a Senador.

^^Éftíipito.•^^MíMa.
";8.a Âlâinéda.
-9.R Eapazola.

ÍÔ> Parafuso.
lí.a Carnaval.
I2.á Softe-grande.
13.» Marilia.
14.6 Camaleão.
15.a Notario.
16.^ Simpathia -1)
•IT..* Ar, isto é, ar-mão.
ÍS.a Paulina-tina-mente.
|&.a Martyrio.
É0.a Alamar. -
21.a Parede.
22.a Macaco.

problemas
CHARADAS

23* Botânica.
24.a Despedido.
25.a PalaVrorio.
26." Calote.

Fãlúa.
Malvasía.
Republica.
Escola.
Alcapaira.

27/
28."
29.»
30.»
¦81.'
32.\ Trigonometria.
33.a Gallocrista.
34.a Encyclõpedia.
35.a Graciano.
36.a Carolina.
37.a Evasiva.
38.a Pantometro.
39.a Partidário.
40.a Moleque.
41.a Parelha.
42.a Dominó.
43.» Christofel.
44° Utah.2)

L
1,° Camarada
2.° Coruja.

OGOGRIPHOSI
3.° Paramaribo.
4.° Antenor.

ENIGMAS HISTÓRICOS
1." Porcia.
2.* Bossuet e Voiture.

;3.° Arria e Petus.
4.° Euripides e Archeláo, rei da Macedonia.
5.° Pedro o Grande e Mazarino. "
6.° Cezar Cantil.
7.* Duque de Clarence, irmão de Eduardo IV. j

enigmai
do 1886

\ y

¦ yy.L'yy7Vr,':- 7VV.r;'V '¦¦.;-'yÉ7.v
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*) Esta charada sahio errada: deve lêr-se: Não nego que pan
a terra esta parenta é desinteressada afeição»

:^v2)0s únicos décifradores desta charada, que alias é muito be^
(ió:mbitiada, ioram os Srs. Dr. José Francisco Diana e C. W. í\ cie.(p.
|de Bagé).
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PROBLEMAS
1.' = 48. :
2.° = 4:000|000 rs. 

'.,
3.° = numero total de cocos 528; tocaram 132 a cada herdeiro;

>:i a partilha pode fazer-se de vários modos, por exemplo: a um
herdeiro o 1.°, 2.°, 3.°, 4.°, 29.°, 30.», 31." e 32.° coqueiros; a um
outro herdeiro o 5.° a 8.° e 25.° a 28.» coqueiros; ao terceiro o9.° a 12.» e 21." a 24.°; ao quarto finalmente os 13.° a 20.° co-
queiros. Cada herdeiro ficará assim com 8 coqueiros e com
igual números de cocos.*)

4 == 60 patos e 45 perus.
|'5.° = 3.251.
§: — 736/47 libras de ouro e 2u/,7 de prata.
?." — 127 ovelhas.

¦8.° = 20 e 24.
9.* = 189 tiros.

10," = 30.300 metros.
ijl.° = O homem trabalhou 9 hor. 36 min.; o menino 7 hor. 12 min.

Correspondência
Srs.:

(eôdoro 0. Barboza (Rio Grande): Como verá, na presente ediçãoi foram attendidas as suas reclamações, que recebemos com especial
j agrado.
>?. (Rio Grande): As rectificações e correcções .apontadas no seu¦ íiühete postal foram tomadas em consideração. As informações•ííü damos sobre o corpo consular nos são fornecidas na
decretaria do governo. Si ha erro, parte de lá. Sentimos queguardasse o incógnito e que estejamos assim privados de offertar-lheum exemplar deste Annuario em signal de reconhecimento pelo ser-tico que nos prestou. Esperamos que continue.

t- D. (Porto Alegre): De todas as soluções que nos enviou sõ esta-vam erradas as dos problemas 7.° e 11.° Si porfiasse mais teria,com certeza, morto toda a caça.

*) O Sr. C. W. P. de C. (de Bagé) remetteu-nos a seguinte so-tjao que achamos muito engenhosa.
Collocados e numerados os coqueiros na seguinte ordem*

L- 8-9-16-17-24-25-32
2-7-10-15-18-23-26-31

— 6 — 11 — 14 — 19 — 22 — 27 — 30
— 5 — 12 — 13 — 20 — 21 — 28 —29

Distribuir-se-hia a cada herdeiro um dos renques horizontaes eariam os herdeiros com igual numero de cocos e de coqueiros.Comprehende-se que ha muitas outras combinações que satis-mm as condições do problema.
18
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0.W. P. ÕLe I. p©|:- Brilhou c«rn a solução da charada 44.a e do...;¦/¦'problema 
3.°; porém das outras soluções, que remetteu, varias

tr estão erradas. Veja si nos manda agora as soluções completas e
É certas e fará jus a um premio.

Tubas¦ Tapuia (Lageaão): Errou uma charada (22.a) ema problema y.
v (11.°) • mas deixou muita cousa em branco. E' preciso vencer todos
A\ os tratos á bola. Este anno nos parece que as difficuldades são

menores. . ' ¦•' 
Maria Delflna Alves (Novo Hamburgo): Não desanime. Fará uma .

principiante não está má a estreia. Dous erros apenas em 19 so-
luções ... não é muito. E' dessa massa que se fazem os bons
ri p o í iYÇ{ ri ore ^

Aulus Geilns e Copacabana (Pelotas): Muita apreciada por nós a
-: collaboraçáo de um e de outra. Não se esqueçam de que o An-

nuario espera ser publicado nos annos seguintes e ... mil graças! *
¦: ZebeóLeu (Bagé): A sua carta fez-nos rir bastante. Tem razão, bi
y não pôde com a receita de Mortimer Collins offerecemos-lhe a de
y 

' 
Alexandre Dumas Filho que se acha á pag. 251 deste volume

A José d'Almcic1a (Bage): Obrigados - pelas informações que nos deu
?' . sobre A Fronteira de D. Pednto. ,

" ' 
I» (Porto Alectre): O documento histórico de que nos mandou copia

• ? " 
é muito interessante. Para public.al-o, porém (o que aliás faremos

:.om muito prazer), é necessário: 1.» que o complete, mandando-nos,
^Tue delle excluió; 2.» que nos diga quem é, pois em assumpto
desta ordem nada se deve publicar sob a fé de um anonymo. Nao

Sl|_a mSrultimarexi|encia. Deve ver que o nosso escrupuk .
fe é muito legitimo.

m

WA *''¦ -

>s.

HOTA FIKAL :
' Encerrando o Ânnuario para 1887, precisamos de-
clarar aue por falta de tempo e de espaço nao podemos
completar a publicação dos dados estatísticos que pos-
sTmos assim como dar neste anno os resumos das
fmàm «keorólogüas que nos tem sido offerecldas.
Daremos umas e outros na edição para 1888

Dentro dos limites das suas forças o Ánnuano lu .
o que lhe é possivel para interessar todas as classes (1.

oledaTle. Nâo tem, por isso, a liberdade, de prejnto a .

sua parte amena para eucüer-se som ente con a||m
mos ou com assumptos um tanto áridos, que, com quant) , .

lis tateressam sem duvida um menor "j^JW
Apresentar um livro como o presente pelo dimii ntoí^fi

que lhe foi marcado - é já o resultado de um supieiuo

y :,V *¦"*"¦ y***»V
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esforço para conquistar o lavor publico. Temos dito
por mais de uma vez, que só quando a sua circulação
se alargar consideravelmente é que o Annuario poderácorresponder ao nosso ideal e ser o que deve.

