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ÂLMÃNACH LUSO-AFRICANO
F A H T E  L I T T E R A R I A

A E S P E R A N Ç A
REVISTA COLONIAL, POPULAR, ENCYCLOPÉDICA ’

PUBLICAÇÃO MENSAL CABO-YERDIANA

Cedam armas — vergonha do humano —
Cedam campo ao sabor, ao trabalho.
Todo o homoin ó d’outro germano,
E um só céo nos dá luz e gazalho.

Pois quo irmitos todos somos, os Povos,
Accorrendo de todas as partes,’
Venham juntos, em cânticos novos,
Entoar hyinnos no Templo das Artes,

Aos canhões, quo a Justiça condunina,
Possä’o arado o o cinzol succedor.
Sejam armas — os livros e a ponna ;
Lucta, — o estudo ; victoria, —*■ o saber !

Que da Força triumphe o Direito
E a Justiça contenha a Oppresstto.
Possa o Mal sempre ao Bom render preito
Possa o Amor desarmar a Ambiçíto.

Quo a Divina, a Ohristit Caridade
Possa, omíim, enlaçar nossas mftos !
Que na terra domino a Verdade;
E possamos viver como irmitos!

Còro

Sec’lo vinto ! bemvindo, bemvindo !
Alto herdeiro do soc’lo das Luzes !
Toda a terra faguarda sorrindo!
Nova estrella brilhante seduzes!

Tu despontas e rojas por torra
Das discórdias o throno infernal !
Paz sem fim tu intimas á guerra,
Tu pões termo ao Império do Mal !

S Jí--ê£a. í' ____________________

zg. & &£ <s#&J4J4.

AO SÉCULQ XX
. . H.WI®

Da montanha dos Tempos cem annos
Nos abystnos do nada rolaram !
Do Porvir perscrutando os arcanos,
Novo século os homens marcaram !

No decurso do século, que finda
A scioncia conquista altos louros.
Mas que glorias, que luzes, ainda
Nfio proinotte o Porvir aos vindouros!

A scioncia ! que augusta palavra !
A scioncia 1 que nome sublimo.!
Fogo santo, nas almas só lavra
Que' combatem os vícios o o crime.

Vfio em breve sair do sou seio
Os trabalhos d’um grande pensar.
De felizes surprezas ó cheio
O Futuro, que vai despontar !

Os cortamens bomditos do Genio,
Santas luctas, sito festas, nío guerra.
Heinern olles em firmo convénio !
Paz aos homons na face da terra 1 J. LOPES DA S ILVA.

>-*»«*»»
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REVISTA COLONIAL, POPULAR, ENCYCLOPÉDICA ’

PUBLICAÇÃO MENSAL CABO-YERDIANA

Cedam armas — vergonha do humano —
Cedam campo ao sabor, ao trabalho.
Todo o homeun é d’outro germano,
E um só céo nos dá luz e gazalho.

Pois quo irmitos todos somos, os Povos,
Accorrendo de todas as partes,’
Venham juntos, em cânticos novos,
Entoar hyinnos no Templo das Artes,

Aos cánhOes, que a Justiça condemna,
Possã’o arado o o cinzol succedor.
Sejam armas — os livros e a ponna ;
Lucta, — o estudo ; victoria, —*■ o saber !

Que da Força triumphe o Direito
E a Justiça contenha a Oppresstto.
Possa o Mal sempre ao Bom render preito
Possa o Amor desarmar a ÃmbiçKo.

Quo a Divina, a Christit Caridade
Possa, omíim, enlaçar nossas mftos !
Que na terra domino a Verdade;
E possamos viver como irmitos!

Còro

Sec’lo vinto ! bemvindo, bemvindo !
Alto herdeiro do soc’lo das Luzes !
Toda a terra faguarda sorrindo!
Nova estrella brilhante seduzes!

Tu despontas e rojas por torra
Das discórdias o throno infernal !
Paz sem fim tu intimas á guerra,
Tu pOes termo ao Império do Mal !

S Jí--ê£a. í' ____________________

zg. & &£ <s#&J4J4.

AQ SÉCULQ XX
. . H.WI®

Da montanha dos Tempos cem annos
Nos abystnos do nada rolaram !
Do Porvir perscrutando os arcanos,
Novo século os homens marcaram !

No decurso do século, que finda
A scioncia conquista altos louros.
Mas que glorias, que luzes, ainda
Nfio proinotte o Porvir aos vindouros!

A scioncia ! que augusta palavra !
A scioncia 1 que nome sublimo.!
Fogo santo, nas almas só lavra
Que' combatem os vícios o o crime.

Vfto em breve sair do sou seio
Os trabalhos d’um grande pensar.
De felizes surprezas ó cheio
O Futuro, que vai despontar !

Os certamens bemditos do Genio,
Santas luctas, sito festas, nSo guerra.
Iteinem elles em firmo convénio !
Paz aos homons na face da terra 1 J. LOPES DA SILVA.
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O HÓMEM infinidade de registros de minas,
parecem confirmar, que são na ver
dade valiósas as riquezas mineiras
na província de Angóla, de que
quasi[ hoje só há em perspectiva de
exploração. regular, as minas de ou
ro de Oassinga, no districtò de Mós-
sâmedos, e uma mina de petroleo
recentómente descobérta no Am
briz. . .......... ..; Qúantrt a MoçíimBicjuò, a régiiio
de ' Manien* ' está ■ om via de lúrga e
produetiva exploração, nos seus ja-
zigos.'aurffQl’Os,, pjoa jazigos, çqr-
boniferqs do >Tete, espéra-se lárgo
prJdúa to, quando podép fazer-se ohí
condíÇbôtf bconóinibás, o tráhspórté
para ò li ttoral. ; J 1 • ' ‘ 1 1 1 ■
• O,, importante i reconhoeiihento
geológico dos territórios entre Dou-
ronco Márque .e rio. Zaipbeze,
dp illustro engenheiro de minas, o
s'i\ Alfredo' do Andrade; 1 se destróe
alguinaíi' illusoos 'sôbre ' a j riqueza
mineira de. várias regiôoá, confirma
a , probabilidade dá > oxiptonçia do
muitos , e valiosos jamgqs. Para o
nórfe do Zànibezo todos sAbem o
qtiè he tem dltó' ácôrca de jazigos
carboníferos e outròs do território
do Ctíbo. Dolgúdo. • ■

, ,Estas niqitç lig.o,ira? indicações
são , apênaf! apontadas para apoiár
à nécóssicíadô delaciíitárinôá os tra-
bálhós do pésquiza o óxploraçãô mi
neira, ,pon. que só êllós pòderáo dar
valor ;a . éssas riquêzas< i enterradas,
no, m.tb-sól.o das nóssas provipejas
ultramarinas. ___  r.,.. .

' . TITO OE CARVALHO. .

Cidúdo, a Industria, a Mordi, a
Sdiencia, a Política, a Virtude, tâda
éssa opopéia iinníonsa de prodígios,
tôda éssa mirífica Constellação de
feitos, doslumbrantissiraa como con-
stollação de mundos:—í- um tal ente,
ao dôsápparocêr fugáz como . meteo
ro, ao cair morto d’ encontro ás arés*
tas do sepulchro, ao enterrár-so sôb
algumas leivas de argilla, não pódo
morrer inteiro, não pódo aniquilar-
se, nem onterrár-so por completo,
sem que aniquile conj untam ente,
sem que sotérre com sigo tôda a
Natureza. . 1 ,

CÓNEGO ALVES MENDES.

■ "Riquêsas 'mineràes
fcolôiíjàs, africanas

/ S HÕMESf, quó é mh côrpo vi’
( S )  talisádo por um espirito, ou,
<í/ molhór, quo é um espirito

servido por órgãos; o hómempque
pelas raízes do organismo so livela
no intimo dos raineráes epolas raizes
do pensamonto se adjunge ao má
ximo dos archétypos; o hómem,
coronal da creaçâo, syntheso da
cr cação ; o hómem, que contem en
xofre como os vulcões, férro- como
as minas, cal como, as terras, sal
como os máres, phosphoro como as
ondas, fluido como as nuvens, car
bónico como as chammas, oxygénio
como a ; luz, raiz, tronco,, fibras e
ramos como as árvores, e : que, por
ultimo, : ostenta , éssa. formósa cabe
ça, — esplendidissima flôr esphéri-
ca a reacendera essencia das essên
cias, a iueffúvol essencia da idéa; o
microcosmo assombroso, quo na sua
bélla abóboda cranoâna resume a
abóboda flos céos, o nos seus vivos
ólhos scintillantes condensa a luz
das estrêllas; o váte, o vidente, o
musico sublimo, cujo coração exhá-
lá o perfumo dos aíféctos e cujos
lábios vibram cânticos divinos; . o
ente que decompõe e , espiritualisa
a matéria, e annótã a consonância
dos seres, e calcula a ollipse dos
astros; que se apoderou do már pela
bússola, da térra pela locomotiva,
do espáço pelo tclégrapho, do tom-
Pp m P re nsa, do céo pelo te
lescópio, e qúe, arrojando as suas
grandes úzas sobre a Natureza, al
cança os páramos infinitos para des-
sedentar-se alli nos ideáes archety-
pícos ; êste sêr único que, por entro
gemidos e lagrimas, e quiçá sem
pão nem lár, soffrendo sempre, moi-
rejando do século a século e de sói
a sói, o passando muitas vezes pelo
punhal, pelo vonêno, pela áspa, polo
potro, pelo garróte, pela, forca, pela
fogueira, pela infamia, pôde éreár
a Arte, a Philosophin, a História, a

' f ÊsDE muito quo se encontra
f z )  monção d,° minas . de ouro

na, região do (lolungo Alto, afhr-
màndó-se que oih 1754 forhúi d’iili
enviádas amostras para Portugal.

i As minas de práta ém Cam bam
be, pqréço terem, pi<ió uip dpi? pri.n-
cipúes incentivos que levaram, no
século ÍCVí, Páúlp Dias de Novties
à álgtínlas dás 'òxpodições ao’ inte
rior.' ' '

i Do ..minas, de. férro, - enxofro o
carvão, ,f|Vam; yarjos dqs ,quq escyo-
vêram áç êyça <jo Angóla. . , , , ; . . .

Em Moçambique, sábe-se. que í oi
ã'fàmá do vásfcòá jazigos áuriferÓs,
quo príncipalmente levou a inter
narem-se no ser  tão, os primeiros ox+
plòraflôres iportqgiiêzes. . j , ... . .

. Da eixploy.açílo .fosses jazigos,
encontram por toda, a púrte, vesti-
gioé bom ! eVidonf.es, os módérnos
pósquizadôrés.' i. ■

Ç Mas, procurando só documentos
módérnos, não faltam, qs j.ndicaçõqs
e as próvas incontestáveis do mili
tas riquezas mineráes nas in.dieá-
dás pfovihóiás' ultramarinas.'

J á  ení 1838 ò governo so ocen-
páva dà Organisação de uma com-
paphia que procedesse á lúviq das
minas do ouro, férro, enxqfrq e poy
troleo na província de Áiigóla, e
de bufra ' quo dxplofaôse as miháé
de Quelimane ó Rios de Sena. Em
1854, annunciáva-so o doscobvimen-
ta do pUTiqs, dq cóbro ,no spr,tâp dp
Mossâmedes. . . , , . l( .

Em 1855 organisúvh-sé' a expe
dição }iará' explórúr as minas' de óó-
bro ílo Bembe, do que ainda se che
gou a fazêr exportação de alguma
importância.

E desde então, successivas con
cessões, tentativas mais ou menos
demoradas de explorações, e uma

W0 10 SEGULO VINTE
ou entre o troár da metralha

o os gemidos agudos dos
que. caíram na Ipcta ; ■ por

entre imprecações de raiva e ran
cores odientos, surge, em arrebol
sangrento, matisado d’incortezas,
ensombrado de receios, o novo sé
culo, o século vinte 3 ■ qtie esta
revista, com sou coração crente onde
crystallisaram esperanças, saú
da, como o século das jrraça«,
século do amor e da  paz,
mas graças que desabrocharão em
bonçãoíí, amor que congraçará os
estados, paz que será o preludio do
progresso, mas progresso para ,o
bem que affeiçôa os corações o ân
desentranha em venturas.

_ Salvo século da paz, eis o nosso
grito de crentes, os votos, de quem
desejq ver . aflastar para longe os
males do égoismo, as nuvens da
insobordinação geral, legados ■ do
século findo. ■ . ■ ■

Salve século d a  paz,

' 'Manoel ! deitaste outra
agua ná redom,a dos? peixes ■

• — Não, minha senhora!,-!
Então pqrqpe? t „

— Eaberá a senhora quo ollos
ainda lião’ iièlierLuri á qde èu lhe
deitei hõntein! ■ ■' > 1 : i

A REDACQÂO.
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O HÓMEM infinidade de registros de minas,
parecem confirmar, que são na ver
dade valiósas as riquezas mineiras
na província de Angóla, de que
quasi( hoje só há em perspectiva de
exploração, regular, as minas de ou
ro de Oassinga, no dístrictò de AIos-
sâmedos, e uma mina de petroleo
recentómente descobérta no Am-
briz. . .......... .,; Qúantrt n Moçíimbiqhò, a régiao
de ' Manicá ' está ■ om via de lárgã' e
produetiva exploração, nos seus ja-
íiigQS,. Aurjfwqs,. q idoq . jazigçs. Çjtr-
boniferos de >Tete, ospéra-so lárgo
prJdúc to', quando podér fazer-se onl
condíçbós'' écohóhiicas, o tráhspòrté
para ò li ttoral. ; J 1 • ' ‘ 1 1 1 ■
• 0,, importante i i-econhoçiihento
geológico dos territórios entro ,Lou;
ronco Márque .q rio. Zaipbeze,
dp illustre engenheiro de minas, o
s'i\ Alfredo’ do Andrade/ se destróe
alguinaíí' illusoos 'sôbre ' a j riqueza
mineira de. várias regiôná, confirma
a , probabilidade jdq , oxiqtonçia do
muitos , 6 valiosos jamgqs. Para o
nórfe do Zambezo todos sábem o
qiiè he tem dltó' ácfirca de jazigos
carboníferos e outròs do território
de Oáboi Delgado., i •. .

,Estas mi]itç> ligqiraç. indicações
são , apênaf! apontadas para apoiár
a hécóssiciadô defaciíitármõá os tra-
bálhós do pésquiza ó óxploraçãó mi
neira, ,por. que só êllós poderão dar
valor ;a . éssas riquêzns< i enterradas,
no, m.ib-sól,o das nóssas províncias
ultramarinas. ___  r.,.. .

. ■ I , T 0  .DE carvalho/  ,

Cidádo, a Industria, a Moral, a
Sdiencia, a Política, a Virtude, tâda
éssa opopéia imníensa de prodígios,
tôda éssa mirífica 'õonstellação do
feitos, doslumbrantissima como con-
stollação de mundos :—f um tal ente,
ao dôsápparocêr fugáz como . meteo
ro, ao cair morto d’ encontro ás rtrés*
tas do sepulchro, ao enterrár-sc sôb
algumas leivas de argilla, não pódo
morrer inteiro, não pódo aniquilar-
se, nem onterrár-so por completo,
sem que aniquilo conj untam ente,
sem que sotérre com sigo tôda a
Natureza. . 1 ,

CÓNEGO ALVES MENDES.

■ "Riquêsas 'mineráes
fcolôiíjàs, africanas

/ S HÓMEM, quó é mil côrpo vi’
( S )  talisádo por um espirito, ou,
iC/ molhór, quo é um espirito

servido por órgãos; o hómempque
pelas raízes do organismo se livelti
ao intimo dos mineráes epolas rnizes
do pensamento se adjunge ao má
ximo dos archétypos; o hómem,
coronal da creaçâo, syntheso da
creação ; o hómem, quo contem en
xofre como os vulcões, férro- como
as minas, cal como, as terras, sal
como os ináres, phosphoro como as
ondas, fluido como as nuvens, car
bónico como as chammas, oxygénio
como a ;  luz, raiz, tronco,, fibras e
râmos como as árvores, e ; que, por
ultimo, : ostenta , éssa. formosa cabe
ça, — esplendidissima flôr csphéri-
ca a roscenden a essencia das essên
cias, a iueffávpl essencia da idéa; o
microcosmo assombroso, quo na sua
bélla abóboda craneâna resume a
abóboda flos céos, o nos seus vivos
ólhos scintillantes condensa a luz
das estrêllas; o váte, o vidente, o
musico sublime, cujo coração exbá-
lá o perfumo dos aíféctos e cujos
lábios vibram cânticos divinos; . o
ente que decompõe e , espiritualísa
a matéria, e annótã a consonância
dos seres, e calcula a ellipse dos
astros; que se apoderou do már pela
bússola, da térra pela locomotiva,
do ospáço pelo tclégrapho, do tom-
P° im P r ensa, do céo pelo te
lescópio, e qúe, arrojando as suas
grandes ázas sobre a Natureza, al
cança os páramos infinitos para des-
sedentar-se alli nos ideáes archety-
pícos ; êste sêr único que, por entre
gemidos e lagrimas, e quiçá sem
pão nem lár, soffrendo sempre, moi-
rejando do século a século e de sói
a sói, e passando muitas vezes pelo
punhal, pelo vonêno, pela áspa, polo
potro, pelo garróte, pela, forca, pela
fogueira, pela infamia, pôde Creár
a Arte, a Philosophia, a História, a

' f í.sDE muito quo se encontra
f z )  monçãq (1° luinas de ouro

na, região do (lolungo Alto, afhr-
mándo-se que oih 1754 foraúi d’fili
enviádas amostras para Portugal.

i As minas de práta ém Cam bam
be, pgréço terem, pi<ló ugi dpi? prj.n-
cipúes incentivos que levaram, no
século ÍVl, Paulo Dias de Novúes
á álgtínlas dás hxpodições ao’ inte
rior.' ' ''' 1 ' I '

i Do ..minas, de. férro, - enxofro o
carvão, .fálam; yarjos dqs ,quç, cscyo-
vêraip áç êyça <tq , Angóla. . , , , ; . . .