Continuamos a pedir a coadjuvação de todos aquelles
que nos poderem enviar dados históricos, litterarios, esta-tistiços, scientificos, agrícolas, industriaes e econômicos
sobre a provincia do Eio Grande do Sul.

Porto Alegre, 29 agosto 1886. - 
' '

& A direcção.

B
CS&I

COEREIO

_ A administração do correio em Porto-Alegre expede malas para-. as aiiíerentes agencias postaes da provincia nos seguintes dias domez e semana:
Alegrete nos dias 5, 12, 21 e 28 ás 4 horas da tarde.
|ltq Uruguay nos dias 7, 15, 22 e 29 ás 4 horas da tarde. , -
Bom Jardim nos dias L, 9, 17 e 25 ás 2 horas da tarde.
Oaçapaja nos dias 7, 15, 23 e 29 ás 4 horas da tarde. . i
Cachoeira diariamente ás 4 horas da tarde.
Campo 2To?o nos dias 7, 15, 22 e 29 ás 4 horas da tarde.
Caxias nas quartas-feiras, sabbados e domingos ás 4 horas da tarde.Conceição do Arroio nos dias 6, 13, 20 e 27 ao meio dia.Conde d'Eu nas seg., ter., qüin. e sextas-feiras ás 4 horas da tarde.Crus Alta nos dias 7, 15, 22 e 29 ás 4 horas da tarde.
D. Isabel nas seg., ter., cjuin. e sex. ás 4 horas cia tarde.
Sores de Oamaquam nos dias 1, 9, 17 e 25 ás 4 horas da tarde.
Encruzilhada nos dias 8, 16, 24 e 30 ás 4 horas da tarde.
Estrella nas terças-feiras e sextas-feiras ás 4 horas da tarde.
Gxavatahy nos dias 6, 13, 20 e 27 ao meio dia.
Itaquy nos dias 5, 13, 21 e 28 ás 4 horas da tarde.
Lagoa vermelha nas quar., sab. e dom. ás 4 horas da tarde. :¦¦>

. HontfÀlverne nos dias 8, 16, 24 e 30 á 4 horas da tarde.
Npnohay nos dias 7, 15, 23 e 29 á 4 horas da tarde.
Novo Hamburgo diariamente ás 2 horas da tarde.
Palmeira nos dias 1» 15, 22 e 29 ás 4 horas da tarde.
Passo Fundo nos" dias 7, 15, 23 e 29 ás 4 horas da tarde.
Passo do Bõsarío nos dias 5, 12, 21 e 28 ás 4 horas da tarde. :
Pedras Brancas nos dias 1, 9, 17 e 25 ás 4 horas da tarde.
Povinho nos dias 7, 15, 22 e 29 ás 4 horas da tarde. v
Quarahy nos dias 5, 13, 21 e 28 ás 4 horas da tarde.

¦^ Eio Pardo diariamente ás 4 horas da tarde.

'.¦"'•*¦.
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ISa Maria diariamente ás 4 horas da tarde.
ISto Amaro diariamente ás 4 horas da tarde..bww.íwuww 09 a 95 ás 4 horas da tarde.
Santo. Ângelo nos dias ^%IPA^^Ji dia.
Santo Antônio .nos dias 6 13 20 e 27 ao meio a

S. B0>ja r tos 7 15J2 e 29 .1 to ^ 
^ ^ ^

S. TranoiBOO de Assis g*ig»*Pg 28 e 29 ás 4 hor. da tarde.
S. Gabriel nos dias 5, 7, ||r* || |*| |g 4 horas da tarde.
S, João dè Camaquam nos dias 1, 9, 17 e Jô« 

| 
n

S João do Montenegro nas se|, ter. qum. e sex. as

S. José do Hortêncio nas (f^í™ M 
^ horas da tarde. -

S. Jotó 4. Mm ni. nos te M^f^
S Jeronvmo nas ter. e sextas-teiras as * m
S Sido diariamente ás 2 horas da tarde .
q t3? íuw Sas 7 15, 22 e 29 ás 4 horas da tarde.
S. Luiz nos aias /, íü> . 

h da tarde.
,i S. Martinho nos dias 7, 15, 22 e 29 as 4 noras

- S. Miguel (Missões) nos dias 7 16, 22 e J» 
|| da tarde>

S; Miguel (Dous Irmãos) nos dias 1, 9, 17 e jo as

3. SoLtião .V,WV^% SYhom da torde.
í feíf no dias 5 

'13 
91 e 28 ás 4 horas da tarde.

¦1J ^Frlnd c de P) nos dias 6, 13, 20 e 27 ao meio dia. %Serra (S. Irançiscc» oor-; 
ft 29 ás 4 horas da tarde.

Soledade nos dias 7,15, àó e w as * ^ggigw,w -,. n u 99 p 28 ás 2 horas aa tarae.

; KSfi. dias 6, 13, 20 e 27 a*#|.d|

- se faz pelos paquetes do sul que paitem
sempre annunciados previamente.

DILIGENCIAS
-?¦":¦ Entre Santa Maeia e Ceüz-alta -

: .. As diligencias da pM^m^fB^^M^ 
para Cruz Alta passando por ||«f|! |§| |^g em todas

'•íjá^r!:-^..-/^"yy" '.¦ ' ' -"' '•.'..- '¦....•'"
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De Santa Maria a Villa Rica Í§ . . . .s IMM^^Ê^^^MÈÊ
» » a Tupasseretan §§; . . |C||#&@| 15$000 »
» t > a Cruz-Alta e vice-versa . . . . . 25$000 »

Da Cruz-Alta a Tupasseretan . . .... . . . . 1Ò$000 »
» » a Villa Rica .......... . 15$000 » V

Para pontos intermediários — por cada légua ... l|500 »
Os passageiros tem direito a 10 klgr. de bagagem; pelo excesso

pagam 300 rs. por kilogr.
No inverno os dias de partida são muito indeterminados e os

preços das passagens são os seguintes:
De Santa Maria a Villa Rica . . . ... 15$000 rs.

» » a Tupasseretan 20$000 ^» > a Cruz-Alta ou vice-versa. 32$000 »
Da Cruz-Alta a Tupasseretan 14$000 »

» » » a Villa Eica 20$000 !
Emprezario N. P. Catalano.

Entee Santa Maeia, S. Gabeiel, Rosaeio e Alegeete
Recebemos em detalhe os preços das passagens nas diligencias

da Empreza Rodrigo de Vaseoneellos (vid. supra pag. 68): São os
seguintes: "—;
De Santa Maria a Porteirinha. 5$

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

ao Machado .. 7
aos Pinheiros 11$
ao Luiz Lima. 15$
aQuaiguaté. .19$
a Boa Vista.. 22$
a S. Gabriel.. 25$

De S. Gabriel ao Lima  4
»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

a Baroneza,... 6$
a João Borges. 10$
ao Rosário 12$
a Saican 17
a Tapevy 20
a Restinga 25$
a Alegrete 80

De Alegrete a Restinga 5$
» a Tapevy 10$
» a Saican 14$
» a Rosário 20$

a João Borges .22$
a Baroneza ... .24$

» a Lima 26$
a S. Gahriel... 30$

De S, Gabriel a Boa Vista ... 3$
a Quaiguaté ... 6$
a Luiz Lima... 10$

aos Pinheiros.. 14$
ao Machado ... 18$
a Porteirinha .. 20$
a Santa Maria .25$

Vyy Entee Santa Maeia e S. Gabeiel
As diligencias da Empreza Progresso Gabriélense partem de

Santa Maria (no verão) nos dias 3, 10, 17 e 24,.chegando a S. Ga-
briel nos dias 4, 11, 18 e 25; partem de S. Gabriel nos dias 6,14,
20 e 27, chegando a S. Maria nos dias 7, 15, 21 e 28. Os preços
das passagens são:

Pessoas adultas 25$000 rs.; crianças de 1 a 10 annos 13$000 rs.;
familias com mais de quatro pessoas, por cada pessoa 20$000 rs., por
cada criança 11$000 rs. Passagens nos pontos intermediários na
razão de l$60O rs. por légua. O excesso de 10 klgr. de bagagem
paga 300 rs. por klgr.

y:
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V Agentes: em S. Maria — Henrique P. Scherer; em S. Gabriel —
Thomaz B. Fortes. . \- /

;rH;! Entre Alegrete e Livramento ,¦
As diligencias da Empreza João Baptista Garcia & Cia., em

combinação com as da Empreza União e Progresso (vid. supra pag.
69) partem de SanfAnna do Livramento para Alegrete nos dias 3,

PS|Í 18 e 26, chegando ao Alegrete nos dias seguintes; sahem de
Alegrete para Sta. Anna nos dias 6, 15, 23 e 29, chegando tambem

'¦: nos dias seguintes. As passagens de Alegrete á Sta. Anna e vice
versa custam 30$000 rs.

- . As diligencias da Empreza Santos & Cia. sahem de Alegrete
nos dias 2, 

"ÍO, 
18 e 26, chegando nos dias seguintes a Sta. Anna.

Á Sabem de Sta. Anna nos dias 6, 14, 22 e 30, chegando ac\ Alegrete
nos dias immediatos. O preço das passagens é tambem de 30f 000 rs.

}'¦'" Entre Alegeete e Üruguayana
As diligencias da Empreza ãe Clarimunão J. Flores (vid. swpra'pag. 72) sahem de Alegrete nos dias 5, 12, 20 e 27, chegando a

¦ Üruguayana nos dias seguintes; sahem de Üruguayana nos dias 2.
: 9, 17 e 24, chegando a Alegrete nos dias immediatos. As passagens
'custam 30$000 rs.; o frete das encommendas é de 400 rs. por klgr.

Entre Alegrete e Quarahy
As diligencias da Empreza Germano não tem itinerário certo.

Fazem viagens somente quando tem passageiros.Advertência. No inverno o serviço das diligencias, em geral,
é muito irregular quando as estradas estão em mau estado e os

|i arroios cheios.
'-¦^
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üm
ggj Esta casa recebe continuamente bonitos sortimentos de
•^ jóias de delicados gostos.

Tem sempre reiogios de ouro? prata e nickel de.diversas
Ç£j§ qualidades.
||| Óculos e pince-nez. Correntes de plaque fino.
||É Concerta relógios, jóias e caixas de musica.
lll O trabalho é feito com presteza e garantido. :;g
%m Preços módicos,

\L/?__T\
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1 |4jr PORTO ALEGRE. S
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OS ADVOGADOS

ARGYMIRO GALVÃO
E

CARL
advogam

y

em primeira e segunda instância nos

juízos do civel, commercial, criminal,
ecclesiastico, orphanologico e da provedoria,
e bem assim incumbem-se de questões ad-
ministrativas nesta Provincia ou perante o

Governo Geral.

ffi si./ 5S

escriptorio :

Eua ao ndradas
das 8 ás 4 da tarde.
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Compram e recebem em consignação couros, lã, cabello e outros artigos do paiz, garantindo os
preços mais altos do mercado.

Grande Deposito de sal branco e trigueiro a granel ou ensaccado,
Arame de todas as qualidades para cerca.

Sacam á vista ou a prazo á vontade do comprador sobre: l^oia.teeM^ Paria, Herlin,
IIaíiil)«iirg-o3 Vieioia, Prag* PMim, Troppau, í»|iâ^Fèf *3 Trieste, Milão e outras
praças da Italia, Porto, Eitóoa e outras praças de Portugal, Illias e Hespanha.

Compram saqueis sohre todas éà praças do Xniperio e cia Ewopu.
Coniprain ©uro amoedado e "bruto.

Encarregam-se de mandar vir quaesquer gêneros, machinas etc. etc. da Europa ou dos Estados
Unidos mediante módica commissão.

Deposito de vinho velho do Porio de Chamisso e Süva e de oisíras marcas af amadas. — Deposito
de conservas de carne do Estabelecimento Paredão. — Deposito de Couros cortidos do cortume de
Geraldo Bode & Comp., Barra.
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Bua dos Ândradas 96 e 98
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Nesta casa lia constantemente uml completo
_• ' +« rio flmp-as uroductos chimicos e phar-

lS_l&Í^»«aHa«ff^Smaceuticos,ap_itu moderna invenção,
rSiaS? f*» p™Mto™- ** hr
2hedZr»t« «'i"s »**<e dehcioso d

¦^1 PUra?eVtXdendeantoba"uma secção especial para
£§py Ten' ,^SpP onde ha grande sortimento
$&m\ pharmacia homeopathica »«^ de globosde boticas homeopatt||yíf||Ji receitls dos

e de tinturas avulsos, e onde se aviam **

Srs. facultativos.
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Os annuncíantes, importando directamente
de diversas partes da Europa, têm sempre
completo sortimento de louça, vidros, crystaes,

porcellanas, lampeões e lustres para kerosene,
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
tudo a preços rasoaveis.

Dispondo a casa de pessoal habilitado,
assegura o melhor aeondicionamento possivel
dos gêneros que remetter para a campanha,
colônias, etc. etc.

Os annunciantes esperam que seus numerosos
favorecedores e amigos e o publico em geral
continuem a honrar o seu estabelecimento na

de Setembro
m Rua

esquina da do Commercio
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Esta casa tendo relações com os maiores
estabelecimentos da Europa, e recebendo para
todas as estações do anno grandes sortnnentos
de todas as qualidades de: Pasmos, Casemiras,
Brsns etc, e de todos os artigos para homens,
está'no caso de servir bem seus freguezes,
tanto a varejo como por atacado.

Encontrar-se-ha n'ella sempre grande e va-
riado sortimento de roupa feita para homens
e crianças.

Especialidades:
Camisas brancas para homens,
Coilarinhos e punhos de Vinho,
Camisas de flanella e de meia para homens,
Ceroulas de linho e de algodão, francezas,
Meias de seda, fio d'Escossia e algodão,
Bravatas, 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, Nioseia e Bordeaux.
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asa especial em sementes de hortaliças
JL

e flores.
er
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de todas as qualidades, bem como nacional.

feias de cera, Sagú, Araruta fina, Ta

pioca, Maisena e Farinha láctea.
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lf Palitos, lamparinas, papel para embrulho.
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«$ para as festas de S. Antônio, S. João e S. Pedro.