Em Moçambique, sábe-se, que íôi
ã' fàmá de vási-óá jhzigó&hurifcros,
quo príncipalmente levou a intór-
narom-se no sertão, os primeiros ex
ploradores iportugnêzes. .

. Da .eixpioy.açáo ... d*psses. jazigos,
encontram por toda, a púrte, vesti-
gioé bom ! eVidohf.es, os módérnos
pósqui/.adôrés.' i. ■

Ç Mas, procurando só documentos
mòdérnos, não faltam, qs j.ndicaçõqs
e as próvas incontestáveis do mili
tas riquezas mineráes nas indich-
dás pfovihéiás' ultrànlrtríiias.

J á  em 1838 ó govêrno so ocen-
páva dà Organisação de uma com-
paphia que proçedêsso. á láviq das
minas do ouro, férro, enxqfrq o pey
troleo ha província de Angóla, e
de butra quo dxplofíísse as miúáá
de Quolimane ò Rios de Sena. Em
1854, annunciáva-so o doscobrimen-
ta de puiiqs, dç cóbro ,no sprtilp d,e
Mossâmedes, . . , , . l( .

Em 1855 organisávh-sé' á expe
dição }Mrá‘ explòrár as minas' de éó-
bro ílo Bembe, do que ainda se che
gou a fazêr exportação de alguma
importância.

E desde então, sucoessivas con
cessões, tentativas mais ou menos
demoradas de explorações, e uma

8AOOAÇÍO AO 8ECULO VÍNTÈ'.
on entre o troár da metralha

o os gemidos agudos dos
que. caíram nu Ipcta ; ■ por

entre imprecações de raiva e ran
cores odientos, surge, em arrebol
sangrento, matisado d’inct>rtezasq
ensombrado de receios, o novo sé
culo, o século vinte,, qtte esta
revista, com sou coração crente onde
crystallisaram esperanças, saú
da, como o século das frraça»,
século do amor e da  paz,
mas graças que desabrocharão em
bonçãoá, amor que congraçará os
estados, paz que será o preludio do
progresso, mas progresso para ,o
bem que affeiçôa os corações o Sn
desentranha em venturas.

_ Salvo século da paz, eis o nosso
grito de crentes, os votos, de quem
desejq ver.aflastar para longo os
males do ógoismo, as nuvens da
insobordinação geral, legados ■ do
século findo. ■ . ■

Salve século d a  pazj

1 ' '  'Manoel ! deitaste outra
agua ná redom,a dos? peixes :

• — Não, minha senhora!,-.
Então pqrqpe? t „ . : L

— Eaberá a senhora quo ollos
ainda lião’ IjèliefLuri á qlie èu lhe
deitei hõntòúi! ■ ■' : i

í h  , ; . 1  .■ .A REDACQÂO.
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tos recontros sustentados com va
lor nunca desmentido !

Mas o seu titulo de gloria, o
facto que elevou Serpa Pinto ó al
tura dos heróes benemeritos o au
reolou o seu nome de prestigio,
foi a sua travessia d’Africa, de Ben-
galla a Durban, travessia arrojada,
perigosissima, que Elle, o inteme
rato, o allucínado pelos mysteriös
do sertão, levou a cabo sosinho,
luctando perto de dois annos com
as tribus revoltadas, com as intem
péries e ardências do Continente
Negro, sem um peito amigo a quem
pedisse conselho, valendo-lhe a sua
coragem, o seu sangue frio admi
rável, a perspicácia com que sabia
desarmar o selvagem desconfiado,
impondo-se-lhes como homem su
perior, um quasi semi-dous que des
prezava as insídias amorosas em que
o tentaram por vezes enredar. A nar
ração pittoresca o circumstanciada
de tão notável travessia que tanto
exaltou o nome Portuguez no es
trangeiro, acha-se exarada om duas
obras primorosas e illustradas, qile
o esclarecido oxtincto nos deixou :
«Como eu atravessei a África» e « A
Carabina d’El-Rei», onde se póde
vêr o espirito esclarecido, o cora
ção extremoso, a alma devota e
cristã, que nas situações affiictivas
em que tantas vezes arriscou a v i
da, encontrava alentos no amor qUe
consagrava a sua Esposa o Filha,
o.na crença a cujos auxílios recor
ria a cada passo.

A sua travessia não foi ulna
marcha triumphal quo muitos em-
becis deprimem, mas um sacrifício
penoso, arriscadíssimo, que só os
allucinados patriotas emprehen-
dem !

Mas venceu as infinitas difflcul-
dades e por isso viu em vida a
sua apothese ! Legou-nos um exem
plo nobilissimó que fructiflcou
abundant issimam ente .

*

çâo, em óptimas condições, de edi
fícios para alojamento das repar
tições publicas ; a abertura do es
tradas que facilitam as relações
commerciaes, etc., etc.

Na ilha de S. Vicente lançou os
fundamentos ao hospital, edifício
que rivalisa dom os melhores da
metropolo, droando n’ossa mesma
ilha uma grande officina para re
paro de navios. Durante o seu go
verno, 1 attendeu ao problema da
educação da irifancia, recommen-
dando-so escrupuló nos exames para
o magistério o garantindo a iiido-
pondoncia dos professores com uma
remuneração condigna quo dá real
ce ao magistério primário. ;

Restauraram-se egrejas e deu-
se a consideração devida á classe
parochial quo tinha um protector
no governador geral, o que nem
sempre acontecia ! Finalmonte, o Se-
nnnario-lyceu da Província, que
tantos serviços tem prestado, me
receu o mais carinhoso disvello
ao saudoso Governador, honrando
aquolle estabelecimento com fre
quentes visitas, distinguindo o. cor
po docente com palavras d’estimu-
lo que valiam ainda inais que o
auxilio material que lhe prestou.

« " 1 •
■ - . , . . . . 1 '
Descança na paz de Deus, ó ci

dadão, prestimoso que nos legaste
um exemplo de quanto póde o amor
e a dedicação posta ao serviço da
Patria ! 1

OLIVEIRA BOUÇAS.

Um períU de Serpa Pinto por ■
Luciano Cordeiro

0 fallecido escriptor Liloiano
Cordeiro traçou em 1878 o seguite
perfil do Serpa Pinto :

«Serpa Pinto tom submettido a
uma disciplina de ferro todas as
suas faculdades. ’

Visconde de Serpa Pinto
A ultima 'commissão de serviço

que exerceu o saudoso Visconde de
Serpa Pinto, foi em Cabo- Verde,
província que governou durante
tres annos, desde princípios de 94
a 1897. , .

O seu governo, incontestavel
mente um dos melhores que tem
tido ti Província, assignnlòu-so por
uma serie do medidas acertadissi-
mas, todas pautadas por um crité
rio superior que revelaram outra
feição importante do querido e sau
doso morto.

Não houve ramo do serviço pu
blico a que a sua actividado, quo
era immensa, não attendosse, que
o seu genio administrativo não me
lhorasse, apparecendò sempre para
se informar das necessidades locaes,
para derimir contendas, levando a
toda a parte o bom estar dos cabo-
verdianos que o amavam, que ti
nham por eile uni verdadeiro cul
to!  Quantas vezes, ardendo om fe
bres, abafado pela despeneia, rom
pendo cohtra as perscripçõos me
dicas que aconselhavam repouso
absoluto, não apparecia noslogaros
mais : ásperos, gemendo, mas ven
cendo a doença, 1 para se informar
de visu, nem sempre confiando nas
declarações officiaos ?

Espirito penetrante, n’um re
lance concebia um plano e execu
tava-o com energia, de prompto,
economicamente, chegando para tu
do os recursos da Província.

Justificam estas referencias’ es-
criptas, sob a pressão da saudade
que nos domina, um bom systoma
de pharóes que hoje illuminam as
anfractuosidades das costas, outros
tantos padrões de oivilisação a con
vidar os navegantes a abordar as
ilhas de Cabo-Verde; ( x) o abaste
cimento e canalisação d’ aguas po
táveis, pará a villa de S. Phi
lippe, na ilha do Fogo; a aequisi-

'* CVais um luctador audáz, um
.Ç,L, arrojado e illustro explo-

rador Africano, um pa
triota apaixonado quo dou á sua
nação as energias da sua alma elei
ta, nobre e diamantina, resvalou no
tumulo, no momento em quo co
meçava a raiar a aurora do século
X X !

Depois de prolongados soffri-
mentos que ha annos lhe vinham
minando traiçoeiramente a existên
cia, cuja gravidade o sou espirito
lucidíssimo muito bem conhecia,
com 54 annos d’edade, finou-se om
Lisboa o illustro general do briga
da, Alexandre Alberto da Rocha
Serpa Pinto 1 0 seu passamento, so
consternou fundamento os quo o
conheciam de perto, porque eile
possuía um coração d’ouro do mais
olevado quilato, e era amigo deci
dido, aberto, franco o leal, póde
considerar-se como uma perda na
cional, tão assignalados e valiosos
foram os serviços prestados pelo
saudoso morto, íi Pátria quo o con
siderava como um dos seus mais
illustros filhos.

Como militar destemido o brio
so, como explorador arrojadíssimo
do Continente Africano, como go
vernador esclarecido que foi da pro
víncia do Cabo-Verde, como ho
mem publico, finalmonte, sempre
se affirmou um benemorito, hon
rando o sou nome que pertence á
posteridade e honrando a Nação que
apaixonadamonto amava o por quem
sempre se sacrificou, na  sua carreira
que foi brilhantíssima.

Como militar brioso quo soubo
ennobrecor a farda, faliam bem al
to ainda as companhas da Zambo-
sia, o ataque dos Makololos tão he
roicamente repollido, o outros mui

Wosto mollioramonto, como om muitos ou-
troí, tomou parto notivn. o illustro ofHcitil do
oovftllariu— Tenonto coronel Torres — dlroctor
ditó ObrAs Públicas.
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tos recontros sustentados com va
lor nunca desmentido !

Mas o seu titulo de gloria, o
facto que elevou Serpa Pinto ó al
tura dos heróes benemeritos o au
reolou o seu nome de prestigio,
foi a sua travessia d’Africa, de Ben-
galla a Durban, travessia arrojada,
perigosissima, que Elle, o inteme
rato, o allucínado pelos inysterios
do sertão, levou a cabo sosinho,
luctando perto de dois annos com
as tribos revoltadas, com as intem
péries e ardências do Continente
Negro, sem um peito amigo a quem
pedisse conselho, valendo-lhe a sua
coragem, o seu sangue frio admi
rável, a perspicácia com que sabia
desarmar o selvagem desconfiado,
impondo-se-lhes como homem su
perior, um quasi semi-dous que des
prezava as insídias amorosas em que
o tentaram por vezes enredar. A nar
ração pittoresca o circumstanciada
de tão notável travessia que tanto
exaltou o nome Portuguez no es
trangeiro, acha-se exarada om duas
obras primorosas e illustradas, qile
o esclarecido oxtincto nos deixou :
«Como eu atravessei a África» e « A
Carabina d’El-Rei», onde se póde
vêr o espirito esclarecido, o cora
ção extremoso, a alma devota e
cristã, que nas situações affiictivas
em que tantas vezes arriscou a v i
da, encontrava alentos no amor qUe
consagrava a sua Esposa o Rilha,
o.na crença a cujos auxílios recor
ria a cada passo.

A sua travessia não foi ulna
marcha triumphal quo muitos em-
becis deprimem, mas um sacrifício
penoso, arriscadíssimo, que só os
allucinados patriotas emprehen-
dem !

Mas venceu as infinitas difficul-
dados e por isso viu em vida a
sua apothese ! Legou-nos um exem
plo nobilíssimo que fructiflcou
abundant issimam ente .

*
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ditó ObíAa Públicas.





A ESPERANÇA 13A ESPERANÇA12

A ADMINISTRAÇÃO COLONIALJOGOS INFANTIS — Quer vir no cravo, na roza, no
jasmin, etc. A creança escolhe um
nome, cujo dono, tem de a tran
sportar ás costas até junto das ou
tras. Mas oh ! desgraça, se acon
tece escolher o nome que, som olla
saber, lhe deram, pois então diz-
se-lhe : •

—- Venha a seu pé que nome é.
Como este, muitos outros entre

tenimentos pueris mo acodem á
memória e me fazem lembrar, com
a mais pungente saudade, d’aquello
viver toliz quo não volta mais !

Folgao, meninos, folgao, diver
ti-vos, sêde felizes om quanto é
tempo, pois bom cedo crescereis e
depois, espora-vos o trabalho a que
justamento fomos condemnados por
uma sentença irrevogável o sem
appellação !

t
JUin <la Bon-Vista.

MANINHO.

Convida corto usurário um dia
um compadre para jantar era sua
casa.

A comida, porém, era tão abun
dante que o pobre convidado ficou
ainda, se é possível, com mais von
tade de comer.

— Então compadre, diz o dono
da casa, findo o jantaiq quando ha-
de vocomecê vir outra voz jantar
comigo ?

— E’ já se quizer! respondo o
outro.

c - M -

EXPEDIENTE POR VIAS D E  FÄCTO
. 0 Duque Carlos-GuIIhérme

» de Brunswick e os borracliões
duque Carlos- Guilherme do

( S I  Brunswick, soube um dia
quo alguns hómons d’uma

aldeia próxima tinham o costumo
do reunir nos Domingos e dias de
fésta n’uma tabérna, o alli s‘e en
tregavam aos vapores do vinho.
Querendo êlle pôr termo a êste
abuso, apparocou n’um Domingo na
célebre tabérna, vestido de um ca-
sacão velho que cobriu o seu béllo
unifórme. Querendo êlle pôr termo
a esto abuso, apparocêu n’um Do
mingo na célebre tabérna, vestido
do um cnsacão velho quo cobria ó
sou béllo uniformo.. Quando todos
ostávam assentados á mêsa, incluin
do o próprio duque, o taberneiro
apparecêu com um cântaro cheio
do vinho, quo pôz sôbro a mêsa.

Oprosidonto que éra um homem
gordo e bochechudo, foi o primeiro
a bobêr, e om seguida passou ao
visinho (quo éra o duquo) dizendo :
«Tórna e pássa a teu visinho».

O duquo bebeu o passou ao visi
nho, dizendo a phráso sacramental.

O cântaro deu assim muitas vól-
i tas o éra sempre muito bem rece

bido. O duquo vendo isto, porém,
não poude contêr-so. Levanta-se fu
rioso, tira o casacão para doixar
vêr o seu já conhecido uniformo.
Dá uma bofetada tremenda ao pre
sidente da mêza, dizendo : «Toma
o pássa a teu visinho». E, tirando
a espada disse : «Livre-se alguém
do batêr de vagai* ! Foi uma fusi-
laria de bofetadas d’uma extremi
dade a outra, o seguido sompre da
famósa phrase, não dizendo a histo
ria se o duquo apanhou também n
sua. Este, contente da corrocção,
suspendeu a assombléa, quo se ro-
tirou, com zunidos nos ouvidos.

No Domingo seguinte não appa
recêu ninguém na tabérna.

guandu distancia, a ihorosi-
J j i  , dado e pouca frequoncia do

communicações e o pouco co
nhecimento e defeituosa compre-
hensão que ha na Europa das ne
cessidades e circuinstancias maisat-
tondiveis nos paizes do ultramar,
tornam iinproficua, quando não no
civa, a administração directa do go
verno da metropole nas colonias.

y- UEjt não so lembra com ver-
t i )  dadeira saudade dos tempos

de creança, d’ossa quadra,
unica feliz na vida, em que gru
pos de innooentos creancinhas, ao
toquo das Ave Marias, so reúnem
no largo da aldeia o ahi, livres do
todo o cuidado da vida, se entre
gam a mil brinquedos com uma
alegria e um enthusiasmo tão cân
didos como a pureza do suas al
mas !

Como é grato recordar os fol
guedos da puerícia !

Ora correm, gritam, saltam, ro
deiam, ora se agrupam em bandos
para o jogo do «serobico».

Eil-as om volta d’uma quo toma
o logar de presidente e, col locando
todas o dedo máximo da mão di
reita por sobre o joolho d’aquella,
começa beliscando os dedos de cada
uma das creanças ao mesmo tempo
que diz :

Sorobico
Nome bico
Quem te deu
Tamanho bico
Foi nosso
Senhor Jesus Christo.
Oh I do ouro
Oh I de prata
Maria nata,
Ds'i uui pincho
E salta ú buraca.

A creança beliscada ao termi
nar esta perlenda vae prostar-se a
uma certa distancia, e as outras, em
conclave, trocam os nomes e tro-
cam-n’o também á que está na bu
raca; o que feito, diz-lhe a presi
dente :

— Reméssior, remossior?
■ — Que quer lá meu senhor?
— Em que barquinho quer vir?
— N’aquelle que melhor for.

MOUSINHO D'ALBUOUEROUE

A fôrça vence a razão, mas a
razão é que triurapha.

PERFIL DO PROFESSOR

fj ENDO esta revista especialmen-
te consagrada á juventude
colonial e ao professorado

primário de Portugal e Brazil, jul
gamos opportune transcrever n’os-
te primeiro numero o bello perfil do
professor, agradecendo a amabili
dade da offerta, e esporando novas
producções.

«E’ uma entidade tão impor
tante na sociedade, exerce um mu-
nus tão elevado, é sacerdote d’uma
causa tão santa, pesam sobre eile

■ responsabilidades de tàl ordem, que
o professor digno d’oste nome, de
vo possuir :

— A auctoridade d’um patriar-
cha para manter sem esforço a dis
ciplina :

'— Ter o saber preciso para vêr

As ártes são a linguagem da
alma.

A câra é o espelho da alma.

4-
Se o talento se esfórça, pérde a

graça.
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producçôes.

«E’ uma entidade tão impor
tante na sociedade, exerce um mu-
nus tão elevado, é sacerdote d’uma
causa tão santa, pesam sobre elle

■ responsabilidades do tál ordem, que
o professor digno d’oste nome, de
vo possuir :

— A auctoridade d’um patriar-
cha para manter sem exforço a dis
ciplina :

'— Ter o saber preciso para vêr

As ártes são a linguagem da
alma.

A câra é o espelho da alma.