Recommendamos a especialidade não
. M so de nossas sementes como de todos os

m mais artigos do nosso estabelecimento. n
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INDUSTRIA
Mia te ckqta

de

Ed. Sommer
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PORTO ALEGRE
415 Rua dos Andradas 415 h

premiada com o primeiro premio, grande diploma, na Expo-
sição Brasileira em Berlim e com a medalha de ouro em

Porto Alegre, 1881,
tem sempre um grande e variado sortimento de chapeos

de todas as qualidades. !
ESPECIALIDADE DA CASA:

fabricação ie clajéos ie sela (coja alta) e ie feltro,
Toda e qualquer encommenda será executada com a

maior brevidade. . '
glflp IPreços módicos. ""Pg
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persevejos, pulgas, piolhos, formigas, cupins, gorgulhr

vermes e de todos os insectos noctivos
Medalha deprata Porto Alegre 188:

'/.

ffe <«**WM*^A Jjf

p intiia
Wà ta

Cultivador e fabricante na Colônia Caxias.
t\/SJ?\

_
a,™ Desconfiar da. fal. ificaçoe. . *V

Ofebricante garante que o seu insecticida nao contem
2 substancia alguma que possa prejudicar á saude d aqueü
™ 

que delle se utilisarem. ,
Agente para todo o Brazil: Jouvm, rua dos Andia

das; 230, em Porto Alegre. |
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Vte^Wtete

'&My 
teâK»«*!><%w

"• -,-¦"'. '•-•¦í.WU* 4*'*i''i'a''•-. *"¦'.;
7«1r1,- l

P#\' ^---tete:vxv' I

¦;s?í'f'' IELOJOARIA E CASA de J0IA8
tete-V7;Vteiteitetetedè-7 7' 'te vte -tetel. . :• , «*r f te,...,m3 - 'í. te- r'

Leopoldo Masson & C.la*
Nesta casa, vantajosamente conhecida, encontra-

se sempre completo sortimento de jóias dos mais
iodemos gostos, â preços sem competência. ;||g

«elogios de nieliel, prata e ouro,
de lOfOOO para cima.

EspeciaUdade em correntes de plaque.
v Óculos e pince-nez de todas as quali-
iades; òtòais completo sortimento.

Concertos, em relógios e jóias com presteza
' 
ti Srs! negociantes preços especiaes. _ y||

Alegre-Rua dós Andradas n. 4^-Forto^Alegre
(esquina da do General Silva, TaTaresv)Mm

"'«ite^íisSiHS
tetetete»!•-rs te *.'-¦-..,>.._

;'«A.:wv;
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1111
tejSgSf*'*
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V J»«.1te'te
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" teteteteV DE

i| PEDRO PÁI-EI? 1
313 RUA DOS ANDRADAS 343 I

Em frente á Alfândega
POETO ALEGRE ;

Encontra-se emfim na nossa capital uma impor-
tante Casa de Câmbios de cuja falta totó

- te '¦ . -" V •' ¦¦ ^-¦.•¦te:: 7'te - ¦¦ , / ' , 
te

se ressentia. , _, «WÂ'
Compra prata e ouro amoédado, acompanhando

sempre as oseülações do cambio, tev, . ^ tel
Tem agencia das principaes loterias dp Impen^

e attende a pedidos do interior da província, ffe
Encarrega-se da compra e venda de mercadorias,

d^ commissões e consignações.

-te:.;

' V.:tete

'%yWy.''~i--'':*-

.'* temm*te '";l

'M&&W&.
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tete V'*V '' &I$M«f$|
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3:fel
BimúmiStwí
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IffiÉfi

ps
gi
__S.
lülm.
Us

s=u; Veterinário
IBSI

Estabelecido em uma chácara muito propria para

tratamento de cavallós. Aceita cava

los e outros animaes em tratamento e cura toda

e qualquer moléstia dos mesmos.

! ~fi'i*'y
i ¦ |í -¦¦*-"¦

liS&i

lll iiiiii ntonuio

KUUftAlM

Ean

lies.

íi nesta provincia.

Garante-se o bom suecesso das curas.
:-i

Itfe

Rua da Independencia 2- .V'*Ue-

'.SS

PORTO ALEGRE
fjp
$"«
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PÜEÇOS MÓDICOS.
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O Capitão Lúcio

<¦. 
'-r._

continua a encarregar-se de todos os negócios
que se referem á sua profissão de solicitador,
com especialidade de inventários (amigáveis ou
judiciaes) e de tudo quanto diz respeito ao; foro
administrativo. Tambem encarrega-se, mediante
rasoavel commissão, da compra e venda de pre-
dios e terrenos.

Rua dos Andradas N.° 134
PORTO AliE&ftE.

mA
m • $

-T *-1 ^§#5'' k:Vi hJÍÉ

>#????????????#»+????+??????+»
PJ • '!! 11

LilfTifltamm ?/ «s *^b sas v sa
M *>__i 101

Andradai
PORTO ALEGEE

Z Completo sortimento de livros em branco, musicas,
papel, objectos de escriptorio, collecção de livros ?
de direito, educação, litteratura, sciencias, reli- ?
gião, etc. v J

Recebe assignaturas para todos os jornaes da
Europa e encarrega-se de qualquer encommenda
de livros e outros objectos do estrangeiro.

MT Modicidade nos preços m§

19
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Drogaria
estabelecida no anno de 1836

Grande e variado sortimento
de

liiTitciiticu
allemãs

ittiill
Especialidades americanas

francezas, italianas e inglezas.
Fabrica de

!

r*
•V)

_*

f»

mitirninnn n IISÜ laias

:v

^)

#

'€)

HIS IMMilCÈ D llll
Completo sortimento de objectos photographicos.

Instriiiíientos
e mais artigos necessários para dentistas.

Laboratório homeopathico.
¦¦¦" Grande sortimento de

tintas, vernizes, pincéis ete.
para pintores, k

Balanças decimaes, ditas para
1 pesos para as mesmas.

BMPOSITO
das preparações dos Srs. lianman <& Kemp

balcão

~i___.i ^

(5U5

|§ e ao ur. im.yt^ ... «>*
, (Continua na pagina seguinte) |f
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(Continuação da pagina anterior)

I Instrumentos e objectos para cirurgia,
i.Papel í mais llgi

Cevada, lupulo, rolhas, colla dc peixe etc.

para fabricação de cerveja.

Laora toi tliico 6 itamnitin

m

V

Especialidades da casa:
Oleo de figado de bacalháo iodoferreo, segundo

a formula do Dr. Gilles. -f
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,
Vinho de Coca e Guaraná,
Xarope de cascas de laranja com bromureto

de potássio,
Magnesia fluida,
Lenitivo seguro,
Agua de Colônia,
Depurativo Martel,
Injecção antiblennorrhagica de Martel,
Lacre encarnado superior,
Vinho digestivo Martel,
Elixir ferruginoso de Martel,
Vermifugo Martel. $)

lá Vicente Port IAHM
Drogaria

Porto Ale
y
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VAPOR „TETJTO-NIA
Navegação fluvial

entre Porto Alegre e Taquary
Partidas:

de Porto Alegre ás quartas-feiras e sabbados,
de Taquary ás segundas e quintas-feiras,

ás 8 horas da manhã em ponto.
A agencia acha-se em casa do Sr.

Francisco Antônio Xavier,
Mercado, Torreão.

Nos dias de partida só se recebe cargas
até as 7 horas da manhã.

IfBJEffcSfv- ' • '•

*£%£?£ í^X'; < A - ¦-
»-. .* "; .- ' ¦ A

-Sí*^

VAPOR JEUTONIA II «á

Navega entre Taquary, Estrella, Lageado
e portos intermediários.