4-
Se o talento se esfórça, pérde a

graça.
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collossal força naval I Demais, o sol
dado portuguoz, valente o destemi
do, tem um valor real no conceito
das nações que tudo nos regateiam
menos a qualidade de fortes.

Eis as vantagens que ofiereco-
mos, e em troca, a nossa álliada
dar-nos-ha o apoio material e mo
ral que precisamos para nos desen
volvermos e progredirmos, sem re
ceio das ambições d’ostranhos que
se conterão om. respeito.

Nós vemos na renovação da ve
lha amisade a garantia de futuras
prosperidades e cremos ser isso
mesmo o que provoca as iras dos
nossos visinh os, prostrados pela isó-
lação em que toem vivido.

Mas o que antes de mais nada é
funesto, é que a força haja despo
jado o Summo Pontífice da sua le
gitima soberania que está íntima
mente ligada oom a liberdade do Seu
ministério sagrado, é que esta mes?
ma força, posando sobre Elle con-
tinuamente, o mantenha sòb o po
der de outros homens c entregue
ao seu arbítrio.

Esta dolorosa impressão foi re
novada em Nós por Um aconteci
mento que se produzia rocentemen-
te no governo da Italia, quando Vi
mos o domínio exercido sobro Roma
transmittir-se de um príncipe a ou
tro.. . ................ . ; . . . . .

■ ■ *

—• Um facto importante, dos úl
timos dias do século findo, foi entre
nós o renovamento da alliança an-
glo-lusa, que tantos insultos nos
tem merecido dos jornaes hospa-
nhoes, insultos que os confrades
portuguezes rebatem facilmente, y-
n’um bom humor invejável, apon-
tnndo-lhos para Gibraltar quê os
valientes toleram o lembrando-lhos
(embora isso nos custe) as vergo
nhosas campanhas de Cuba c Filip-
pinas, onde tudo se perdeu a t é . . .
a honra, infelizmente — accrescen-
tomos.

O facto é quê Portugal, terceira
nação colonial da Europa, necossi- *'
ta, para triumphal’ das ambições
desmedidas que são a caracteristica
dos tempos, caminhar do braço dado
com outra nação em circumstan-X
cias d'avaliar o aúxilio que lhe po
demos dar em troca do que neces
sitamos. D’esde a Europa ao Orien
te, estendem-se, como formoso ro
sário de parolos riquíssimas, as nos
sas ilhas, as costas amplas e segu
ras das colonias portuguezas, pon
tos d’ apoio o firme ancoradouro para
uma nação como a Inglaterra, que
tantos interesses tem nos mares
que domina com a sua poderosa o

Virtude sublime, quo animas os crentes
e aos peitos dás sempre socêgo e fervôr, ‘
ó Fé, só tu fázos horóicos valentes,
que mórrem felizes, louvando o Senhor !

Das santas virtudes tu és a primeira.
E aos martyros’ sempre tu fiíllas do céu. 1
Tu és ihoiga estrêlla, de luz tão figueira,
aos tristes, que témoní da vida o escareou I .

Por ti ségue o monge, contente, o sou nórte,
o sólo pisando de oxtránhas nações.
Não téme, que os ímpios o lévoni ú mórte,
Sorrindo-so, os pulsos entrega âs prisões.

O’ Fé, quantas vêzos, sulcando esses máros,
o náuta, perdido, por ti se animou?
Animas o triste, quo, em longes palmares, ■
saudoso da pátria, do ti se lembrou I ■

X

Sem ti ninguém pódo sêr grande na térra,
nem do outras virtudes se póde inspirár ! : ‘
São grandes ? Que importa ? Na paz ou na guérra,
sem Fé, ás virtudes, quèm se ha-de animar?

Apontas nos crentes das glórias os trilhos,
E empunhas um fácho, que, eterno, reluz.

A SCIENCIA DA VIDA
(MA3OMAS)

mâis notáveis que sejamos
pelo nósso exterior e pela

, QJx nossa gentileza, se o nóssJo
juizo o costumes não corresponde
rem a êstes exteriores, seremos coni-
parâdos, com muita razão, a unia
pintura do nenhum valor pósta cm
um béllo caixilho.

Se não fizérmos (liligoncia para
têr algum préstimo, nenhum cáso
farão do nós.

Devemos acostumár-nos asoffrêr
com paciência as nóssas desgraçad e
afflicçoes.

Nunca faremos cousa alguma
que nos póssa desacreditar.

*
Se fizérmos uma bôa acção, e

que ésta seja manifésta, élla ' não
poderá estar muito tempo sem re
compensa.

MATHIAS DA L. S0ÄRE8.
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collossal força naval I Demais, o sol
dado portuguoz, valente o destemi
do, tem um valor real no conceito
das nações que tudo nos regateiam
menos a qualidade de fortes.

Eis as vantagens que ofiereco-
mos, e em troca, a nossa álliada
dar-nos-ha o apoio material e mo
ral que precisamos para nos desen
volvermos e progredirmos, sem re
ceio das ambições d’ostranhos que
se conterão om. respeito.

Nós vemos na renovação da ve
lha amisade a garantia de futuras
prosperidades e cremos ser isso
mesmo o que provoca as iras dos
nossos visinh os, prostrados pela isó-
lação em que toem vivido.

Mas o que antes de mais nada é
funesto, é que a força haja despo
jado o Summo Pontífice da sua le
gitima soberania que está íntima
mente ligada oom a liberdade do Seu
ministério sagrado, é que esta mes?
ma força, posando sobre EUe con-
tinuamente, o mantenha sòb o po
der de outros homens c entregue
ao seu arbítrio.

Esta dolorosa impressão foi re
novada em Nós por Um aconteci
mento que se produzia rocentemen-
te no governo da Italia, quando Vi
mos o domínio exercido sobro Roma
trnnsmittir-se de um príncipe a ou
tro.. . ................ . ; . . . . .

■ ■ *

—• Um facto importante, dos úl
timos dias do século findo, foi entre
nós o renovamento da alliança an-
glo-lusa, que tantos insultos nos
tem merecido dos jornaes hospa-
nhoes, insultos que os confrades
portuguezes rebatem facilmente, y-
n’um bom humor invejável, apon-
tnndo-lhos para Gibraltar quê os
valientes toleram o lembrando-lhos
(embora isso nos custe) as vergo
nhosas campanhas de Cuba c Filip-
pinas, onde tudo se perdeu a t é . . .
a honra, infelizmente — accrescen-
tomos.

O facto é quê Portugal, terceira
nação colonial da Europa, necossi- *'
ta, para triumphar das ambições
desmedidas que são a caracteristica
dos tempos, caminhar do braço dado
com outra nação em circumstan-X
cias dhvaliar o aúxilio que lhe po
demos dar em troca do que neces
sitamos. D’esde a Europa ao Orien
te, estendem-se, como formoso ro
sário de parolos riquíssimas, as nos
sas ilhas, as costas amplas e segu
ras das colonias portuguezas, pon
tos d’ apoio o firme ancoradouro para
uma nação como a Inglaterra, que
tantos interesses tem nos mares
que domina com a sua poderosa o

Virtude sublime, que animas os crentes
e aos peitos dás sempre socógo e fervôr, ‘
ó Fé, só tu fázos horóicos valentes,
que mórrem felizes, louvando o Senhor !

Das santas virtudes tu és a primeira.
E aos martyros’ sempre tu filias do céu. 1
Tu és ihoiga estrêlla, de luz tilo figueira,
aos tristes, que témom da vida o escareou I .

Por ti ségue o monge, contente, o sou nórte,
o sólo pisando de oxtránhas nações.
Não téme, que os ímpios o lévom á mórte,
Sorrindo-so, os pulsos entrega âs prisões.

O’ Fé, quantas vêzos, sulcando esses máros,
o náuta, perdido, por ti se animou?
Animas o triste, que, em longes palmares, ■
saudoso da pátria, do ti se lembrou I ■

X

Sem ti ninguém pódo sêr grande na térra,
nem do outras virtudes se póde inspirár ! : ‘
São grandes ? Que importa ? Na paz ou na guérra,
sem Fé, ás virtudes, quèm so ha-de animar?

Apontas nos crentes das glórias os trilhos,
E empunhas um fácho, que, eterno, reluz.

A SCIENCIA DA VIDA
(MA3OMAS)

mâis notáveis que sejamos
pelo nósso exterior e pela

, QJx nossa gentileza, se o nóssJo
juizo o costumes não corresponde
rem a êstes exteriores, seremos coni-
parâdos, com muita razão, a unia
pintura do nenhum valor pósta om
um béllo caixilho.

Se não fizérmos (liligoncia para
têr algum préstimo, nenhum cáso
farão do nós.

Devemos acostumár-nos asofirêr
com paciência as nóssas desgraçad e
afflicções.

Nunca faremos cousa alguma
que nos póssa desacreditar.

*
Se fizérmos uma bôa ae.ção, e

que ésta seja manifésta, élla ' não
poderá estar muito tempo sem re
compensa.

MATHIAS DA L. SOÁBES.
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Ais vezos quando passava -
; Com ns suas companheiras,

A bilha posta no hoinbrò
■NoS pés sandalíns ligeiras,

Trajando a túnica larga
Das brancas filhas do Harám ■
Nas. faces a cor das rosas,
Na vista a luz da manhã,

■Vinham as poinbas pousar-lho ■
Na bilha. . . nos hombros nus,

. Oomo hoje as almas afllictas
Pousam nos braços da cruz. ;

Parava o sol, quo morria
'N’um adeus triste o dolente,

> Para banhal-a ná chuva 1 .
D’um beijo do oiro» . . latente. .

Voavam os passaritos, ;
A cantar, em torno d’ella,

; Sorriam-lhe as creancinhas,
Descia! do ceo a ostrolla

Que lho guardava a imiocencia.
1 Em crystallina redoma,

Para levar até Deus
• A cssoncih d’aquclle aroma. . .

Alta noite vinha it lua
Espreitar-lho o smnno manso . . .
E ellrt dormia o sonhava
Em desenvolto deseanço . . .  . .

Asspn era. . . que uma tarde
0 mordomo Eliezer,
Chegado do longos torras
Em procura da mulher,

Quo devia sor a nóra
Do patriarcha Abrahão,
Ao beber da bilha d’ella
Tinha cumprido a missão.

Praia (Cn1>o-Vunl>i). ■ . *

A. SARMENTO.

A mulher pelo andarcontrum-so pela primeira. voz no
mnppa do Jean Gnerand do Diep
pe, cinco annos dopois da forma
ção da companhia exploradora das
Costas africanas.

Vitot, partidário das opiniões do
Fleuriot do Langle confessa «quo
ora costumo em todas as navega
ções do longo curso omprohondi-
das por navios dos Diopposes, levar
a bordo um portuguez para servir
d’intorpote. (1 *3* l)

Resta dizer quo os nrchivos do
dieppe, citados polo andor do ar
tigo refutado, nunca escriptor al
gum os viu o quo as armas fran-
cezas, vistas por testemunhas ano-
nymas, oram as flores de liz que o
Infante D. Henrique usava no sou
brasão !

Som appellar para o testemu
nho dos navegadores portuguozos
quo descobriram as costas africa
nas, nem interrogar as nossas ve
lhas chronicas que sincoramente
nos descrevem osso período do tan
tas glorias, podemos affirmnr quo
são falsas essas navegações normnn-
das do século XIV, navegações quo
se effectuaram no XVII ò que a
bandeira portugueza foi a primeira
quo fluctuou na África. (’-)

OLIVEIRA BOUÇAS.

’ ís enfermidádes moráes ■
ou os êffõs '1 ospirilo Inimano

zT oisa muitO; digna, da atlonção
Cj) 1 dos hómons ponsadôros o

observadores dos phonómor
menos, quo se nótam no espirito
hnmâno, é a sua tendência muito
íbrlo para dosprozár as ivordúdes
rovolndas ao hómein por, Dêus, para
o sanclificar o romíl-o do poccado,
o chamal-o do novo aos. gozos do
pnraizo perdido polo peccádo ori
ginal. !

Esta tondehe.ia para desprezar a
vordádo o abraçar o êrro vomi .dos
primeiros séculos do mundo/o.tem
carácter do detença contagiosa e
muitas vêzos opidémica,

Assim Adão, dopois do sòu des- ’
terro do pnraizo, conservou na térra
a fé na Divindáde, mas nas gera
ções subsequentes òssa fé onfraqué-

, cou, o os hómons íizéram-so idóla
tras, o deixaram de prestar a Deus
o culto devido, e d'aqui nasceram
os pcccadós o os crimes dos hó
mons, que originaram o castigo do
diluvio universal, de que sómonte
foi preservado Noé o sua faihilia o
ns famílias do seus filhos, i ;

■ Ainda assim os hopiens não so
emendaram, e Deus chamou Abra-
hão, jmra conservar a dradição da
cronça ! perfeita om Deus. (*)

Mas com ;o andar dos tempos
os hómons continuaram a eommot-
tor o poccado o se osquéeêrani do
culto devido ao verdadeiro Deus o
d’aqui o castigo e destruição do So*
doma o Gomhôrra.

Dopois os descendentes de Abra
hão, fieis á Deus; emigraram para
o Egypto, o para os resgatar d’ osso
captiveiro foi chamado Moysés, que
os libertou, obrando om nome de

mulher quo bato com os ta-
Jrt . coes, deitando a cása abaixo,

tom um génio quo nem o
diábo lho resiste ; é melindrosa, fas
tidiosa c precipitada»

A quo anda nos bicos dos pés,
é zolósa, curiosa, viva, impressio-
núvol o algumas vozes imperti
nente.

A quo assenta a planta do pé,
é doscnnçada, alégro o do bom ca
rácter.

A quo métto a ponta do pé para
dentro, é maliciosa, pouco animada
e pouco sincéra.

A quo a deita para fora, sara
coteando-se o com desenfado, é ca
paz do fazôr coisas do arco da vélha.

A quo vúo pela rua, com o estô
mago o hombros encolhidos, é ca
paz. do o.omêr uma vitélla o negar
até quo o sói dit luz.

A tpio anda do peito sahido e
cintura, aportúda é dominante, pro*
sumida o não se impressiona com
coisa alguma.

A que anda do cabeça eahida,
olhando para 0 ehuo, está disposta
a onganúr o sou púc, sua mãe o até
seus irmãos,

A quo so apresenta do cnlx-çn
levantada o deitada pará tníz, toin
a massa cncophitlica cheia do poeira
o o coração do estôpa.

A quo se balanceia para um e
outro hído, não conhéeo a modéstia
nem pólo nvêsso.

A que pela rua vao mirando n
cauda do vestido, os pés, as mnh*
gas, os hombros, a ponta do nariz,
entortando a vista, é tonta o não
sérve para mída.

A que anda com úr regulär,
nein dopréssa nem devagúr, nein
direita nem curva, nem léva mui
tos enfeites no vestuário, é mo-
désta, dócil, complacente, delicada,
honesta, é, finnlmonte, uma mulhér
ás direitas.

As congregações religiosas om
França possuem 1.100 milhões do
francos, só om bons im moveis. Cal
cula-se quo a sua fortuna mobiliá
ria sobe a oito mil milhões. Assim,
cilas possuem a decima parte da
riqueza nacional.

(1) Citado por Fortnnnfo «VAImoMn, »0 In-
fiiliw do Sagres» d’ondo roupisíimos eilt«» to-
piCOB.

(3) Oonsnlto-30 sobro u prioridndo doa des-
çobrimohtos porhigtiraes, nlí-rn dtui obras eitn-
í" 19 ».?, r rol °Rn «scripto por Aloxundro M. deCiiHtilIio na anu obra «Deserípçíio o roteiro du
costa Iieeidnnfal dit África». Visconde d» Snntn-roin «Slomoriíi sobro n priaridrulu dos descobri
mentos». . 1 ' • . • • • ' : . ■ . • . • • , ; • . . „

(1) Gen» onp. 18 v. 20 o cap. 10 v w 21 o 2Õ.
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Ais vezos quando passava 1

; Com ns suas companheiras,
A bilha posta no hoinbrò
■NoS pés sandalíns ligeiras,

Trajando a túnica larga
Das brancas filhas do Harám ■
Nas. faces a cor das rosas,
Na vista a luz da manhã,

■Vinham as pombas pousar-lho ■
Na bilha. . . nos hombros nus,

. Oomo hoje as almas afllictas
Pousam nos braços da cruz» ;

Parava o sol, quo morria
'N’um adeus triste 0 dolente,

> Para banhal-a ná ohuva 1 .
D’um beijo do oiro» . . latente. .

Voavam os passaritos, ;
A cantar, em torno d’ cila,

; Sorriam-lhe as creancinhas,
Descia! do ceo a ostrolla

■ • I 1 ‘ : 1

Que lho guardava a imiocencia.
1 Em orystallina redoma,

Para levar até Deus
• A essoncih d’aqucllo aroma, . .

Alta noite vinha ít lua
Esproitár-lho 0 somno manso . . .
E ellrt dormia 0 sonhava
Em desenvolto deseanço . . .  . ■

Asspn era. . . que uma tarde
0 mordomo Eliozer,
Chegado do longos torras
Em procura da mulher,

Quo devia sfer a nóra
Do patriarcha Abrahão,
Ao beber da bilha d’elía
Tinha cumprido a missão.

Praia (Cn1>o-Vunl>i). ■ . *

A. SARMENTO.

A mulher  p e l o  andarcontrum-so pela primeira. voz no
mnppa do Jean Gnerand do Diop-
pe, cinco annos dopois da forma
ção da companhia exploradora das
Costas africanas.

Vitot, partidário das opiniões do
Fleuriot do Langlo confessa «quo
ora costumo em todas as navega
ções do longo curso omprohondi-
das por navios dos Diopposes, levar
a bordo um portuguez para servir
dhntorpote. (1 *3* l)

Resta dizer quo os archivos do
diappe, citados polo anclor do ar
tigo refutado, nunca escriptor al
gum os viu o quo as armas fran-
cezas, vistas por testemunhas ano-
nymas, oram as flores do liz que o
Infante D. Henrique usava no sou
brasão !