Partidas:
de Taquary ás quintas-feiras e domingos,
de Lageado ás quartas-feiras e sabbados.

o gerente:
Jacob Arnt.

m
Cv

"^-» Vi***" ¦*-»
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(AMANDO SCHRAIM)
Porto Alegre

354 Rua dos Andradas 35+

f» i m »»
fundada em 1862

recommenda suas velas de cera pura, pre-
miadas com a medalha de ouro na Exposição
Brasileira-Allemã, assim eomo um grande sorti-
mento de confeitos, caixinhas, balas de estalo, figuras
de assucar, fruetas crystallizadas, chocolate e artigos

para confeiteiros.
Aprompta com a maior perfeição e presteza:

bandeijas, tortas, bolos e
páes de 16 enfeitados e com lettreiros.
Sempre tem grande variedade de

doces frescos.
¦-«-

_. \S **•

«"______&

gj^r Compra cera virgem.
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Porto Alegre
N.° 2 Esquina da Rua os Voluntários da Pátria N.° 2 í=o

em frente á Doca
recommendam o seu sortimento de fazendas, cuja maior parte é importada
em direitura da Europa, constando especialmente de:

Fazendas de lei, modas, miudezas e perfumarias, exa

Esces-sia de seda t*é

especial para os srs. Moleiros. . , _, o
Vende-se por atacado e a varejo pelos preços mais baratos,

N.° 2 Esquina da Doca N.0 2

~jti$7y.j? ¦
¦' ¦ ¦¦¦ ~U---'Ayr v

-\ .-..--.' .•*•*¦ * ..,.¦¦ -1-. * *
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3 RUA DA FLORESTA N.« 3
Porto Alegre

recommeuda os seus produetos, premiados com a medalha íç.ouro_m Kxpcg

ção Brasileira-AUemã em 1881, n'esta eidade, e. com o grande 
^»&

posição Brasileira cm Berlim, distineção que nüo fo! concedida a ueuhuma outra

dições de expedir com' promptidão todas as eneommendas que lhe toem dingidas.
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DQ
em frente à Alfândega e próximo ao desembarque.

~4^>c3*&esa!!S^x©r

BANHOS
Salão para familias

Falla-se inglez, francez, portuguez e aliemão.

HLB /_L____\

^e

N.» 323 RUA DOS ANDRADAS N."

777 i§p

V*^Ug^^___.

n
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Cirurg*íao d ntista I1HS--5I l________pV

I^jUDI!

\\V--í^a/__F ^_k « Vj

V^

doutor em cirurgia pelas faculdades de Pennsylvania

(Estados Unidos) e Rio de Janeiro, tem o seu ga-
binete á

Rua aos Anaratlas 450
POUTO ALEGUE

v^.|



Livraria
Lithographia

e
encadernação.

Agencia de
jornaes

estrangeiros.

JU§ 1

— 800 —

O

SS^.rjj

fê^!
\\Wm\NN^H.
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Completo sortimento de
livros cseolares, scieuti*
ficos elitterarios,reperto-
rio completo de musicas
para piano. Livros em
branco. Papel, pennas e
tinta para escrever e
copiar, dqs meihores fa-
bricaiites até hoje conlie-
cidos.

1

268 Rua dos Andradas 268
Porto Alegre.

No estabelecimento typograi
de

fiíf
imprimem-se

[rife

m
r**j>y

y&s*.*

com lindos monogrammas, participações de casamento, p
convites, programmas para concerto e baile, etc. etc, 

||
com toda elegância e em typos modermssimos. sm

A.
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Saião de bailes
de

particulares
^Rl ^f> H HH =Si bhi —*™ ^—^

Ruado r>r. Flores n. 33
PORTO ALEGRE.

0 abaixo-assignado tem a «|»!|^c WSU^M
biico queD estabeleceu ggttggg 

eCovanr£fl0e dPe |icôressai asm SWWSasâ*íss a
bordalezas, cumprindo ^r^|^^^|SlÍÍ tudo o que for
compradores, pôde ser fornecido pelo gggg^$ r0|has, rótulos

coltocam o abaixo-assignado em condições de gaiantir a iegi

attencão do honrado publico para o seu deposito de
vinhos nacionaes»

cuja excellente qualidade é Jâ bastante «Hggjj»^ 
^

7 - 
.. ¦¦¦¦.« ¦•Armazém

de ferragens, tintas, vernizes «fvJ^WI J
mento, vidros, soda, ¦ encanamentos e torneias paia
hydraulica, pedras volcanicas para momh* coi-
rentes e pregaduras para navios, taehoafotato
cobre e latão, fogões modernos «««««««
para engenhos, cravos de cobre para. pwchmas,
arames e grampos para cerca, P*f*,f tXe«S
pecial, livros e objectos para «npíono^ ampeo|
modernos, velas de cera, armamento Lapoit papei
nara forrar casas, completo sortimento de louça

SL e muitos oiltros artigos das pr=ja
blieas americanas, allemãs, inglezas, francezas e

portuguezas. TVArtTT1
AOTOMO DOS SANTOS BOCHA

Porto Alegre.

i;
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f FREDERICO PED L8EN

tãW

x r$

x
Rua ao Rosário É 57, em frente â igreja do Rosário

Com um estabelecimento -ve^Me^t#|p|j||lFg^«|^
soai apto para o fabrico de carros, por mais difficeis qne sejam, mmM^W
lleill> seeurança em seus trabalhos á par de modicidade em J^f
JÜWâÜÜI de qualquer encommenda no menor praso Mgg-*

Faz todo e qualquer concerto pertencente a este ramo do negocio.^

Tem á venda todos os accessorios de carros, como sejam, arreios,

lanternas, chicotes, etc. etc.¦L-
Nsai^-sS^

-^y^ãL^SJ
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em frente á rua do Commercio

tem sempre um variado sor-
timento de espingardas de
caça, especialidades n'este ge-
nero, bem como de rewolvers,
pistolas finas, freios, estribos,
bocaes de metal garantido,

facas, facões e utensílios para
viagens e obras de metal.

ISPesta casa concertam-se
com promptidão obras de
metal e armas de todas as
qualidades.

__ *eços razoáveis
PORTO ALEGRE.
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fábrica de vmàgre

iriazi 1 pws cotoiaes
de

Nt a ium
40 Rua dos Voluntários da Patria n. 40

(antigo Caminho Noto)

tem sempre mn grande sortimento de vinagre e

gêneros coloniaes de primeira qualidade.
POBTO AliEOBE.

llHHiilM^^^——-——
—- "* ___ _^>^_r<_*__a_DW_»G?K^^

Loja üe toca, tim. uüstaes, etc

-fi.

Fonseca & Oliveira
m *. Jj^/^i r*r*

te» sempre á &&*! pf» 
' &°S ff Pt

fregueses um completo sortlmento I^A^v,!^
I<ouça Bandejas,
Porcellanas, Tapetes,
Vidros Talheres

Crystaes, Brin€|w«dos
Espelhos, «ara crianças

Hletaes, etc> etc. .- r

11 dosPo1roSr 1 ÜI
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Porto Alegre

539 Eua dos Andradas 539

(em frente ao antigo edificio da „Germania«)

tem a honra de participar ao respeitarei 
|-

blico que estabeleceu nm grande e variado

deposito de

vinhos do Rheno, de Bordeaux, da Hungria,
do Porto, Nacionaes e Cognac.

539 Rua dos Àndradas 539

Guilherme Pfeil II

ps

IbooUl I li»IPI
fcTSÜIIPorto Alegre.

19 Caminho Novo 19
Conhecida casa commercial de Seccos e

Molhados, Especialidade*. Bebidas; Comesi-

veis Gêneros coloniaes, Vinhos, Licores, etc.

Booth &
Eippner

Porto Alegre, Caminho Novo 1».



1 CALENDÁRIO ITALIANO |Í

'¦ m

PER LE FAMIGLIE
»/¦

3Hx

PER LANNO 1887

COMPILiTO SPECIALMEKTE PER Li COLÔNIA

ITALIAE DELLA PROVIHGIA BEL

GRANDE DEL SUD

^

T^H^B

rf4S

TROYASI Iíí YEMTÀ NELLA LIBREKIA DI

6ÜNDLACH & COMP.

501 RUA DOS ANDRADAS 501

POETO ALEGEE.