Som appollar para o testemu
nho dos navegadores portuguozos
quo descobriram as costas africa
nas, nem interrogar as nossas ve
lhas chronicas que sincoramente
nos descrevem osso período do tan
tas glorias, podemos affirmar quo
são falsas essas navegações nornmn-
das do século XIV, navegações quo
se effectuaram no XVII ò que a
bandeira portugueza foi a primeira
quo fluctuou na África. (’-)

OLIVEIRA BOUÇAS.

’ ís enfermidádes moráes ■
ou os êffõs '1 espirito humano

zT oisa muito, digna, da attonção
Cj) 1 dos hómons pensadores o

observadores dos phonómer
menos, quo se nótam no espirito
hnmâno, é a sua tondencia muito
forte para dosprozár as ivordúdes
ovolndas ao hómein por, Dêns, para

o sanclificar e remil-o do poccado,
0 chamal-o do novo aos. gozos do
paraiz.o perdido polo peccádo ori
ginal. !

Esta tondohe.iu para desprezar a
vordáde o abraçar 0 êrro vomi .dos
primeiros séculos do mundo/o.tem
carácter do detença contagiosa e
muitas vêzos epidémica,

Assim Adão, dopois do sòu des- ’
torro do paraizo, conservou na térra
a fé na Divindáde, mas nas gera
ções subsequentes òssa fé onfraque-

, cou, e os hômons íizéram-so idóla
tras, 0 deixaram de prestar a Dons
0 culto devido, 0 d'aqui nascêram
os poccadós 0 os crimes dos ho
mens, que originaram 0 castigo do
diluvio universal, de que sómento
foi preservado Noé 0 sua faiiiilia o
as famílias do seus filhos, i ;

■ Ainda assim os hopiens não so
emendaram, e Deus chamou Abra-
hão, para conservar a dradição da
cronça ! perfeita om Dous. (*)

<Mas com ;o andar dos tempos
os hóraons continuaram a eommot-
ter 0 poccado 0 so osquéeêrani do
culto devido ao verdadeiro Deus o
d’aqui 0 castigo e destruição do So-
doma e Gomhôrra.

Dopois os descendentes de Abra
hão, fieis á Deus; emigraram para
0 Egypto, 0 para os resgatar d’ esse
captiveiro foi chamado Moysés, que
os libertou, obrando om nome de

'■Çft MUbHKB quo bato com os ta-
Jrt . coes, deitando a cása abaixo,

tom um génio quo nem o
diábo lho resiste ; é melindrosa, fas
tidiosa c precipitada»

A quo anda nos bicos dos pés,
é zolósa, curiosa, viva, impressio-
núvol o algumas vozes imperti
nente.

A quo assenta a planta do pé,
é doscançada, alégre o do bom ca
rácter.

A quo inétto a ponta do pé para
dentro, é maliciosa, pouco animada
e pouco sincéra.

A quo a deita para fora, sara
coteando-se o com desenfado, é ca
paz do fazer coisas do arco da vélha.

A quo vúo pela rua, com o estô
mago o hombros encolhidos, é ca
paz. do comer uma vitélla o negar
até quo o sói dit luz.

A quo anda do peito sahido e
cintura, aportúda é dominante, pre
sumida o não se impressiona com
coisa alguma.

A que anda do cabeça eahida,
olhando para o chão, está disposta
a enganar o sou púc, sua má o o até
seus irmãos.

A quo se apresenta do cnlx-çn
lovantáda o deitada pará tníz, tom
a massa eiicophitlica cheia do poeira
o o coração de  estôpa.

A quo se balanceia paru um e
outro hído, não conhéeo a modéstia
nem pólo avêsso.

A que pela rua vao mirando a
cauda do vestido, os pés, as mnh-
gas, os hombros, a ponta do nariz,
entortando a vista, é tonta e não
sérve para mída.

A que anda com úr rôgulár,
noin dopréssa nem devagar, nolti
direita nem curva, nem léva mui
tos enfeites no vestuário, é mo-
désta, dócil, complacente, delicada,
honésta, é, finnlmonto, mna mulhér
ás direitas.

As congregações religiosas om
França possuem 1.100 milhões do
francos, só om bons irn moveis. Cal
cula-se quo a sua fortuna mobiliá
ria sobe a oito mil milhões. Assim,
cilas possuem a decima parte da
riqueza nacional.

(1) Citiulo por Fortnnnfo (VAlmoidii, »O In-
inlito do Sagres» (Pondo r<>spÍRÍ,mí>a estr-s to-
piCOB.

(3) Oonsnlto-sc sobro n prioridade, doa des-
çobrimohtos jmrtiigtiraos, nlí-rn dtui obrris eitn-

l’ rolo Rn '«cripto por Aloxundro M. deCiiHtilIio na anu obra «Dosnripçíio o roteiro du
costa iieeidnntal dit África». Visconde d» Snntn-roin «Slomorin miliro ri prioridadu dos descobri
mentos». . 1 ' • . • • • ' : . ■ . • . • • , ; • . . „

(1) Gen» onp. 18 v. 20 o cap. 19 v w 21 o 2Õ<
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CAMINHOS DE FÉRRO TWfôT«. . ■ K GAMASHOfflA SlfSOEÀ F0WB810
(Ao mêu amigo o ex. m0 e rev. ino Cónego André Fermino) zZ uajíto gánha por ánnó um

Vt) ' wagon dos caminhos dó fér-
ro? Na Inglaterra, cada car-

ruágem das linhas motrópoli tinas
do Londresj réndo á companhia 7
contos por anno. . . ■ ■

Os wagons . das Outras compa
nhias réítdem 4 contòs. Na Irlanda,
cftda wagon rénde 3 contos, e na
Escócia, 2 < contos e maio.

Nos outros paizós ás receitas
sãó' mortóres. Fixando a 3:400/5000
o rendimento, annual d’úm wagon,
o multiplicando por 25 ânnos, que
é - io tempo que dura cada wagon,
pouco piais ou ménos, torêmos o
total de 85 contos, que é o rendi
mento do cada wagon. Tirando
d’ esto total 5 contos para as di
versas dospêzas, fica um gánho de
80 contos em 25 annos.

HOTÕES
• » ;?■•! ■ x . • ’

. 1 i 1 » .  ■ • • • . » .  ■ • ! '  . .

s '  rodinhas do osso, estofo, ou
J j l .  madeira, que as nóssas ma-

chinas modérnas fabricam
por milhões, fazém triste figura ao
pé dos botões dos séculos passa
dos. Esses botões oram verdadeiras
óbras do' árte que fiízom a felici
dade ou o dosospéro dos oolloccio-
nadôros.

, E ! nos museus que se acham os
botões mais afitigos, como os bo
tões d’ouro encontrados em Mycó-
nós, o os de vidro collorido no tu
mulo do Childorico I.

Luiz XIV,  gastou 3 milhões do
botões n’um anno; só 4 dos botões
tinham-lhe custado 138:000 libras.

Após.o temporal, quando u campina
iminérgo-se om capdáes torrentes d’ngua,
o toda n natnrßza ó uma frúgoa,
por tôdn a pórto vôndo-se mina ;

Quando om hpacádps mil o vonto ospúlha
os róstos da proa 61 Ia, quilos soldados
fugindo om confusiio, extonuádos
p’los últimos recontros da batalha ;

Quando j'i não ribomha a vóz sombria ,
0 ronoa do trovíloio o velho mftnto,
mas scmpro nôyo na bollôza o encanto,
do céu r.osurge, ohúio do harmonia;

Oh I cômo ú dôce vôr o sói tombflndo
,no azul do míir, om colostial.bonânça !,  . .
lá  ondo o olhAr da gente mal alcãnça,
as nuvens o as collinnspurpnrôando. . .

E’ tiiö diverso o qnádro do qito fura,
que so estroméco do prazôr o çspfmto I. . .
O’ naturêza I ... . tôn podâr 6 tanto,
que és mãe da.tróyq, como ós mito d’auröra!

ÍAssim nus grílndos tompostAdos d’alnrn,
wfeló ves sôr, resignação celósto !
bóm Dôus, cômo a bonança ú terra désto,

ç alniíl que sóftro, dà támbom n calma !

(Hórat) sombrias).

Paul, Cilbo-Vorde.
JANUARIO LEITE.

• 1 . <

PERGUBTAS EMGMÁIICAS

0’ Nóssa Senhora do bom. mêz d’Outubro!
Eu. me ajoelho ao pé do vósso altâr de Dores
Bem cômo ante êsse outro, que cobris de flores,
Na montanha azul, eu me curvo e descubro.

Hôjo filz um linno, que na vóssa fésta
Andávam bom tristes tantos corações 1
Quem te visse, ó terra, nua, fulva e mésta,
Qual sentisse móguas n’alma e afflicções.

A fóme assentáva-se nos láres frios ;
Ceifáva Esperanças pelo prado a péste ;
Incendiando a seára o ígneo vento léste
No futuro, abria boqueirões sombrios.

Mas fâz hoje um anno, ó celestial Senhora,
Não faltáram flores, nem fleis, nem cantos ;
Então, quantos tristes occultavam prantos !
Quanta noite negra feita rósea auróra !

Mas havia fóme, mas havia estiágom,
Requeimando o leito vêrdo das ribeiras ;
Estáva frio, môrto, o fôgo das lareiras;
A pedir mais grúças : máis pia a romúgem.

Este anno que ha flores, tantas pelos prúdos,
Eu não vejo lírios no altar da Senhôra !
Foi-se a noite feia, vem rompendo a auróra ;
Por sobre êsses campos por Deus abençoados.

Vão-se os sonhos negros, vão-se escorraçados ;
Mas hôje na vóssa ogreja não descubro ’
Alegrias, flores, fieis ajoolhádos,
Rendendo-vos gráças, Henhôra cl’ Outubro!

1 E. TAVARES.

Qual é o appollido que é pão,
que tem putas, que é generöse o
que A arbusto espinhoso?

Qual é o almaiiúfíh que irradia
mais litâ ? ■ ,

Qual é o cdmunácli mais doentio?
Qual é o almanách para os es

quecidos ?
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CAMINHOS DE FÉRRO TWÊSTADES. . ■ K GAMASHOfflA SIMOEÀ F0WB810
(Ao mêu amigo o ex. m0 e rev. ino Cónego André Fermino) zZ uajíto gánha por ánnó um

Vt) ' wagon dos caminhos dó fér-
ro? Na Inglaterra, cada car-

ruágem das linhas motrópoli tinas
do Londresj réndo á companhia 7
contos por anno. . . ■ ■

Os wagons . das Outras compa
nhias réítdem 4 contòs. Na Irlanda,
cãda wagon rénde 3 contos, e na
Escócia, 2 < contos e maio.

Nos outros paizós ás receitas
sãó' mortóres. Fixando a 3:400/5000
o rendimento, annual d’úm wngon,
o multiplicando por 25 ânnos, que
é - io tempo que dura cada wagon,
pouco piais ou ménos, torêmos o
total de 85 contos, que é o rendi
mento do cada wagon. Tirando
d’ esto total 5 contos para as di
versas despêzas, fica um gánho de
80 contos em 25 annos.

HOTÕES
• » ;?■•! ■ x . • ’

. 1 i 1 » .  ■ • • • . » .  ■ • ! '  . .

s '  rodinhas do osso, ostôfo, ou
J j l .  madeira, que as nóssas ma-

chinas modérnas fabricam
por milhões, fazém triste figura ao
pé dos botões dos séculos passa
dos. Esses botões oram verdadeiras
óbras de' árte que fiízom a felici
dade ou o dosospéro dos colloccio-
nadôros.

, E ! nos museus que se acham os
botões mais atitigos, como os bo
tões d’ouro encontrados om Mycó-
nós, e os de vidro collorido no tu
mulo do Childorico I.

Luiz XIV,  gastou 3 milhões do
botões n’um anno; só 4 dos botões
tinham-lhe custado 138:000 libras.

Após.o temporal, quando a campina
iminérgo-se cm capdáes torrentes d’ngua,
o toda n natnrfiza ó uma frágoa,
por tôdn a pãrto vôndo-sc ruína ;

Quando om hpocúdps mil o vonto ospúllin
os róstos da prooélla, quães soldados
fugindo em confusiio, extonuádos
p’los últimos recontros da "batAllia ;

Quando j'i não ribomba a vóz sombria ,
0 Touoti do trovíloio o velho míinto,
mos sompro nôyo na bollôza o encanto,
do céu r.osurga, ohúio do harmonia;

Oli I cu mo ó dôce vôr o sôl tombílndo
,no azul do míir, cm colostial.bonânça !. . .
lã  onde o olhAr da gente mal alcílnça,
as nuvens o as collinaspurpnrôando. . .

E’ tiio divúrso o qnúdro do qito fura,
que se estroméco do praz&r o çspfmto I. . .
O’ nnturêza I ... . tôn podâr <j tanta,
quoós mão da.tróyq, como ós mito d’auróra!

Assim nas grílndos tompostédes d’alma,
wfeló vos sôr, rosignnçíto celósto !
bóm Dôus, cômo a bonança ú tórra désto,

( aliriú que súffro, dà támbom a calma !

(Hórat) nQfíibrias).

Pnul, Cilbo-Vorile.
JANUAfilO LEITE.

• 1 . <

PERGOmS EMGMÁIICAS

0’ Nóssa Senhora do bom. mêz d’Outubro!
Eu. me ajoelho ao pé do vósso altâr de Dores
Bem cômo ante êsse outro, que cobris de flores,
Na montanha azul, eu me curvo e descubro.

Hôjo fáz um linno, que na vóssa fésta
Andávam bom tristes tantos corações 1
Quem te visse, ó terra, nua, fulva e mésta,
Qual sentisse móguas n’alma e afflicções.

A fóme assentáva-se nos láres frios ;
Ceifáva Esperanças pelo prado a péste ;
Incendiando a seára o ígneo vento léste
No futuro, abria boqueirões sombrios.

Mas fâz hoje um anno, ó celestial Senhora,
Não faltáram flores, nem fleis, nem cantos ;
Então, quantos tristes occultavam prantos !
Quanta noite negra feita rósea auróra !

Mas havia fóme, mas havia estiágom,
R.equeimando o leito vêrdo das ribeiras ;
Estáva frio, môrto, o fôgo das lareiras;
A pedir mais grúças : máis pia a romúgem.

Este anno que ha flores, tantas pelos prúdos,
Eu não vejo lírios no altar da Senhôra !
Foi-se a noite feia, vem rompendo a auróra ;
Por sobre êsses campos por Dêus abençoados.

Vão-se os sonhos negros, vão-se escorraçados ;
Mas hoje na vóssa ogreja não descubro ’
Alegrias, flores, fieis ajoolhádos,
Rendendo-vos gráças, Henhôra a’ Outubro I

1 E. TAVARES.

Qual é o appollido que é pão,
que tem patas, que é gonorôso o
que <é arbusto espinhoso?

Qual é o almaiiúfíh que irradia
mais fttô? ■ ,

Qual é o almunách mais doentio?
Qual é o almanách para os es

quecidos ?
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ANECDOTA DE BISMARK HARPA CAB0VERD1ANA
NUVKNrt

Ao ctihir das roxas tardos
Snlx» n montanha ideal ilus piUlidas Saudades

E fn.Ho eo’tis cousas mansas:
— O’ nuvens das soledades!
O’ nuvens, quando voltardes-,
Quero novas das csp’rançns
Que os meus ferozes pozares
Perderam por osses tiros.

E as nuvens víío, silenciosos,
Do firmamento sob o grundo olhar azul,

Como alvas garças roacs,
Viío todas pröa do sul
Em bandadas dolorosas
Como quem nilo volto. mais, . .
Desço então na  nza do vento
Ao valia, ao Soffriínento . . .

ft mSWÇÍO PREMIADA
0 sabêr começa a dar frueto

dêsde as primeiras lêttras

z uando contava apênas se-
te annos, fui com meu

pái a uma. visita.: O ve
lho visitado chaináva-so Mar
cellino Lopes o exercia no si
tio o cargo do professor parti
cular, quo accuinulava com o
do regente, auctoridádo res-
poitavol da localidade.

Depois dos cumprimentos
do estylo, para mostrar o adian
tamento dos discípulos, cha
mou-os á lição.

Qual não foi, porém, o mou
espanto, ao ouvir ler aos rapa-
sos : um A c’um A-éne-Ane ; um
t c’um t-o-tó; um ene c’um êne-
ini — ó, Antóne!

Chamei a attenção de meu
pái para ouvir uma leitura nó-
va. O velho quo oxtranhou o
módo como o chamara, pergun
tou; flntcio não é assim que se
te ? respondi-lho quo o meu pro
fessor não ensinava assim. Or
denou-mo então quo onsinásso
os rapazes.

Eu éra ainda pequeno ; man
dou collocar-mo sobre unia,
grande caixa quo lhe sorvia do
despensa, ou guarda do toici-
nho, feijão socco o fructas, para
mais facilmente alcançar a al
tura dos rapázes, e n’esta posi
ção comecei a exercer o mou mi
nistério do professôr improvi
sado.

Chamei os rapázes um a
um e ensinei-os como então, sa

bia. Quando acabei a tarefa, o
velho chamou a sua filha Do-
mingas, única pessoa que com
êlle vivia, o pediu-lhe mn
papél quo ostáva espetado om
uma estoira, de canniço, que
servia de tabique da casa, e
depois do competente Pertence,
que o velho escreveu no papel,
entregou-m’o.

Alguns annos depois, entre
os papeis de mou fallecido pái,
encontrei o estimado papél, que
é documento de uma proprio-
dádo que o professor havia com
prado por 8§000 réis Ç) na

1871, para discutir a quos-
tat» da indomn isnçilo dogue  r-
ra, Bismark tinha lavado

Bleichaceder como membro da com-
missâo da paz.

O representante da França ora
Julio Favre.

Quando esto ouviu ihllar om um
milhão de contos exclamou: «Um
milhão» !

— Um homem não poderia con-
iú r  esta sômma, mèsmo tendo co-
moçúdo antes do nascimento do
Jesus Christo !

— E’ por isso mesmo que tra
go meu amigo Bloichamdor. que nas
ceu antes do Christo, respondeu o
chaneollér, fazendo aílusão á reli
gião do banqueiro, que éra judeu.

O grande chaneollér tomáva tu
do a brincar, á móda do gato .  . .

(le, o quo o bom do velho me
oífereceu, como recompensa da
boa lição, quo êllo aprendeu
para transmittir aos seus dis
cípulos.

Deus lho dê páz om sua al
ma, e êu que góze muitos an
nos da propriedade, lembran
ça do bom Marcellino Lópes.

Ribeira Cti-nn.li! <to Santo Antlio, Cabn-Vor.le.

ANTÓNIO PÊDRO TEIXEIRA.
(CabiivardiiUio)

EUFINO.

População das capitães da Euro-
• p a :  Londres, 4.349.166 habitantes;

Paris, 2.600.000; Berlim, 1.579.244;
' Vienna, 1.364.548; S. Potorsburgo,

1.035.439 ; Constantinopla, 873.565;
Madrid, 470.283; Roma, 451.000;
Copenhague, 375.719; Stockholmo.
264.585; - Lisboa, 307.761; Buka
rest, 196.372 ; Bruxellas. 187.929 ;
Haya, 180.454; Athenas, 107,846;
Christiania, 151.239.

z \ iióMEM compõe -sc do duas
partos : d’um côrpo material ,

’S/ orgânico o mortal, c d’umá
alma espiritual o immortal. E’ o
resumo da croação ; ‘ existe, como
tôdos os seres ; dosenvólvo-so, cômti
as plantas  ; tom movimentos o sen
sibilidade, como os mais perfeitos
aniinâos, E’, por sua alma, o irmão
dos anjos o destinado, eônio filies,
a adoriir, louvar e servir a Ucus.

(St.Yfipto)
V, WAHNON.

A SCIENCIA DA VIDA

PERGUNTAS ENIGMÁTICAS
Qual é o rio que significa pósso?
Qual é o instrumento que é

flôr o péixo?
Porque Diógonos vi vou no Aloin-

tejo o na América,
Qual é o jogo que é cidade ’?

Dovêmos tfir por  cérto, quo não
h a  poór occupaçao côino é o não
têr nonhiuna, o quo niio htí vida
mais fastidiosa quo a quo so pússa
om divertimentos o .visitas contí
nuas.O luxo o o jôgo são duas gran

des origens do misérias;  o por pou
ca comiminicação que com o mun
do tenhamos, nós o conheceremos
inolhór do que se pódo explicar.

(1) 13* di> notar quu n’aquvllo tampo a pro-
príedúde éra muito barata.LOPES DA SILVA.
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ANECDOTA DE BISMARK HARPA CAB0VERD1ANA
NUVKNrt

Ao cíihir das roxas tardos
Snlx» n montanha ideal ilus pallidas Saudades

E fn.Ho co’ns cousas mansas:
— O’ nuvens das soledades!
O’ nuvens, quando voltardes-,
Quero novas das csp’rançns
Que os meus ferozes pozares
Perderam por esses tiros.

E as nuvens vão, silenciosas,
Do firmamento sob o grundo olhar azul,

Como alvas garças roaes,
Viío todus prfiti do sul
Em bandadas dolorosas
Como quem não volhi mais, . .
Desço então n a  azu do vento
Ao valia, ao Soffriínento . . .

ft mSWÇÍO PREMIADA
0 sabêr começa a dar frueto

dêsde as primeiras lêttras

z uando contava apênas se-
te annos, fui com meu

pái a uma. visita.: O ve
lho visitado chamáva-sc Mar-
cellino Lopes e exercia no si
tio o cargo do professor parti
cular, quo accumulava com o
do regente, auotoridádo res
peitável da localidade.

Depois dos cumprimentos
do estylo, para, mostrar o adian
tamento dos discípulos, cha
mou-os á liçáo.

Qual não foi, porém, o meu
espanto, ao ouvir ler aos rapa-
sos : um A chim A-éne-Ane ; um
t ç’um t-o-tó; um ene chim «ne-
ini — ó, Antóne!

Chamei a attenção de meu
pái para ouvir uma leitura nó-
va. O velho que oxtranhou o
módo como o chamara, pergun
tou; flntcio não é assim que se
te ? respondi-lhe que o meu pro
fessor não ensinava assim. Or
denou-mo então que onsinásse
os rapazes.

Eu éra ainda pequeno ; man
dou collocar-me sobre uma
grande caixa que lhe sorvia do
despensa., ou guarda de toici-
nho/feijáo secoo e fructas, para,
mais facilmente alcançar a al
tura dos rapázes, e n’esta posi
ção comecei a exercer o mêu mi
nistério do professôr improvi
sado.

Chamei os rapázes um a
um e ensinei-os como então, sa

bia. Quando acabei a tarefa, o
velho chamou a sua filha Do-
mingas, única pessoa que com
êlle vivia, o pediu-lhe um
papél que ostáva espetado em
uma esteira de canniço, que
sorvia de tabique da casa, e
depois do competente Pertence,
que o velho escreveu no papel,
entregou-m’o.

Alguns annos depois, entre
os papeis de meu fallecido pái,
encontrei o estimado papól, que
é documento de uma proprio-
dádo que o professor havia com
prado por 8§000 réis Ç) na

1871, para discutir a quos-
tilo da indomn isnçilo dogue  r-
ra, Bismark tinha lavado

Bleichaoeder como membro da com-
missâo da paz.

O representante da França ora
Julio Favro.

Quando esto ouviu fallar cm um
milhão de contos exclamou: «Um
milhão» !

— Um homem não poderia con-
iú r  esta sômma, nièsnio tendo co-
moçúdo antes do nascimento do
Jesus Christo !

— E’ por isso mesmo que tra
go meu amigo Bloichamdor, que nas
ceu antes do Christo, respondeu o
chnncollér, fazendo aílusão á reli
gião do banqueiro, que éra judeu.

O grande chancollér tomáva tu
do a brincar, á móda do gato .  . .

(le, o que o bom do velho me
oifereceu, como recompensa da
boa lição, que êllo aprendeu
para transmittir aos seus dis
cípulos.

Deus lho dê páz em sua. ál-
ma, e êu que góze muitos an
nos da propriedade, lembran
ça do bom Marcollino Lópes.

Ribeira Cti-nn.li! <lu Santo Antlio, Cab»-Vor.l<>.

ANTÓNIO PÊDRO TEIXEIRA.
(Calnivcn-diiUio)

EUFINO.
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• p a :  Londres, 4.349.166 habitantes;

Paris, 2.600.000; Berlim, 1.579.244;
' Vionna, 1.364.548; S. Potorsburgo,

1.035.439 ; Constantinopla, 873.565;
Madrid, 470.283; Roma, 451.(X)0;
Copenhague, 375.719; Stockholmo.
264.585; - Lisboa, 307.761; Buka-
rost, 196.372 ; Bruxollas. 187.929 ;
Haya, 180.454; Athcnas, 107.846;
Christiania, 151.239.

z \ iióMEM compõe -se do duas
partos : d’um corpo material,
orgânico o mortal, c dhuná

alma espiritual n inunortal. E’ o
resumo da croação: ‘ existo, como
tôdos os seres ; dosenvólvo-so, cômo
as plantas  ; tom movimentos o sen
sibilidade, cômo os mais perfeitos
aniinâos, E’, por sua alma, o irmão
dos anjos o destinado, cômo filies,
a adoriir, louvar e servir a Deus .

(St.Yfipto)
V, WAHN0N.

A SCIENCIA DA VIDA

PERGUNTAS ENIGMÁTICAS
Qual é o rio que significa pósso?
Qual é (i instrumento que é

flor o péixo?
Porque Diógonos vi vou no Aloin-

tejo o na América.
Qual é o jogo que é cidade ’?

Dovêmos tfir por  cérto, quo não
h a  poór oceupaçao cômo é o não
têr nonhuma, o quo não htí vida
mais fastidiosa quo a quo so pássa
om divertimentos o visitas conti
nuas.O luxo o o jôgo são duas gran

des origens do misérias;  o por pou
ca comnuinicaçuo que com o mun
do tenhamos, nós o conheceremos
inolhór do que se póde explicar.

(1) 13* iln notar qitu n'aqu?llo tampo a pro-
príedàile éra muito barata.LOPES DA SILVA.
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Oh dòees illusôos doiradas
. Amargas illusôos. . ? perfeitas!
Gelai lagrimas maguadas . 1

Mortas venturas desfeitas !

N’esta tor monta, nas trovas
A vida é baixel . . . á sorte !
Que valo esperança que levas
Sc o tou destino» . » é a morte! I

almançor. '

o ' desanimo dos invasores, hoje
prestados pela fatalidade do pas
samento da sua rainha, o anjo tu
telai’ do grande império. >
• > Os generaes .boers resolveram,
no dia 20. proceder immodiatainonto
á invasão do Natal, respondendo as
sim á inactividado do generalíssimo
lord Kitchener, cuja tactica se l i
mita a fortificar os seus reductos,
até que chegue o almejado reforço,

> —- Na Hollanda váe uma alegro
animação com o proxímo casamento
da formosa rainha Guilhermina,
a quem cerca uma aureola do sym-
pathia polo modo generoso como
acolheu o velho Kruger nos seus
estados. 0 sou enlace é uma espe
rança para os hollandozes amantes
da sua. patria e da sua rainha.

■ *
— Está para breve, om Madrid,

o casamento da princeza das As
turias ctom o conde do Oaserta. Esto
enlace, considerado a principio co
mo contrario aos altos interesses
hospanhóes, é hoje bem recebido
pela nação que se prepara para o
festejar fidalgamente, . como está
nas suas tradições cavalheirescas.

■ *
- -  Está aberto o parlamento por-

tuguez e omquantt) o tempo se vno
desperdiçando na discussão do bill
di? indemnidade o om refregas ajini-
xonadas, a nação olha cheia de mo-
loncholia para o deficit que se avo
luma ospantosrunente, sentindo que
tom do pagar caro, a sua condos-
oendoncia, o sou desenteresse polo
que so passa om >S. Bento.

E’ preciso, registar, todavia, que
as propostas de fomento ultrama
rino estão sôndh discutidas séria-
mento pela imprensa o sel-o-hão
polo parlamento egualmente, o osto
interesso é motivo do regosijo na
cional pelo que significa c polo que
pôde produzir v .

Ã E S P E R A N Ç A
REVISTA COLONIAL, POPULAR, ENCYCLOPÉDICA

PUBLICAÇÃO MENSAL CABO-YERDIANÄ

INDUSTRIA

'- 7%eícobui:u-se ha porre o tempo
JL/ om Afrioa, uma árvore que

Cjz nos fornéco um nôvo rtuno
do industria. Alguns Viajantes ti
nham 'revelado a existência d’nma
árvore om Guiana, que tom uma
substancia muito parecida com o
oêbo.

A árvore africana é superior.
O mxambo, assim chamado polos in
dígenas, . tem ilôres carnudas do
fôrmas curiosas. Nos fructos, grân-t
des cômo a cabeça d’um hómoin,
áchaln-se grãos muito ricos em
substancias gordurosas. Quátro frá-
etos bastariam para produzii* um
kilo do matérias gordurosas muito
próprias para a fabricação do velas
o para as máohinns.

Lição de catcohismo
— Onde, váe a úlmii depois da

morto? pergunta o professor ao
menino Carlf .
1a  — Conformo,; se ella é bôa, váe
para o céopsô está suja, fura o
pnrgatorio: e se está podre, para o
iniérno. '

j). Joaquim Jhigusto de Jarros
BISPO DE 0ÁB0-VEBDE
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Oh dòees illusôos doiradas
. Amargas illusOes. . ? perfeitas!
Gelai lagrimas maguadas . 1

Mortas venturas desfeitas !

N’esta tor monta, nas trovas
A vida é baixel . . . á sorte !
Quo vale esperança quo levas
Sc o teu destino, . ,  é a morte! I

almançor. '

o > desanimo dos invasores, hoje
prestados poln fatalidade do pas
samento da sua rainha, o anjo tu
telai’ do grande império. >
• > Os generaes .boers resolveram,
no dia 20. proceder immodiatainonto
á invasão do Natal, respondendo as
sim á inactividado do generalíssimo
lord Kitchoner, cuja tactica se l i
mita a fortificar os seus reductos,
até que chegue o almejado reforço,

> —- Na Hollanda váe uma alegre
animação com o proxímo casamento
da formosa rainha Guilhermina,
a quem cerca uma aureola do sym-
pathia polo modo generoso como
acolheu o velho Kruger nos seus
estados. 0 sou enlace é uma espe
rança para os hollandozes amantes
da sua. patria e da sua rainha.

■ *
— Está para breve, om Madrid,

o casamento da princeza das As-
turias com o conde do Oaserta. Esto
enlace, considerado a principio co
mo contrario aos altos interesses
hospanhóes, é hoje bem recebido
pela nação que se prepara para o
festejar fidalgamente, . como está
nas suas tradições cavalheirescas,

■ *
- -  Está aberto o parlamento por-

tuguez e omquanto o tempo se vne
desperdiçando na discussão do bill
di? indemnidade o om refregas ajini-
xonadas, a nação olha cheia de mo-
lancholia para o déficit quo se avo
luma ospantosamente, sentindo quo
tom do pagar caro, a sua condos-
condoncia, o sou desenteresse polo
quo so passa om >S. Bento.

E’ preciso, registar, todavia, que
as propostas de fomento ultrama
rino estão sOndii discutidas séria-
mento pela imprensa o sel-o-hao
pelo parlamento egualmente, o este
interesso é motivo de regosijo na
cional polo que significa e polo que
pôde produzir v .

Ã E S P E R A N Ç A
REVISTA COLONIAL,  POPULAR, ENCYCLOPÉDICA

PUBLICAÇÃO MENSAL CABO-YERDIANA

INDUSTRIA

'"“T escobuiu-se ha porre o tempo
JL/ om Afriea, uma árvore que

Cjz nos fornéco um nôvo rtuno
do industria. Alguns Viajantes ti
nham revolúdo a existência d’nma
árvore om Guiana, que tom uma
substancia muito parecida com o
oêbo.

A árvore africana é superior.
0 mxambo, assim chamado polos in
dígenas, . tem ilôres carnudas do
fôrmas curiosas. Nos fructos, grân-t
des como a cabeça d’um hómoin,
áchaln-se grãos muito ricos em
substancias gordurosas. Qruitro fru-
etos bastariam para produzii* um
kilo do matérias gordurosas muito
próprias para a fabricação do velas
o para as múohinns.

Lição de catcohismo
—- Onde, váe a úlmn depois da

morto? pergunta o professor ao
menino Carlf .
1a  — Conformo,; se ella é bôa, vão
para o céoj só oshí suja, fura o
purgatório: o se está podre, para o
iniérno. '

j). Joaquim Jhigusto de Jarros
BISPO DE OABO-VEÚDE
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modo do receber com affabilida-
do, mas tão natural quo todos se
sentem bem junto d’iElle, o isto
tudo tão consiliado com a digni
dade prelaticia que os súbditos sen
tem serio desejo do não contrariar
nem rnaguar. o coração do seu Bis
po e ó com tal ascendente que sem
rigores e com suavidade, tem ope
rado a transformação da sua dioce
se, tendo um amigo em cada súbdi
to, um throno em cada coração, dos
seus diocesanos, rendidos perante a
bondade, a prudência e a doçura do
seu caracter d'eloição.

Cabu-Vorde, janeiro do 1901.

DITO MEMORÁVEL

'«â oonselhavam, maus estadis-
. tas, a Henrique III do Cas-

tella quo lançasse certo tri
buto ao povo para sustentar as
guerras. 0 príncipe respondo, ’ cas
tigando o mau conselho, dizendo:
«Náo mo aconselheis tal, quo mais
tomo as lagrimas dos pobres quo as
armas dos inimigos».

«0 desespero dos povos que já
não têm mais que perder é deve
ras para recear».

Carta oscripta por Jeronymo
Bonaparte a sou irmão imperador.
Pouco tempo depois rompia a cam
panha da Rússia e a fortuna do
grande general, que lambem havia
dito.' «na guerra um grande de
sastre indica sempre um grande
culpado», atufava- se nos gelos do
norte.

a vonccr por causa dos péssimos
meios do transporto, dos perigos
mesmo quo so corre atravoz do ca
minhos aspérrimos, alpestres, lan
çados sobre abysraos, som recordar
os ricos do mar o maus desembar
cadouros, levaria longe este rápido
e dosprimoroso esboço.

Não oram as visitas pastoracs
do snr. D. Joaquim, passeios do re
creio onde se ostentam grandezas
e so colhem facois palmas! Não!
Sua Ex.  !l Rov. ra!l aprosentava-so ino-
dostamento, som séquito princopos-
co o uma voz chegado ao sou des
tino, prégava. ensinava, admoesta
va, informava-se do tudo miuda-
mente, apontava erros, combatia des
leixes, estimulava, trabalhando sem
pre de sol a sol, ardendo cm zelo
o compaixão pelas misérias alheias,
tirando força e recursos da crença
quo lhe inflamava a vontade..

Era a Providencia, a caridade
viva, palpitante, feita esmola quo
acode aos infortúnios, feita conse
lho. que salva infelizes, feita amor
quo redimo faltas, paternal sempre,
attrahindo pelo carinho, vencendo
pelas lagrimas, triuraphando pela
humildade ehristã, pelo desprendi
mento do tudo, pola abnegação com
pleta do si !

Era o pastor na accepção rigo
rosa do termo, o bom pastor quo
para salvar as ovelhas do rebanho,
afadiga-so, tressfia, implora, com-
movo-se, recorre a todos os meios,

oração, que dos.ippritno o peito,
não trepidando om sor mais austero
quando o bom dos seus o exige o a
prudência aconselha!

Mas Deus tom coroado tão ex
traordinários exlbrços, tom aben
çoado tão penosos sacrifícios. 0 es
tado actual da diocese do Cabo-
Verde, é do prosperidade moral o o
futuro mostrará u grandeza da obra
reahsada nos dezeseto annos decor
ridos, desde quo o actual Prelado
tomou posso da diocese o dirigiu os
seus destinos religiosos.