»It£í
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Armazém Germania
THEODORO RAETZE

- 7 Sna'do Commercio 7
PORTO ALEGRE.

GÊNEROS COLONIAES.
Especialidades:

Shipstore

Salão de recreio

i^:y''dd^d'f.
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«4
«4 Dr. PROTASIO ÃLYIS

(MEDICO)
?
?
?
?

Especialidade: cirurgia, partos, moléstias de |
1 senhoras e larynge. %
1 Dá consultas das 3 ás 4 horas da tarde em ?

| sua residência ?
':v

MTN^

_^H

135 EUA SILVA TAVARES 135
60»-

Porto Alegre.
4!K

1
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| Commissão e Importação |
_^_T__ -s
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vewáem por a tocado e a vareio

Jóias de fcritofes, de trará, ae

prata e relógios
Hepresentam

ChrMofle $ Cia. para a sua onriveseria

Forest * BélMau para os vinhos finos de

Champagne.
Charles Volack para os vinhos finos ãe

Bourgogne,
A. GuUlaume * da- i>« •» vinl,os finos

de Bordeaux,
A. GMUaume *f Cia. para o Cognac fino-

260 Rm dos Andradas 260
#&•>•

POMTO AüEGHM

B*_*
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I Ferra», cate, iias a liilms 1

*¦* "A'-''-
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Rua dos Voluntários da Pátria n. 2

(antigo Caminho Novo)

PORTO ALEGRE.

v ¦-:

[?cJ em

wãmmt%,

B Rua do

I fERRAM, MIUDEZAS, TITA8,

I :¦ ARMAS, etc.

General Silva 1
(ei frente ao jardim)

em

PORTO ALEGRE
Grande deposito de

por atacado e a varejo

Pia 1
Ur Ip.

n. 54 p

coios, I
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exposição
brasilhra-alumI

^ «ti _«&
N.° 5 RUA DO DR. FLORES

(antiga Rua de Santa Catliarma)
TK O

em

I> O JEfc T O C~jt

fe* recommenda a sua bem montada serralheria, denominada

CH41 0
que foi premiada na Exposição Brasileira-Allemã |M^» «..rn T^rarree-a-se de promptificar com toda a presteza e

íeXcão- S«ríai e cofres de ferro, de systema moderno,
Lm Sa?u™fn1mitaveis, á prova de fogo e de ladr^m

como fogões econômicos e gnaesquer oratoos trabalhos da sua arte. grades

ferramentas etc., tudo por preços modieos.
ferro, R

m^~ Serviço ga:r*antid.o. tymã
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S N.° 28N.° 28 RUA DO DR. FLO
POBTO ALKGBE

Este estabelecimento, regularmente montado, tem sempre á venda
CarrOS de todos os feitios e prepara com a maior promptidão e esmero

qualquer encommenda, attendendo tanto á elegância da construcçao como
á solidez da obra. Tem tambem um grande deposito do accessonos para
faz todo e qualquer concerto concernente ao mesmo ramo de industria,

para o que dispõe de um pessoal idôneo. v
Garante preços os mais módicos possiveis.__\Wm

-om s

Ctt

««PU**',
x--
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Diploma grande com âistiiicçâo,
Berlim 1882.

^K BRASttEIRA-ALLEMÃ Àf

IRMÃOS
Diploma graMe com iistincçâo,

Berlim 1882

TRIUMPHO E PORTO ALEGRE
PROVINCIA RIO GRANDE DO SUL

kl i£ %nM!)AraMiit. \A

Porto Alegre 1881.
Medalha d'ouro. ,. , ,, cprvaria a vapor, marcenaria, fabrica

Fabrica a vapor de tijolos e telhas, seriai ia a vapo representantes
de carros, carroças e waggões de estrada de feno. Agentes e iet

de diversas fabricas da Europa. ,
ESCRIPTORIO EM PORTO ALEGRE «^

RUA DOS VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA IV 60
(antigo Caminho novo) _«...„«

AGENCIA E DEPOSITO NA ESTAÇÃO DA MARGEM DO TAQUARY

Endereço telegraphico para o escriptorio 
^/«rto 

Megre: bpaldmg, Porto

Alegre; para o escriptorio no Triumpho: Spaldmg, Tnumpho.

I

m

I
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§§ DE V'-v''¦¦'.: jÉri OTTO SCHMITT BKAUNEB. 1
N.° 321 a

gflyj

7 *.

si

321 Praça Senador Fiorencio
O Droüríetario deste novo estabelecimento participa ás respeitáveis famílias

desta capitalto publico em geral, que se encarrega de apromptar, com todo o
desta capitai ü du iiuuuw ^ &, ? ^ *»r*s *«_*•*_» p H^^fanr-aiit. os mais
aceio e perfeição, na sua bem montada Confeitaria Pj^^^9

to0S íjff-ro^SofVS S^utfno _.—,*>„_-.
»«^ÍPlÍíloSÍolia£ iÜP» aceio desejavei.

FOBTO AME-ORE.PI
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fAAÀÀÀÀAAAAAÁAÀÀÀA"T Uknfníniiliin Tirninninl
?

3 liUUPP ímpoiiüi l
•^ Premiado com a medalha de ouro da Exposição Brazileira- ]£?
Ja Allemã em Porto alegre 1881. jj^

^ Typographia á vapor ?

^ Encadernação, papeis de todas as

^ qualidades, fabrica de sinetes de £
;*x^|<M> v/da mj gravuras.

r,"«/ ft ISâSBftBl.
Andra das 274

m'

<Bua dos
Porto Alegre.

^ N'este estabelecimento imprimem-se com a

^ maior nitidez e perfeição cartões de ^ visita e

^ outros, participações de casamento, convites para ^
^ bailes, formulários commerciaes e industriaes, |
^ circulares, diplomas, acções, monogrammas, plan- i

^ tas, etc. etc.

^Cartões de visite á la

^ ®^" Frecos siiíhIícoí

WfVTTfTf
.••%/
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ÃSMCIA COMMERCIAL
_#¦§

O SOLICITADOR

auxiliado por hábeis advogados, trata especialmente de nego-

cios commerciaes, como cobranças e liquidações, negócios
forenses e dos que correm pelas repartições publicas.

Esçriptorio: Kua do General Câmara _.° 39

Reàdencia: Kna da Misericórdia _.° 24. ;.

lll POMTO AIjE&KE.

,

.

ALk «ülÂ _

IP

Dispõe sempre d'um completo sor-1
timento de easemiras modernas para |

todos os gostos. v

Preços sn©cltcos. *^PJf :

X
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FaMca ile sinto te borracha vnl
de

WDIuRXm
canisaílos li

PORTO ALEGRE

•- ¦ a

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.
V Estes sinetes são de indiscutível utilidade para ##|SM(0
enveloppes, circulares, recibos, talões, roupa branca, papel de embrulho, caixas,

pacotes, etc. etc. iAt+ví,q plpo-antemente acondicionado
üm sinete com monogramma de duas lettias, eLe0dutcmciiLC

n'um estojo ©. acompanhado de um vidro de # 
AA ¦ ;

Tinta inextiiigiúvel para marcar roupa, por 4WH) rs.

"CÕ^s^ 11 - ,--.-. »¦ ¦ i. DZOh í^^^^ _f^ ^ta**B»***y^ tiSl ^"Ç**"""^ *í / O f .. _f ^•CSCS—EKSâ^^*-**^
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1 Rua dos Andradas 497
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1

1

tem'Brandes e bem montadas officinas e'. machinas dos melhores fabricantes
d'Europa, dos systemas mais ; modernos e de grande perfeição mechanica,
movidas por motor a gaz. ¦ ,;. , -^ _

Além de uma grande e variada quantidade de material de typos e
vinhetas dos mais modernos, possue este estabelecimento machinas de perfurar
talões, de aparar, prensar e assetinar papel, de numerar livros, etc.

Contas — Notas — Recibos — Cartazes m Atísos — Circnlares
Memorandnms — Preços correntes — Cartões de Yisita — ton-

1
i
i

yites para bailes
Relatórios
completas — Periódicos -

Participações de casamento —
Orçamentos — Estatntos — Catalo

Programmas
os — Obras

1

Preços módicos sob garantia de perfeito trabalho.
1
1

Èã]ã3 lãTÊl IM

Formnlarios commerciaes e industriaes ^^
 ... n ... ¦P*%^^

[sfÊl íãT® Isípãl tãTÊl tãTU tsiTÊl IsjIeJ IsIej

j 5.1.3 j>„ ..& <9.L«- P..!.,5- ¦5«J*H •*«á9a r£cis5 "raiar \Z<v*?rí\ *<Ü^« ^i?» U^pJ h^raJ b •
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gÉÉÉÉÉÉÉÉÍlÍpÍÍli™ã .._ ^ . ...
Assignatura de jornaes* revistas e publicações peno-dicas estrangeiras

por meio da ^ A

Lirai üwsal ie Giftlatl & C.la
Rua dos Andradas 501 - Porto Alegre

11Í11Ü ponís etcliaussées (mensal, Paris) anno 22$000 Rs. 
|

\árí (i'), revista Alastrada (hebdomadária, ¦ ¦¦
Paris) ..'..¦ • - •  * 85$ÜUU *

,l8Íronomiè"(LÓ," de Flammarion (mensal, ._
Paris) i^aaa s.

írésií (ie), (quinzenal, Paris) . •••••••••.•; * WM * «
Êcmomste Français (L>) bèbdomad., Paris) » 32$000 >> 

|
fcro (ie) (diário, Paris)........... • • • », 54$uuu »
Flore-des Serres et des Jardins de VEurope

y (irregular, Gand) - ™L 30$000 » I
Gazette des HÔpitaux (3 vezes por semana,
parig\ anno 24$000 »

Graphio (27ièj\hebdõmad., LondreSs) ggOO >>
#a*e#e des Tribunaux (diário, Paris) õ4jOW
Hí^-We (hebdomad., Paris)............. 19$000 »
Élwtmted Lonfon News (hebdomad., Lon- g
dres\ , 30$000 »

mstration (V) (hebdomad., Paris) ....... 281000 |
Illustration Horticole (L') (mensal, Gand).. *>»**> »
Journal d'Agriculture pratique (hebdomad., .

20$000 »

» 16S000 »

» 24S000 »Journal 
'deV-Anatonomie 

et la Physiologie
(mensal, Paris) mtnnn »

Journal des Roses (mensal, Paris)  iU$wu
.Mode IMrée (La) 4° edit. (hebdomad., -
parJg\ «^%Y" %

Monde ihusirê (Le) 
"(hebdomad., 

Paris) .... f. 19J000 >>
Moniteur Sckntifiqué (mensal, Paris) Wm |
Jfoíwe (La) (hebdomad. Paris) ........... i^lnon l
Nouvelle Bevue (La) (quinzena!. Paris) 361000 »
PeM Journal (Le) (diário, Paris)........ mM »

. Müosophie Positive (La) (bimensal, Paris). 16|000 |
ãJc« <V Anthropobgie (trimensal. Paris)... J0J00O »
I mme Britannique (hebdomad., Paris) ..... 4J|000 »

Eewe Critique (La) (hebdomad. Paris).... h™ »

, lpe CWírçwe ãKistoire et de Littera-'J 
íwre (hebdomad. Paris) ...........••;•• Antnno »

£etme des Deux Mondes (quinzenal, Paris). , 40$000 »
(Continua na pagina seguinte); .,

6$000 I I
16J0OO »

1fé^ pí^l ^4? ^^ B^a-1 LC^J ^^^^ ^^^
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(Continuação da pagina anterior) A _

Bevue JEstorime (trimensal, Paris) ...:';... anno 24|000 Rs.
16$000

» 20f000 |

Kl

» IsiiBevue Horticole (quinzena!,' Paris)  »
Bevue industrielle (hebdomad., Paris)  »
Bevue Internationale de Venseignement (men-

sal, Paris) .•••• » 19$000 >
Bevue intemationale des sciences biologiques

(mensal, Paris) 16^000 »
Bevue de Médecine et de chirurgie (mensal,
paris)... 16$000 •>

Bevue occidenidle (bimensal, Paris) 16J000 *
Bevue de Philologie (trimensal, Paris) 18J000 »
Bevue Phüosophique (mensal, Paris) ...... 22J00U >
Beme pólitique et lütéraire (hebdomad. Paris) 20$000 »
Beirae scientifique (hebdomad. Paris)...... iPjJJJJ »
Science por fot» (ia), (hebdomad.. Paris).. 6$000 »
Sfktíéãie (Xo), sobre o jogo do xadrez, (men-

sal Paris) 16|000 »-.
2W <fe fei Si (hebdomad. Paris)... 20$000 »
fíwefs iteíré p) (hebdomad. Paris) ... lb|UW »

E outras quaesquer publicações periódicas estrangeiras.
NOTA. Os preços acima mencionados são para

a cidade de Porto Alegre. Para os assignantes
qne residirem em outros lugares da província a
remessa será feita pelo correio mediante a despeza
addicional de 2$000 a 4$000 rs. por anno, conforme
a publicação, sendo o risco da remessa por conta
do destinatário.

O pagamanto das assignaturas deve ser
„vmpre a dinheiro e adiantado. ~--{WK.

A entrega e remessa das publicações e jornaes
se fará de 15 em 15 dias, porque são recebidas
da Europa em remessas tambem quinzenaes.

Tendo excellentes correspondentes em Paris,
Londres, Leipzig, Lisboa, etc. a

i UifiMl flenmMnn
c-e encarrega de fazer vir com brevidade e a pre-
cos módicos, qualquer obra estrangeira e de a re-
metter para qualquer ponto do interior da província.

i=a r=jjãB l^=f%\ Itrrml |f*TT^HST2] Lj Sl faU 15 fiÇ-Llai ES. lal feji=ã] IgL

ll» itül & II
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ÍNDICE ALPHABEEICO das matérias
-

A^\'i:.AxÀA Wx Pag.
Abreviaturas . ... . . 7
Anno vulgar de 1887 (cor-

resp. com outras eras) . 2
Annuncios 279
Antigualhas, por A. A. P.

Coruja . ... . . . . 161
Appendicè . .,\ . . . . 274
Autoridades policiaes em

Porto Alegre ..... 106
Barometro (o que é o) . . 137

» aneroide (o que é o) 137
» de Bourdon . . . 145
» de Fortin .... 141

Barometros (conversão em
m/m das alturas dos) . . 91

Barometros (reducção da
altura á temp. de 0.° C.) 91 e 92

Bibliothecas, . . . . ...¦¦¦¦;¦ 34
Bonds  55
Calendário (santos e festas

da igreja em 1887). . 8 a 30
Calendários e eras. . . 2 e 219
Calendário perpetuo jui. e

gregoriano . . . . . . 4
Cambio (tab. de) . . . 75 e 224
Camara dos deputados em
1886 190

Carris de Ferro de Porto
Alegre ........ 55

Carris de Perro de Pelotas 58
» » » do Rio Grande 59

Cathecismo (um novo) por
A. A. P. C. . . .... 119

Charadas 115, 118,124,126,131,
» 133, 160,183, 196, 216,

; » ._, 217, 228, 241 e 253
Charada enigma ..... 160
Combate de Taquary, por A.