‘.fs

urgente e necessário para o sou li iu
o prevenido d'  esto modo, recorro ás
auctoridados que disperladas pelo
«alerta» do Prelado, procuram cum
prir o quo a sua posição exige o a
necessidade aconselha I

Consegue que os candidatos ao
magistério primário prestem as suas
provas no Seminavio-lycon e col-
locam-so, tanto quanto é possível,
os parochos, á frente do ensino; e
não contente com o quo já tom con
seguido, funda em S. Nicolau uma
escola modelo, d’ondo parle o esti
mulo o o exemplo! (’)

Depois d’um trabalho vordadoi-
ramento apostolico a que só poderia
resistir o sou temperamento sadio,
a sua constituição robustíssima, pro-
viligiada, ainda assim, não admira
que as forças se sentissem alque
bradas e que a sua actividade, sem
pre om exercício, estimulada sem
pre polo desejo 'de cumprir á risca
um programma quo a sua posição a
si impôz se resontisse. Depois de
tantos annos gastos no serviço da
Egroja e da Patria, era preciso des-
cançar, linha o venerando Prelado
direito a doscançar alguns momen
tos no seio dos seus.

N’este intuito, o para desafogar
o seu coração opprimido pela doen
ça, verdadeiraraento terrível quo
victimou um irmão querido, que
lambem foi um servidor da sua
Patria, o conselheiro Guilhormino
de .Barros, regressou ao reino em
fins do anno do 99, mas deixando
pessoa cheia do competência a go
vernar a diocese. ( x)

Uma vez nu Metropole a ocio
sidade não maculou a sua alma nem
se deixou embalar nas commodida-
dos que tinha direito a disfructar.

Náo obstante a agonia lenta,
do quasi um anno, a quo assistiu,
junto ao leito do seu querido mu-
ríbundo, lhe trasvasar no coração
uma dôr profunda,, uma snúdado
atróz, de cá mesmo, está constan-
toinento vigilante, resolvendo qual
quer caso, transmittindo ordens, di
rigindo o serviço do modo quo tu
do tenha prompte remedio.

E’ assim como o Snr.  D. Joa
quim Augusto do Barros, cujo re
traio adorna a primeira pagina da
nossa revista, tom cumprido o sou
dever do Prelado e cidadão.

No trato intimo ninguém o ex
cede em bondado, om franqueza quo
transpira ás primeiras palavras, um

Reconheceu o Snr. D. Joaquim
Augusto do Barros, logo que che
gou á diocese e tomou o pulso A
situação, que era necessário levan
tar o espirito religioso profunda
mente abatido o proceder metho-

, dicamente para qije a sua acçuo
fosso proveitosa, som levantar attri-
tos nem accordar resontimontos!

. Pasto raos, (2) cuidadosamente re
digidas, onde so expõe o estado ge
ral, o abandono da religião, o dos-
preso pelas máximas salutares do
christianismo, a indiíferonça reli
giosa, os abusos o superstições ra
dicadas, abrem caminho ás visitas
pastqraos feitas a todas as ilhas do
archipolago, outros tantos trium-
phos para o coração do venerando

' Antistito pelos resultados que so
colheram.

F aliar do excessivo trabalho
d’ossas visitas e das difficuldades

JO Inhtulii-srj oscolii <lo S. Jotiquirn o pri-
J? w ,vo - d» provincíu no mu gnuoro, 01 róltido xornçcOj aos 10 j idvtrrtnoB quu it iriKHwn-
tnm, papjl T livros, tinta, ciinotcU, Innig, otc.
t , cada mino lootivo, ha sqIqihiiqdistrlbuiçito do prunnos, precedida il'unii* neu«
uomiu em quo os nlumnoB recitam poesias, dis-
nursoH, manoloços, sendo o maior prazer do
1 a nun dor nssisf ir a uatns festas em quo as orcan-
Çrt3. retribuem, com «errisos o caricias. •<> pfírt; ospinUml quo Mips ó ministrado*

■ ' impressas, diversas ynstoraoa nnUoçuçoes que attostum o cuidado e o zolo pas
toral com quo n. diocese tem sido ßovernadn.

Prestaria um bom serviço quem collic «3n
esses osuriptos dispersos o os publicasse em vo
lume,
ponha ern obra 10m rftnÇa ° 0!Crtl ’’' 111X0 nl Ru o m  »

(1) Ficou Kovornnndo o Bispado o
D. Francisco Forraira da Silvo, digno
Só onja compotonciii ó betn sabida o apreoiuda
pulo sou 1'rcliulo.

Sr.
deão du
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modo do receber com affabilida-
do, mas tão natural quo todos se
sentem bem junto d’Elle, o isto
tudo tão consiliado com a digni
dade prelaticia que os súbditos sen
tem serio desejo do não contrariar
nem jnaguar. o coração do seu Bis
po e ó com tal ascendente que sem
rigores e com suavidade, tem ope
rado a transformação da sua dioce
se, tendo um amigo em cada súbdi
to, um throno em cada coração, dos
seus diocesanos, rendidos perante a
bondade, a prudência e a doçura do
seu caracter d'eloiçao.

Cabo-Verde, janeiro tle 1901.

DITO MEMORÁVEL

oonselhavam, maus estadis-
Pfl  . tas, a Henrique III do Cas-

Cy tella quo lançasse certo tri
buto ao povo para sustentar as
guerras. 0 príncipe respondo, ’ cas
tigando o mau conselho, dizendo:
«Não mo aconselheis tal, quo mais
tomo as lag-rimas dos pobres quo as
armas dos inimigos».

«0 desespero dos povos que já
não têm mais que perder é deve
ras para recear».

Carta oscripta por Jeronymo
Bonaparte a sou irmão imperador.
Rouco tempo dopois rompia a cam
panha da Rússia e a fortuna do
grande general, que também havia
dito: «nu guerra um grande de
sastre indica sempre um grande
culpado», atufava- se nos gelos do
norte.

a vencer por causa dos péssimos
meios do transporto, dos perigos
mesmo quo so corre atravoz de ca
minhos aspérrimos, alpestres, lan
çados sobre abysmos, sem recordar
os ricos do mar o maus desembar
cadouros, levaria longe este rápido
e dosprimoroso esboço.

Não oram as visitas pastoracs
do snr. D. Joaquim, passeios do re
creio onde so ostentam grandezas
e se colhem fáceis palmas! Não!
Sua Ex.  !l Rov. ra!l apresentava-se mo-
destamento, sem séquito príncopos-
co o uma voz chegado ao sou des
tino, prégava. ensinava, admoesta
va, informava-se do tudo miuda-
mente, apontava erros, combatia des
leixes, estimulava, trabalhando sem
pre de sol a sol, ardendo cm zelo
o compaixão pelas misérias alheias,
tirando força e recursos da crença
quo lho inflamava a vontade..

Era a Providencia, a caridade
viva, palpitante, feita esmola quo
acode aos infortúnios, feita conse
lho. que salva infelizes, feita amor
quo redime faltas, paternal sempre,
attrahindo pelo carinho, vencendo
pelas lagrimas, triuraphando pela
humildade cliristã, pelo desprendi
mento do tudo, pola abnegação com
pleta do si !

Era o pastor na accepçuo rigo
rosa do termo, o bom pastor quo
para salvar as ovelhas do rebanho,
afadiga-so, tresstin, implora, com-
movo-se, recorra a todos os meios,

oração, que dos.ippritno o peito,
não trepidando em sor mais austero
quando q bom dos seus o exige o u
prudência aconselha!

Mas Deus tom coroado tão ex
traordinários exlbrços, tom aben
çoado tão penosos sacrifícios. 0 es
tado actual da diocese do Cabo-
Verde, é do prosperidade moral o o
futuro mostrará a grandeza da obra
renlisada nos dezesote annos decor
ridos, desde quo o actual Prelado
tomou posso da diocese o dirigiu os
seus destinos religiosos.

‘.fs

urgente e necessário pnra o sou li 111
o prevenido d'  esto modo, recorro ás
auctoridados que disperladas pelo
«alerta» do Prelado, procuram cum
prir o que a sua posição exige e a
necessidade aconselha I

Consegue que os candidatos ao
magistério primário prestem as suas
provas no Seminario-lyceu e col-
locam-so, tanto quanto é possível,
os parochos, á frente do ensino; e
não contente com o que já tom con
seguido, funda em S. Nicolau uma
escola modelo, d’ondo parte o esti
mulo o o exemplo! (’)

Depois d’um trabalho vordadoi-
ramente apostolico a que só poderia
resistir o sou temperamento sadio,
a sua constituição robustíssima, pro-
viligiada, ainda assim, não admira
que as forças se sentissem alque
bradas e que a sua actividade, sem
pre em exercício, estimulada sem
pre polo desejo 'de cumprir á risca
um programma quo a sua posição a
si impôz se resentisse. Dopois de
tantos annos gastos no serviço da
Egroja e da Patria, era preciso des-
cançar, linha o venerando Prelado
direito a doscançar alguns momen
tos no seio dos seus.

N’este intuito, o para desafogar
o seu coração opprimido pela doen
ça, verdadeiramente terrível quo
victimou um irmão querido, que
também foi um servidor da sua
Patria, o conselheiro Guilhormino
de .Barros, regressou ao reino em
fins do anno do 99, mas deixando
pessoa cheia do competência a go
vernar a diocese. Ç)

Uma vez nu Metropole a ocio
sidade não maculou a sua alma nem
so deixou embalar nas commodida-
dos que tinha direito a disfructar.

Não obstante a agonia lenta,
do quasi um anno, a quo assistiu,
junto ao leito do seu querido mu-
ribundo, lhe trasvasar no coração
uma dór profunda,, uma saúdado
atroz, de cá mesmo, está constan-
toinento vigilante, resolvendo qual
quer caso, transmittindo ordens, di
rigindo o serviço do modo quo tu
do tenha prompto remodio.

E’ assim como o Snr.  D. Joa
quim Augusto de Barros, cujo re
trato adorna a primeira pagina da
nossa revista, tom cumprido o sou
dever do Prelado e cidadão.

No trato intimo ninguém o ex
cede em bondado, em franqueza quo
transpira ás primeiras palavras, um

Reconheceu o Snr. D. Joaquim
Augusto do Barros, logo que che
gou á diocese e tomou o pulso á
situação, que era necessário levan
tar o espírito religioso profunda
mente abatido o proceder metho-

, dicamente para qije a sua acçuo
fosse proveitosa, som levantar attri-
tos nem accordar resentimontos!

. Pasto raos, (2) cuidadosamente re
digidas, onde so expõe o estado ge
ral, o abandono da religião, o dos-
preso pelas maximas salutares do
christianismo, a indiíferonça reli
giosa, os abusos o superstições ra
dicadas, abrem caminho ás visitas
pastqraos feitas a todas as ilhas do
archipolago, outros tantos trium-
phos para o coração do venerando

' Antistito pelos resultados que so
colheram.

If1 aliar do excessivo trabalho
d’ossas visitas e das difficuldades

JO Inhtulii-srj oscolu de S .  Joaquim o pri-
V?01 .1’0 , d» provi ncín no mu g.nwro, 01 roltido xijrnçcOj aos 10 J idvtrrtnoB quu it fruinimi-
tum, napjl  T livros, tinto, eimotas, Unis,  otc«
t , cada mino loctivo, ha sqIqihhqdLstrlbuiçíto do prunnos, procedida (Puniu, mm-
uomiu em que os a lumno recitam poesias, dis-
mu*doH, manoloços, sendo o maior prazo r do
1 a n andor assistir a untiis festus em quo xm arcan-
Çrt3. retribuam, com sorrisos o ctirieins, o tJ(o

; ospinUml quo llips ó ministrado*
■ ' impressas, diversas pnstoraos «nUoçuçoos que fUtostum o cuidado e o zolo pas

toral com quo a diocose tem sido governada.
Prestaria um bom serviço mwm ocdlig »3n

esses osuriptos dispersos o os publicasse om vo
lume,

ponha era obra 10m rftnÇa ° 0!Crtl ’’' 111X0 nl Ru o m  »

(1) Ficou Kovornnndo o Bispado o
D.  Francisco Farraira da Silva, digno
Só onju coinpotoiieia ó betn sabida o aprooinda
pulo sou Prelado.

Sr.
deão da
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S O N E T O
Dediaoda & D. VoSo IV pax nativo do suo

atalansfõa e qire se péde lar ao mesmo
tompa otn trss línguas— hatluo, Portuguesa

o Gastelhaaa

Suspende Ibéria indigna, injuria? tantas,
Quantas procuras, fera, scandalosas
Contra innocentes gentes tain famosas,
Contra Quinas tam celebres, tem sanctas ;

Lamenta exequios, tu quae gloria cantas,
Confusa n estima historias gloriosas :
Tu quae palmas ace.lanms victoriosas,
Chamando adora Lusitanas plantas.

Vive Phönix clava Brigantine,
Quae pacificamonte resuscitas
Tantos casas defunctas, tontos fainas:

Quando de sepultura peregrina
Pátrias relíquias amorosa excitas,
Amando animas, animando inflamas.

ços impor tantos depois do tal cor-
recção.

Lembramos esto processo ori
ginal aos governos actuaos o pedi
mos que os cidadãos quo recusam
defender a causa- da sua nação, pas
sem polo vexame, invenção do (Jha-
ronidas.

*
E’ digna de menção a morte

tragica d’ esto grande cidadão, quo
póde ser invocado como modolo.

Tinha eile prohibido o porto
d’armas nas assembleias legislati
vas, mas um dia om quo eile, estan
do no campo, fora chamado inos-
peradamonto a uma d’ essas assem
bleias, apresentou-se, por esqueci
mento, armado o com a espada cin
gida. (Pelo visto o uso d’ospada é
antiquíssimo).

— Tu violas as tuas leis, cxpro-
ba um cidadão zeloso polo integral
cumprimento das mesmas!

_ — Não por Jupiter, rectifico-as
o tirando a espada a enterrou em si.

Sem querermos fazer a apothoo-
se do suicidio, devemos confessar
que esto exemplo pagão, fiOÒ an-
nqs antes de raiar a fulgente dou
trina do Jesus Christo, tom tanto •
d’oxtraordinario como do nobre.

ZtíiNTiiE quatro indivíduos do di-
versas nacionalidades, dis-
cutia-se um dia. qual a nação

quo cada um proferiria para ter
nascido.

0 ingloz desejava ter nascido
na Laponia, o francoz na America,
o hespanhol na França. Um nos
so compatriota que assistia calado
áquolla questão do preferencia, res
pondeu ufano : «Pois eu, se não ti
vesse nascido português, desejava ser
português», o assim ensinou os pe
tulantes.

saram tantas sconas do fé, tantos
idilios piedosos ! E’ ouvir a liisto-
ria recontar, om tom altiloquo, as
acções que em volta de taes mo
numentos se desenrolaram na suc-
cossão dos séculos ; é ouvir a ani
mação dos artífices, é admirar um
conjuncto de bollozas architecto-
nicas, phantasiastieas, as linhas gra
ves, as ogibas elegantes, todo um
mundo om acção, que nos adorme
ce e nos coramove, até ás lagrimas !

Oh cathedraes, venero-vos por
que vós sois asylos do paz, a voz
da historia, o testemunho da fé,
as pyramides do tempo a apontar-
nos a eternidade ! Adoro-vos por
que vós sois, além de tudo, um
symbolo.

c. B.
4

Conselhos d' um sabío

AS CATHEDRAES

vos não admirará, oh gi-
gantes de granito, oh so-
nhos da phantasia arabo,

quo a crença das gerações passadas
objectivou, deu palpitações de vi
da, transmittiu o seu proprio ser,
o seu proprio sentimento '. !

Carinhosos asylos do paz, onde
as almas piedosas vão ainda escu
tar o rumor vago das preces, que
as goraçães medievaes ahi murmu
raram, entre saudações de trium-
phos e queixas magúadas d’infor-
tunios pesadíssimos! Oh gigantes
de granito, oh cathedraes do meu
torrão querido, -que n’ essas cupú-
las soberbas, n’ essas pyramides es
guias que quasi ferem as nuvens,
n’ esses rendilhados recortes o n’ es
sas columnas brincadas, retratais a
fé que se fixa nas alturas, que as
pira ao infinito, quo só palpita para
Deus, vós sois os marcos d’uma ci-
vilisação passada, as balisas d’uma
geração d’heroes, grandes.no amor
e na crença, grandes na paz o na
guerra, raça typica do gigantes
que antevemos atravoz do kalei-
doscopo da saudade que nos oppri-
mo, a nós, indignos herdeiros dege
nerados representantes d’esso pas
sado longínquo cujos echos ainda
nos saccodem, cuja lembrança nos
commovc e assombra I !

Uma cathedra! é um symbolo ;
entrar n’ella, ajoelhar entro as na
ves magestosas, receber em cheio
a luz coúda atravoz das gelosias o
dos vidros multicores, attontos na
attitude’ das imagens quo nos fal
iam, na sua múdoz, quo nos im
põem um acatamento profundo, uma
quasi aniquilação ; invocar o Deus
que n’ollas habita, no alto do seu
throno do prata, é receber em cheio
as impressões do passado ; é ouvir
as supplicas cheias de crença n ani
mar aquollas abobadas, a fazer vi
brar aquolles ângulos onde se pas

— Fallar pouco c a propósito 1
— Não julgar mal do ninguém!
— Evitar a convivência dos nés

cios o dos bebedores !
— Fazer justiça a todos e pa

gar a quem so devei
— Seguir os dictamos da con

sciência o fazer ouvidos do merca
dor quando falia a parlapatice.

— Fugi r  do diso tu e direi, eu!
— Antes louvar que vituperar!
— Dar a todos audiência o ou

vir o consolai’ os infelizes.
— Fazer o bom que se puder!
— Não trocar a si por outrem !
— Parecer franco, mas sol-o a

propósito !
— Fazer com quo os nossos actos

mereçam louvor o não censura !
— Embora a opinião publica

seja faoil om absolver nossas faltas
nunca a devemos aífrontar, mas
sempre respeitar.

A. B-

(de TOLSTOI)

'"Z\ 0I!3 amigos passeavam na ílo-
resta; apparocou um urso
o lançou-se sobro dies.

Um trepou a uma arvoro e os-
c.mdoii-se, çmquanto o outro fica
va no caminho. Deixou-se cair o
fingiu-so morto. 0 urso approxi-
mou-so o cheirou o homem ; mas
como esto retinha a respiração, o
animal julgou-o morto o aífastou-
sé. Quando o urso estava longo, o
outro desceu d& arvore o pergun-
tou, a rir, ao sou camarada :

Que te disse o urso ao ou
vido ?

— Dissq-moquoa2ueWe(/ueaòan-
ãona o amigo no perigo é um co
barde.
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Suspende Ibéria indigna, injuria? tantas,
Quantas procuras, fera, scandalosas
Contra innocentes gentes tain famosas,
Contra Quinas tam celebres, tam sanctas ;

Lamenta exequios, tu quae gloria cantas,
Confusa n estima historias gloriosas :
Tu quae palmas acedamos victoriosas,
Chamando adora Lusitanas plantas.

Vive Phonix clava Brigantina,
Quae pacificamonte resuscitas
Tantas casas defunctas, tantos fainas:

Quando de sepultura peregrina
Pátrios relíquias amorosa excitas,
Amando animas, animando inflamas.

ços impor tantos depois do tal cor-
recção.

Lembramos esto processo ori
ginal aos governos actuaos o pedi
mos que os cidadãos quo recusam
defender a causa- da sua nação, pas
sem polo vexame, invenção de (Jha-
ronidas.

*
E’ digna de menção a morte

tragica d’ esto grande cidadão, quo
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Tinha ello prohibido o porto
d’armas nas assembleias legislati
vas, mas um dia em quo olle, estan
do no campo, fora chamado inos-
peradamonto a uma d’ essas assem
bleias, apresentou-se, por esqueci
mento, armado o com a espada cin
gida. (Pelo visto o uso d’ espada é
antiquíssimo).

— Tu violas as tuas leis, oxpro-
ba um cidadão zeloso polo integral
cumprimento das mesmas!

_ — Não por Júpiter, rectifico-as
e tirando a espada a enterrou em si.

Sem querermos fazer a apothoo-
se do suicidio, devemos confessar
que esto exemplo pagão, fiOÒ an-
nqs antes de raiar a fulgente dou
trina do Jesus Christo, tom tanto •
d’oxtraordinario como do nobre.

ztíÍNTRE quatro indivíduos do di-
versas nacionalidades, dis-
cutia-se um dia. qual a nação

quo cada um proferiria para ter
nascido.

0 ingloz desejava ter nascido
na Laponia, o francoz na America,
o hespanhol na França. Um nos
so compatriota que assistia calado
áquolla questão do preferencia, res
pondeu ufano : c Pois eu, se não ti
vesse nascido português, desejava ser
português», o assim ensinou os pe
tulantes.

saram tantas sconas do fé, tantos
idilios piedosos ! E’ ouvir a liisto-
ria recontar, om tom altiloquo, as
acções que em volta de taes mo
numentos se desenrolaram na suc-
cossão dos séculos ; é ouvir a ani
mação dos artífices, é admirar um
conjuncto de bollezas architecto-
nicas, phantasiastieas, as linhas gra
ves, as ogibas elegantes, todo um
mundo om acção, que nos adorme
ce e nos coramovo, até ás lagrimas !

Oh cathedraes, venero-vos por
que vós sois asylos do paz, a voz
da historia, o testemunho da fé,
as pyramides do tempo a apontar-
nos a eternidade ! Adoro-vos por
que vós sois, além de tudo, um
symbolo.

c. B.
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AS CATHEDRAES

vos não admirará, oh gi-
gantes de granito, oh so-
nhos da phantasia arabo,

quo a crença das gerações passadas
objectivou, deu palpitações de vi
da, transmittiu o seu proprio ser,
o seu proprio sentimento '. !

Carinhosos asylos do paz, onde
as almas piedosas vão ainda escu
tar o rumor vago das preces, que
as goraçães medievaes ahi murmu
raram, entre saudações de trium-
phos e queixas magúadas dfinfor-
tunios pesadíssimos! Oh gigantes
de granito, oh cathedraes do meu
torrão querido, -que n’ essas cupú-
las soberbas, n’ essas pyramides es
guias que quasi ferem as nuvens,
n’ esses rendilhados recórtos o nJ es
sas columnas brincadas, retratais a
fé que se fixa nas alturas, que as
pira ao infinito, quo só palpita para
Deus, vós sois os marcos d’uma ci-
vilisação passada, as balisas d’úma
geração d’heróes, grandes.no amor
e na crença, grandes na paz o na
guerra, raça typica do gigantes
que antevemos atravoz do kalei-
doscopo da saudade que nos oppri-
mo, a nós, indignos herdeiros dege
nerados representantes d’esso pas
sado longínquo cujos echos ainda
nos saccodem, cuja lembrança nos
comovo e assombra I !

Uma cathedral é um symbolo ;
entrar n’ella, ajoelhar entro as na
ves magestosas, receber em cheio
a luz coúda atravoz das gelosias o
dos vidros multicores, attontos na
attitude’ das imagens quo nos fal
iam, na sua múdoz, quo nos im
põem um acatamento profundo, uma
quasi aniquilação ; invocar o Deus
que n’ollas habita, no alto do seu
throno do prata, é receber em cheio
as impressões do passado ; é ouvir
as supplicas cheias de crença n ani
mar aquellas abobadas, a fazer vi
brar aquellos ângulos onde se pas

— Fallar pouco o a proposito 1
— Não julgar mal do ninguém!
— Evitar a convivência dos nés

cios o dos bebedores !
— Fazer justiça a todos e pa

gar a quem se devei
— Seguir os dictamos da con

sciência o fazer ouvidos do merca
dor quando falia a parlapatice.

— Fugi r  do diso tu e direi, eu!
— Antes louvar que vituperar!,
— Dar a todos audiência o ou

vir o consolai’ os infelizes.
— Fazer o bom que' se puder!
— Não trocar a si por outrem !
— Parecer franco, mas sol-o a

propósito !
— Fazer com quo os nossos actos

mereçam louvor o não consura !
— Embora a opinião publica

seja faoil om absolver nossas faltas
nunca a devemos aífrontar, mas
sempre respeitar.

A. B-

(de tolstoi)

'"Z\ 0I!3 amigos passeavam na ílo-
resta; apparocou um urso
o lançou-se sobro ollos.

Um trepou a uma arvoro e os-
c.mdoii-se, çmquanto o outro fica
va no caminho. Deixou-se cair o
fingiu-so morto. 0 urso approxi-
mou-so o cheirou o homem ; mas
como esto retinha a respiração, o
animal julgou-o morto o aífastou-
só. Quando o urso estava longo, o
outro desceu da arvore o pergun-
tou, a rir, ao sou camarada :

Que te disse o urso ao ou
vido ?

— Uisso-mo quo agjueWe c tíeaòan-
ãona o amigo no perigo é um co
barde.
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PÄO ESPIRITUALA alma portuguoza, fundida de
sentimentos nobres, vibratil, com-
movida perante as producçõos do
cinzel ou do escopro, da penna ou
do pincel, cheia do piedade perante
a desgraça, heroica perante os tor
mentos da vida que a sublimam,
se tem o sentimento innato do bel
lo, do ideal, que é o fundo do sou
temperamento, A alma portuguoza

' sonhadora, falta-lho, custoso ó di-
zel-o, a educação que preparo essas
qualidades cm gérmen, que as di
rige, que as amolda, que as afina
até produzirem obras onde a luz
do génio peninsular se derrame,
em ondas do cambiantes soducto-
ras, melódicas, ternissimas, arreba
tadoras, emfim !

si:

E é na escola,- com as primei
ras lottras, que deve principiar a
educação musical da juventude;
é ahi que sábios e previdentes pro
fessores, d1 um e outro sexo, devem
principiar a cultivar, carinhosa-
mento, as flores occultas do' senti
mento, mas que espaço não será
necessário percorrer antes de che
garmos a essa perfeição almejada,
a esse progresso tilo urgontomonte
reclamado ? E, todavia, a musica é
um elemento educativo do primeira
ordem, adoçando as asperezas do
temperamento, dispertando senti
mentos do piedade, dispondo-nos
sempre bem para com os nossos
somilhantos.

Força mystoriosa, dom sobera
no, quantas vozes os accordes me
lodiosos d’uma orchestra não trans
formaram completamonte, as nos
sas más intenções, accalmando o
nosso gonio irritado, fazendo-nos
cair da mão o instrumento da vin
gança ?

Á musica é uma força quo ven
cemos impetos mais desnaturados, é
balsamo quo adormece muitas do
res, narcótico o antídoto piara tan
tas enfermidades moraos quo os
desvarios do nosso tempo, ogoista,

A MUSICA NAS ESCOLAS descrente, cheio d’abatimentos, sem
normas nem ideaes que desafiem A
lucta em prol do bem, A conquista
d’uma racional felicidade, tem se
meado abundantem ente, anarqui-
sando a sociedade actual, transfor
mando os homens em lobos dos mes
mos homens.

A musica, com os mysteriös
do seu poder que oloctrisa e com-
move, devia sor o pecúlio da maior
parte e não o património de pou
cos quo tiveram a ventura do se
rem iniciados, nos segredos da arte,
por uma circumstancia fortuita ou
por um impulso irresistível da al
ma quo não contrariou a inspiração.

Entre nós, é-so musico, ordina
riamente, se na família ha possôa
instruída que aprecie a ar te, e hoje,
por uma exigoncia da moda, a me
lhor que olla nos trouxe, as meni
nas da boa sociedade vao-so ini
ciando nos segredos do piano, o que
é um passo digno do applauso gorai.

Em algumas casas d’cducação,
seminários e collegios, muito se
tom feito já. porém, emquanto nos
programmas do ensino não fôr obri
gatória a musica; emquanto nas
escolas elementares, que é o prin
cipal, não forem egualmonte obri
gados os alutnnos a aprender, ao
par do A. B. O., o valor das notas
e o solfejo, como preparação para
o canto o para a futura execução
quo devo enriquecer o espirito, a
arte musical continúarA a sor pa
trimónio d’alguns felizes o nilo a
partilha da maior parte, como tanto
era para desejar.

C. D.

A alma das croanças
E’ uma flor por abrir.
E’ um iris de esperanças
Nos sonhos do porvir.

Precisa do carinhos
E. precisa de amor
Como as aves dos ninhos
Precisam de calor.

Os indecisos passos
Quem Ih’os ha-de guiar
Para fugir dos laços
Que o Vicio anda a armar?

Quom lhes ha-de abrir os olhos
Para ver a desgraça
Quo anda a semear abrolhos
Por ondo a vida passa? 1

A luz cthoreá o mansa
Que illumina o Destino
<’om maviosa esperança
E’ a doce luz do ensino.

Sundu (S .  Lonronço)

SILVA GONÇALVES.

musica, a divina arte do Mo-
sart, Rossini e Verdi, é um
dom do Deus tão sublime,

uma graça tão especial d’um fundo
tão bello o soductor, que ninguém
devia ignorar essa suprema força
que possue o segredo d’omocionar
o arrebatar as almas, em espAsmos
sublimes, em sublimes arroubos que
nos approximúra do Deus!

Traduzir em accordes nnisonos,
em harmonias terníssimas, em gor-
geios suavíssimos a musica da na
tureza, o som doce, de vibrações
suaves, que o rutilar das ospheras,
o propassar da brisa, o murmurio
das fontes, arranca no téelado im-
menso d’essa immensa o infinita
obra de Deus, seria uma felicidade
suprema que só é concedida aos
grandes mostres, aos grandes gé
nios, aos inspirados Beethovens.
Mas sentir o que ha de soberano,
d’enternecedor, de commovente, na
musica ; perceber a força arrebata
dora d’um hyinno, o hypnotismo
d’ uma symphonia, o encanto, a so-
ducção, a ternura d’uma serenata,
iÍ Ciriaco do Cardoso, em noites
calmas de luar em que os ochos
adormecidos da natureza são pos
tos em vibração, pela alma do ar
tista, isto, que é muito, póde con
seguir-se pelo ensino, isto dove
conseguir-so entre nós, quando a
escola 'fôr o que devo ser :  ura tem
plo d’arte, um alcAçnr onde se afi
nem todas as cordas do coração hu
mano !

0 povo portuguoz, em qualquerparto do mundo onde se encontre,
ó naturalmento musico, por um ata
vismo secular, transfundido A sua
alma lyrica por este céo tão dia-
phano, por esto sol tilo alegre, por
estas veigas tão romançosas o ver
dejantes!

En tenho, tu tons, eile tom
íi, 4, 8, 9. 7, 5, (i, 10, 11

Eu quóro, tu quéros, eile quér
1, 5, 3, 4, (5, 2

E’ ofíicio de homem o conceito
E também póde sor do mulhér.

JOÃO ELIOT.
(Rooifo)— Então, Ninota! Sempre ca

sas com o Felisborto ? Quo horror !
Parece impossível ! . . .

— Não, menina! Aquillo é ma
rido só para trazer por casa ! . . .

C. M .

Homem muito bobedor ó pouco
vivedor !

(Sabedoria das Naçíícs).
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mentos da vida que a sublimam,
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lo, do ideal, que é o fundo do sou
temperamento, A alma portugueza

' sonhadora, falta-lho, custoso ó di-
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qualidades cm gérmen, que as di
rige, que as amolda, que as afina
até produzirem obras onde a luz
do génio peninsular se derrame,
em ondas do cambiantes soducto-
ras, melódicas, ternissimas, arreba
tadoras, emfim !

si:

E é na escola,- com as primei
ras lottras, que deve principiar a
educação musical da juventude;
é ahi que sábios e previdentes pro
fessores, d1 um e outro sexo, devem
principiar a cultivar, carinhosa-
mento, as flores occultas do' senti
mento, mas que espaço não será
necessário percorrer antes de che
garmos a essa perfeição almejada,
a esse progresso tão urgontomonte
reclamado ? E, todavia, a musica é
um elemento educativo do primeira
ordem, adoçando as asperezas do
temperamento, dispertando senti
mentos do piedade, dispondo-nos
sempre bem para com os nossos
somilhantes.

Força mystoriosa, dom sobera
no, quantas vozes os accordes me
lodiosos d’uma orchostra não trans
formaram completamonte, as nos
sas más intenções, accalmando o
nosso génio irritado, fazendo-nos
cair da mão o instrumento da vin
gança ?

Á musica é uma força quo ven
cemos impetos niais desnaturados, é
balsamo quo adormece muitas do
res, narcótico o antídoto piara tan
tas enfermidades moraos quo os
desvarios do nosso tempo, ogoista,

A MUSICA NAS ESCOLAS descrente, cheio d’abatimentos, sem
normas nem ideaes que desafiem á
lucta em prol do bem, á conquista
d’uma racional felicidade, tem se
meado abundantomente, anarqui-
sando a sociedade actual, transfor
mando os homens em lobos dos mes
mos homens.

A musica, com os mysterios
do seu poder que oloctrisa e com-
move, devia sor o pecúlio da maior
parte e não o património de pou
cos quo tiveram a ventura de se
rem iniciados, nos segredos da arte,
por uma circumstancia fortuita ou
por um impulso irresistível da al
ma quo não contrariou a inspiração.

Entre nós, é-se musico, ordina
riamente, se na familia ha pessoa
instruída que aprecie a ar te, e hoje,
por uma exigência da moda, a me
lhor que olla nos trouxe, as meni
nas da boa sociedade vão-se ini
ciando nos segredos do piano, o que
é um passo digno do applauso geral.

Em algumas casas d’educação,
seminários e collegios, muito se
tom feito já. porém, emquanto nos
programmas do onsino não fôr obri
gatória a musica; emquanto nas
escolas elementares, que é o prin
cipal, não forem egualmonte obri
gados os alumnos a aprender, ao
par do A. B. O., o valor das notas
e o solfejo, como preparação para
o canto o para a futura execução
quo devo enriquecer o espirito, a
arte musical continúarA u sor pa
trimónio d’alguns felizes o não a
partilha da maior parte, como tanto
era para desejar.

C. D.

A alma das croanças
E’ uma flor por abrir.
E’ um iris de esperanças
Nos sonhos do porvir.

Precisa do carinhos
E. precisa de amor
Como as aves dos ninhos
Precisam de calor.

Os indecisos passos
Quem lh’os ha-de guiar
Para fugir dos laços
Quo o Vicio anda a armar?

Quem lhes ha-de abrir os olhos
Para ver a desgraça
Quo anda a semear abrolhos
Por ondo a vida passa? 1

A luz ethoreá o mansa
Que illumina o Destino
(’om maviosa esperança
E’ a doce luz do ensino.

Sundu (S .  Lonronço)

SILVA GONÇALVES.

musica, a divina arte do Alo-
sart, Rossini e Vordi, é um
dom do Deus tão sublime,

uma graça tâo especial d’um fundo
tão bello o soductor, que ninguém
devia ignorar essa suprema força
que possuo o segredo d’omocionar
o arrebatar as almas, em espásmos
sublimes, em sublimes arroubos que
nos approximám do Deus!

Traduzir em accordes unisonos,
em harmonias terníssimas, em gor-
geios suavíssimos a musica da na
tureza, o som doce, de vibrações
suaves, que o rutilar das ospheras,
o propassar da brisa, o murmurio
das fontes, arranca no téelado im-
menso d’essa immcnsa e infinita
obra de Deus, seria uma felicidade
suprema que só é concedida aos
grandes mostres, aos grandes gé
nios, aos inspirados Beothovons.
Mas sentir o que ha de soberano,
d’enternecedor, de commovente, na
musica ; perceber a força arrebata
dora d’um hyrano, o hypnotismo
d’ uma symphonia, o encanto, a so-
ducção, a ternura d’uma serenata,
iÍ Ciriaco do Cardoso, em noites
calmas de luar em que os ochos
adormecidos da natureza são pos
tos em vibração, pela alma do ar
tista, isto, que é muito, póde con
seguir-se pelo ensino, isto dovo
consoguir-so entre nós, quando a
escola 'fôr o que dovo ser :  ura tem
plo d’arto, um alcáçar onde se afi
nem todas as cordas do coração hu
mano !