A. da C.  214
Computo ecclesiastico . 2 e 220
Consulados . ., , .... |$
Correio (serviço urbano). . 37

» (serv. interno prov.) 37 e 275
» (serv. externo nacional) 37

Correio (serviço externo
estrangeiro). . . "¦". -s } 39

'.';"' VPag;•:;•

Correspondência . . ^ , .-273
Deputados provinciaes (em

1885—86) ...... 193
Dias entre duas datas (ta-

bella dos). ...... 85
Diligencias (linhas de). 68 e 276
Divisores fixos (tab. dos) 84 e 225
Eclypses  5
Enigmas ........ 197
Episódio da revolução de

1835 (um) . . . . . . 214
Equação de tempo (tab. da) 6 e 223
Escrivães em Porto Alegre 105
Estações (as quatro de 1887) 2
Estatisticas (Notas — sobre

a provincia). ..... 254
Estrada de Perro de Porto

Alegre a Cacequy . . . 45
Estrada de Perro do Rio

Grande a Bagé .... 49
Estrada de Ferro de Porto

Alegre a N. Hamburgo . 54
Fábulas de Lafontaine 116 e 125
Familia Imperial  35
Ferias forenses  33
Festas moveis 2 e 221
Festa nacional (dias de) . 33
Foro (Juizes e empregados

do — em Porto Alegre)
Gala (dias de gala) . . .
Historia da provincia. . .
Horas (differença de — entre

Porto Alegre e varios lu-
gares)....... 32 e 222

Impostos (época do pag. de) 34
Indicações e tabellas (as

nossas) . 219
Juizes de direito na pro-

vincia . . .... . • 107
Juizes e tribunaes em P. A. 104
Juizes municipaes na pro- ~
vincia 108

Juros compostos (tab. de) 83 e 225
Lettras dominicaes (tabel-

la das) ......•• 3
Logogriphos 115, 126, 133, 159,

105
33

198

m.
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iogogriphos 187, 196, 197, 218,
227, 228, 241 e 253

Jf^randa para todos os
mezes de 1887 . ... 9 a 31

Misturas calorificas.... 93
| frigoríficas ... 93

Moedas brazil. (tab. das) 74 e 223
i estrang.( » » )78e224

Nascimento e occaso do sol
(tab. da hora media do). 6

Nascimento e occaso do sol
(correcção á tabeliã do) 7 e 222

Navegação a vapor (fluvial
e externa)  60

Nota final •' • f§
Nuvens (o que são) ... 140
Pascboa (tabeliã dos dias de) à
Peso especifico (tab. com-

parativa do) . • . . 82 e 225
Planetas (visibilidade dos —

em 1887). •••••• 0_J
Poesia popular rio-grand. . àà\>
Poesias: Agora sou inven-

. » tor, por Corrêa de
•» Almeida .... It>J
» A /for do mara-
» cwja, por L. N. F.
» Varella. . . . • íft-4
» iá 6onlo, por G.
» Crespo 184
» Soneto, por F. J.
» Furtado .... 217

População e superfície dos
Estados Europeos 94
e superfície dos

» Estados Americanos 96
» e superfície das
» possessões Européas 95
» e superfície das pro-
» vincias do Brazil 9 o

Posições geograplúcas na
provincia ...-••• 1U°

Previdência (a verdadeira—
ê a economia). . . 194 e 105'A 

Problemas . . . 196,197 e 217
Prognósticos do tempo . . pm

'Pag;
Q f*romotores públicos na pro-• "> "108

. . . "*. •

Receitas para uso industrial
ou doméstico ..... 242

Repartições publicas (dias
e horas do expediente) . 33

Representação nacional em
1886 . . . 188 *

Revolução de 20 setembro
1835 (memória sobre a) 198

Roubo (o), estudo por A.
Daudet 110

Senado brasileiro em 1886
(agosto) 188

Sol (tabeliã da hor. med. do
nascimento e occaso do). 6

Sol (correcção á tab. do nasc.
e occaso do) . . . . 7 e 222

Solução das charadas, logo-
griphos, enigmas liist. e
problemas do Annuario
de 1886 .- 272

Systema métrico decimal
(relações) 85 a 89

Tabelliães e escrivães em - -
Porto Alegre 105

Telegrapho (serviço nacion.) 41
$ ( » externo) 43
» (indicações geraes) 44

Tempo médio (tab. do) . N. 6
Têmporas (as quatro). . -
Tempo (tab. da equação do) b
Thermometro (o que é o). 137
Thermometro (comparação

das escalas dos) . . 90 e 22b
Tolo (um), por J. 0. Ma-
chado í4'

Tribimaes e juizes em Porto
Alegre m

Vapores  DU
Visibilidade dos planetas

em 1887 . . . - - • • no°
Velocidades (tab. comp.) 81 e 224
Vento (o que é o vento) . 148
Vento (tabeliã comp. da ve- Ay

locid. e força do vento) 80 e 224
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DA PROVÍNCIA DO

1

RIO GRANDE DO SUL
para o anno de

*§§§
publicado sob a direcção do

p-«i yífiilli AÍS!I 11 ii*i«,SMiiimtü
ap parecerá até o dia 15 de setembro de 1887, forman-
do um volume de cerca de 300 paginas em 18.° francez.

Além do calendário, das ephemerides astronômicas
e de uma infinidade de informações e indicações indis-
pensaveis aos habitantes d'esta provincia, elle conterá
artigos de instrucção popular, historia da provincia c
leitura recreativa para todos os seus favorecedores.

Preço de cada exemplar.
Brochado..!  1$000 rs.
Cartonado , 1$300 „
Encadernado  1$5.00 „

Remettido pelo correio sob registro mais 300 réis,
Em porção faz-se grande abatimento.

Recebem-se encommendas do Aiinuario e annuncios para
as suas ultimas paginas mediante os seguintes preços:

Pagina inteira .,,.,.¦  10$000
Dous terços de pagina
Meia pagina
Terço de pagina  5$000
Quarto de pagina  4f000

em casa dos editores

Porto Alegre
LIVREIROS
Rua dos Andradas n.° 501
s\y.-*/\s\s\s\s\s\/ v

Pede-se fazer as encommendas em tempo de se poder
fazer a expedição do Annuario immediatamente depois da sa-
bida do prelo, que se realisará no principio do mez de Se-
tembro. Os annuncios são recebidos até 15 de Agosto.

S -5

11
\0

/à

i
m

ííüjjj^ÜÜÜJM^ Ln
mm



-í*f<-., ¦% 7y %,

^»$*_____«fv^ "—"—~^

iBfi Ê«TtT iiHl 1: IPJIâ-
jv^T/Vj-nr-if-y u f(,j^Y» £

fl
> -rm

fS-.-flT: .71
497 Rua dos Andradas 5

PORTO ALEGRE

com officinas typographi

_¦¦¦¦¦¦;

.:¦?_;

cas, encadernar
çáo, pantação, douração e cartonagem

w _ mmLoja le p üe ti
Objectos para escríptorio e engenharia

Utensílios para desenho
itiafii

Chromolithographias
livros impressos

em allemão, pórtuguez, Irancez e italiano
/\y\y\y\y\ys v/v.

Especialidade da casa
premiada na Exposição Brasileira - Allemã com a

medalha tlc ouro:

desde .os mais inferiores de papel almaço até os 
||pv de papel imperial n.° 1. ;

lÜÉ! ira Hi
(j_=__>-\~Vt'*ft