0 povo portuguoz, em qualquerparto do mundo onde se encontre,
ó naturalmento musico, por um ata
vismo secular, transfundido A sua
alma lyrica por este céo tão dia-
phano, por esto sol tão alegre, por
estas veigas tão romançosas o ver
dejantes!

En tenho, tu tons, ello tom
», 4, 8, 9, 7, 5, (i, 10, 11

Eu quóro, tu quéres, elle quér
1, 5, 3, 4, (5, 2

E’ ofíicio de homem o conceito
E também póde ser do mulhér.

JOÃO ELIOT.
(Rooifo)— Então, Ninota! Sempre ca

sas com o Felisborto ? Quo horror !
Parece impossível ! . . .

— Não, menina! Aquillo é ma
rido só para trazer por casa ! . . .

C. M .

Homem muito bebedor ó pouco
vivodor !

(Sabedoria das Nações).
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A ESPERANÇA

A imprensa desnorteada muitas
vozes poi’ paixões despropositadas,
tom uma grande responsabilidade
n’estes movimentos.

Factos recontemonto presencea-
dos na Hospanha demonstram ovi->
dontomento a falta do prudência o
bom senso, que devia presidir a.taes
manifestações de desagrado.

Um paiz, ainda quo seja muito
poderoso, desequilibrado pela mit
opinião o pouca auctoridado moral,
tem do ver dentro das fronteiras a
guerra civil o o descrcdito no es
trangeiro.

CONSCIÊNCIA

A consciência do justo ê um
espelho do áço polido, que o sôpro
impuro do múu nuo póde embaciar.

— Uma consciência pura é o
melhor travesseiro, sôbro o qual
o homem do bem póde repousar
sua cabêça.

. .- O verdadeiro bem nüo so
encontra senão no socôgo da con
sciência.

— A consciência é o único es
pelho, quo não lisongéa nem on-
gána.

CONSELHEIRO BASTOS.

ia

CHARADA NOVÍSSIMA
MÉDIA

Aqui a virtude é fructo, 1—- 1
A nóta de musica é instru

mento, 1 — 1
Sendo párte do navio — 1
Vivo no múr o na torra,

_ Estou no nuístro da ré — 2
E meu todo um jôgo encerra.
(Santo Antão)

MOT.

ADVERTERCIA UTIL

, Muitas pessoas, não pensando nos
nffeitos que podem produzir as do
res, n’um recinto fechado, osque-
com-se do retirar do quarto de dor
mir, durante a noite, as flores que
lá collocaram, cuidado quo nunca
devem esquecer.

As emanações quo exalam são
d’um eifeito toxico muito onergicoo se forem muitas o o quarto pe
queno, podem causar a morto.

Ordinariamente a outoxicaçãoapenas se manifesta por violentas
dores de cabeça.

N’um restaurante entra um dia
certo freguez abastado.
Senta-so commodainonlo,
e diz d'ost’arto ao criado :

Um copo d’agua ! Um palito !O llluslraão a a Nação!
Fecha também essa porta,
e enxota-me aquolle cão ! . . .

C. M.

Em Direito Civil:
O lente: A croança que nasce

no alto mar, a que nacionalidade
pertence ?

O discípulo: A’ nacionalidade
do pao o da mãe.

Lente — Mas supponha que a
croança nasce, não estando presentes o pao nem a mãe . . .

Discípulo (rindo). Isso não póde
ser.

Lente — Póde, sim senhor. N’osse
caso a croança é da nacionalidade
da nação a que o navio pertencer.

JESUS AGONISANTE

Cliobú roproduoflío do Marguos AbrouColorido na typogrtvphia d’ostft Kovista
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A ESPERANÇA

A imprensa desnorteada muitas
vozes poi’ paixões despropositadas,
tom uma. grande responsabilidade
□.'estes movimentos.

Factos recontemonto proseneea-
dos na Hospanha demonstram ovi->
dontemente a falta do prudência obom senso, que devia presidir a.taes
manifestações de desagrado.

Um paiz, ainda quo soja muito
poderoso, desequilibrado pela má
opinião o pouca auctoridado moral,
tem do ver dentro das fronteiras a
guerra civil o o descrcdito no es
trangeiro.

CONSCIÊNCIA

A consciência do justo ê um
espelho do áço polido, que o sôpro
impuro do múu não póde embaciar.

— Uma consciência pura é o
melhor travesseiro, sôbro o qual
o homem do bem póde repousar
sua cabêça.

. .- O verdadeiro bem nuo se
encontra senão no socego da con
sciência.

— A consciência é o único es
pelho, que não lisongéa nom on-
gána.

CONSELHEIRO BASTOS.

ia

CHARADA NOVÍSSIMA
MÉDIA

Aqui a virtude é fructo, 1—- 1
A nóta de musica é instru

mento, 1 — 1
Sendo párte do navio — 1
Vivo no múr o na torra,

_ Estou no nuistro da ré — 2
E meu todo um jôgo encerra.
(Santo Antão)

MOT.

ADVERTERCIA UTIL

, Muitas pessoas, não pensando nos
oííeitos que podem produzir as 11o-
res, n’um recinto fechado, esque
cem-se do retirar do quarto de dor
mir, durante a noite, as flores que
lá collocaram, cuidado que nunca
devem esquecer.

As emanações que exalam suo
d’um eifeito toxico muito enérgico
o se forem muitas o o quarto pe
queno, podem causar a morto.

Ordinariamente a outoxicaçãoapenas se manifesta por violentas
dores de cabeça.

N’um restaurante entra um dia
certo freguez abastado.
Senta-so commodainonlo,
e diz d'ost’arto ao criado :

Um copo rfagua ! Um palito !0 Illuslraão a a Nação!
Fecha também essa porta,
e enxota-me aquolle cão ! . . .

C. M.

Em Direito Civil:
O lente: A creança que nasce

no alto mar, a que nacionalidade
pertence ?

O discípulo: A’ nacionalidade
do pao o da mãe.

Lente — Mas supponha que a
creança nasce, não estando presentes o pao nem a mãe . . .

Discípulo (rindo). Isso não póde
ser.

Lente — Póde, sim senhor. N’osse
caso a creança é da nacionalidade
da nação a que o navio pertencer.

JESUS AGONISANTE

Cliobú roproduoflío do Marguos AbrouColorido na typogrtvphia d’o.«sta Bovista
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mais, porque compunges esta
alma infiel que por Vós, oli Mar-
tyr augustissimo, desejava sof-
frer as ultimas dôres para des
anuviar esso Rosto do peregrina
belleza do formusura divina!
Jesus, na Vossa agonia do Hor
to, na V ossa dor no Cal vario, eu
sei que perdoaste as villanias
da plebe e o seu grito sedicioso
de crticifige !

Eu sei que a vossa ultima
palavra foi um hymno de per
dão que conimoveu até o cora
ção do Vosso Eterno Pae!  ■

Pois bem; — ou que sou in
grato ao vosso infinito amor;

— eu que tenho despresaclo
vossos conselhos altíssimos ;

— eu que fechei os ouvidos
ao Vosso angustiar, e que não
derramei uma lagrima na noi
te tenebrosa da vossa agonia,
oh Jesus, perdôai-me !

Perdão também para os
meus irmãos d 'infortúnio!

Oh Jesus, pelas lagrimas
da vossa Mãe Santíssima, abri-
nos o vosso Coração, deixai-
nos morrer nos vossos braços !

Sarnann, Santa do 1001

O SOL moro d’ollas foi minimo, augmon-
taram de anno para anuo, até 1893
om que o seu numero foi máximo,
o agora viro diminuindo gradual-
monte.

A variação simultânea da fôrma
e da posição d’ostas manchas, por-
mittiu concluir,' quo silo grandes
cavidades om fôrma de funil, pondo
a descoberto a ostructura da super
fície solar a qual exteriormente 1
consisto n’uma camada pouco es
pessa o muito brilhante (a photos-
phera) o interior mente se compõe
do uma massa mais escura.

Uma das manchas mais curiosas
o cujo diâmetro é cerca de 4 vozes
o da terra, apparocou em abril de
1895 e foi estudada cuidadosamonto .
polo Sr. Abbade Moreux, quo a
desenhou.

Ainda quo estas manchas sejam, ;
como dissemos, muito variadas, e ■
do uma permanência irregular, por-
mittiram no entanto de verificar o
movimento do rotação do sol, quo
osto astro offectua, no sentido do
movimento orbital dos planetas, om
25 dias 4 horas e 29 minutos.

A superfície solar é constante
mente revolvida o fortemento agi
tada. A tal ponto quo esse inces
sante turbilhão trasborda, por va
zes, sob o aspeclo do franjas bri
lhantes quo, durante os eclipses, se
vêm distinctamonto o as quaos se
chamam protuberâncias.

O estudo dos movimentos pró
prios das ostrellas. foz descobrir
que o sol tom um movimento do
translação no espaço e se dirige, .
com todo o seu cortejo de plane
tas, astoroides, cometas o meteoros,
para um ponto da csphora celeste
quo se chama Apex.

A observação astronómica do
sol é relativamente facil. Basta um
pequeno ocnlo astronomico para
descobrir as manchas do uma certa
dimensão quo froquen temente ma
culam o astro.

E’ nocessario o indispensável,
estú- claro, do interpor A ocular, um

vidro negro antes de começar a
observação.

p-r' ...
« »» m&tò

(boonomia)

' í aba ensinar n economia pra-
ticamonto a suas filhas,
M. n’° Cécontey deu a cada

uma uma bolsa economica, onde
deviam guardar as mesadas para o
toucador.

Maria sempre tinha dinheiro,
porqiíe poupava; Adolia, raras ve
zos chegava ao fim do mez com
um franco.

Ora tendo adoecido gravomento
a visinhn Oarlota, amiga dedicada
das meninas, mandou esta pedir
uma esmola A casa das visinhas.

Maria, quo tinha economias, pe
diu licença á mãe para soccorrer a
sua amiga com parto do quo ella
tinha poupado, accroscontando quo
depois ella -mesma lavaria as luvas
e não compraria um novo par. De
ferido.

Adelia, porém, nada possuia, e
pediu A mão lho emprestasse um
franco, para mandar ú visinha.

— Mão, filha, respondeu sevé-
ra mento a mãe; a caridade é dõce e
meritória, para quem se priva do que
possue para dar a quem precisa; mas
quando se gasta tolamente, como tu,
não se merece o prazer de fa?.er um
bem.

<»<L

ENIGMA PITTORESCO
(A. FERNANDO WAHNON)

X-V I I I +V - I I I = IY
Paul

LINO E HILÁRIO-

SOL é o centro do nosso sys-t % J tema planetário.
Zy Volume — 1.283.744 vezos

o da torra, ou 1.390.633 billiôos de
kilomotros cúbicos.

Diametro= 1.384.856 kilometros.
AT«ssa= 324.430 vezes a do nos

so globo.
Densidade— 0,253 a da terra ou

1 ,39 a da agua.
, Grandeza apparenie—($xpvosso.

om ângulos) 32 /,3/ /G.
Dêso = e rcn de 1879 oetilliôos

de kilogrammas.
Distancia média á ierr«=kilo-

motros 153.048.000 isto é cerca do
38.900.000 léguas.

A temperatura do sol ainda não
poude sor calculada, apesar das nu
merosas thoorias que a este respei
to têem sido formuladas, hypotho-
ses que tentam explicar mais par-
ticularmonto a constituição própria
do sol e a origem do calor solar.

A espectroscopia, solar tem feito
revelações importantíssimas Acerca
da constituição physica do sol o da
natureza chimica dos elementos que
abundam nas differentes camadas
d’osto astro. Foi a analyso espectral
que demonstrou a existência do
uma grande quantidade de substan
cias terrestres, existindo á super
fície do sol, no estado de vapor,
tacs como : o ferro, o hydrogonio,
o sedio, o cálcio, o magnosio, o ni-
kol, etc.

A superfície do sol é irregular o
ondulada, coberta do rugas o an

fractuosidades, apresentando, mui
tas vozes, faculas mais ou monos
brilhantes o manchas escuras do
fôrmas e dimensões variadíssimas.

Manchas do sol sito regidas por •
uma lei geral, que as faz augmon-
tar ou diminuir n’um espaço do
onze annos e cuja causa é desco
nhecida.

A partir do 1889 om que o nu-

A ignorância converte o ho
mem em besta; o o sabor trnnsfór-
ma om arte o instincto das bêstns.

CHÃRÂDA NOVÍSSIMA
No navio come-se pedra. 1, 2.
Santo Antão

MOT.
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mais, porque compunges esta
alma infiel que por Vós, oli Mar-
tyr augustissimo, desejava sof-
frer as ultimas dôres para des
anuviar esso Rosto do peregrina
belleza do formusura divina!
Jesus, na Vossa agonia do Hor
to, na V ossa dor no Cal vario, eu
sei que perdoaste as villanias
da plebe e o seu grito sedicioso
de crucifige !

Eu sei que a vossa ultima
palavra foi um hymno de per
dão que conimoveu até o cora
ção do Vosso Eterno Pae!  ■

Pois bem; — ou que sou in
grato ao vosso infinito amor;

— eu que tenho despresaclo
vossos conselhos altíssimos ;

— eu que fechei os ouvidos
ao Vosso angustiar, e que não
derramei uma lagrima na noi
te tenebrosa da vossa agonia,
oh Jesus, perdôai-me !

Perdão também para os
meus irmãos d 'infortúnio!

Oh Jesus, pelas lagrimas
da vossa Mãe Santíssima, abri-
nos o vosso Coração, deixai-
nos morrer nos vossos braços !

Sarnann, Santa do 1001

O SOL moro d’ollas foi minimo, augmon-
taram de anno para anuo, até 1893
om que o seu numero foi máximo,
o agora vão diminuindo gradual-
mento.

A variação simultânea da fôrma
e da posição d’estas manchas, per-
mittiu concluir,' que são grandes
cavidades om fórimv de funil, pondo
a descoberto a ost-ructura da super
fície solar a qual exteriormente l
consiste n’uma camada pouco es
pessa o muito brilhante (a photos-
phera) o interiormente se compõe
do uma massa mais escura.

Uma das manchas mais curiosas
o cujo diâmetro é cerca de 4 vezes
o da terra, apparocou em abril de
1895 e foi estudada cuidadosamonto .
polo Sr. Abbado Moreux, que a
desenhou.

Ainda que estas manchas sejam, ;
como dissemos, muito variadas, e ■
do uma permanência irregular, por-
mittiram no entanto de verificar o
movimento do rotação do sol, que
osto astro ofibetua, no sentido do
movimento orbital dos planetas, era
25 dias 4 horas o 29 minutos.

A superfície solar é constante
mente revolvida e fortemente agi
tada. A tal ponto quo osso inces
sante turbilhão trasborda, por ve
zes, sob o aspecto do franjas bri
lhantes quo, durante os eclipses, se
vêm distinctamonto o as quaos se
chamam protuberâncias.

O estudo dos movimentos pró
prios das ostrollas, foz descobrir
que o sol tom um movimento do
translação no espaço e se dirige, .
com todo o seu cortejo de plane
tas, astoroides, cometas o meteoros,
para um ponto da esphora celeste
quo se chama Apex.

A observação astronómica do
sol é relativamente facil. Basta um
pequeno ocnlo astronomico para
descobrir as manchas do uma certa
dimensão quo froquen temente ma
culam o astro.

E’ necessário o indispensável,
estú- claro, do interpor A ocular, um

vidro negro antes de começar a
observação.

p-r' ...

(economia)

' í aba ensinar n economia pra-
ticamonto a suas filhas,
M. n’° Cécontey deu a cada

uma uma bolsa economica, onde
deviam guardar as mesadas para o
toucador.

Maria sempre tinha dinheiro,
porqiíe poupava; Adolia, raras ve
zos chegava ao fim do mez com
um franco.

Ora tendo adoecido gravomento
a visinhn Oarlota, amiga dedicada
das meninas, mandou esta pedir
uma esmola A casa das visinhas.

Maria, quo tinha economias, pe
diu licença á mãe para soccorrer a
sua amiga com parto do quo ella
tinha poupado, accroscontando quo
depois ella -mesma lavaria as luvas
o não compraria um novo par. De
ferido.

Adelia, porém, nada possuia, e
pediu A mão lho emprestasse um
franco, para mandar ú visinha.

— Mão, filha, respondeu sevé-
ra mente a mãe; a caridade é dõce e
meritória, para quem se priva do que
possue para dar a quem precisa; mas
quando se gasta tolamente, como tu,
não se merece o prazer de fa?.er um
bem.

<»<L

ENIGMA PITTORESCO
(A. FERNANDO WAHNON)

X-V I I I +V - I I I = IY
Paul

LINO E HILÁRIO-

SOL é o centro do nosso sys-I % J tema planetário.
Zy Volume — 1.283.744 vezos

o da torra, ou 1.390.633 billiôos de
kilometros cúbicos.

1.384.856 kilometros'.
324.430 vezes a do nos

so globo.
Densidade— 0,253 a da terra ou

1 ,39 a da agua.
, Grandeza apparenie—ifixpvosiso.

om ângulos) 32 ,,3/ /6.
Dêso = e rcn de 1879 oetilliõos

de kilogrammas.
Distancia média ú ierr«=kilo-

motros 153.018.000 isto é cerca do
BR.900,000 léguas.

A temperatura do sol ainda não
poude sor calculada, apesar das nu
merosas thoorias que a este respei
to têem sido formuladas, hypotho-
ses que tentam explicar mais par-
ticularmonto a constituição própria
do sol e a origem do calor solar.

A espectroscopia solar tem feito
revelações importantíssimas Acerca
da constituição physica do sol o da
natureza chimica dos elementos que
abundam nas difíerentes camadas
d’osto astro. Foi a analyso espectral
que demonstrou a existência do
uma grande quantidade de substan
cias terrestres, existindo á super
fície do sol, no estado de vapor,
tacs como : o ferro, o hydrogonio,
o sedio, o cálcio, o magnosio, o ni-
kol, etc.

A superfície do sol é irregular o
ondulada, coberta do rugas e an

fractuosidades, apresentando, mui
tas vezes, faculas mais ou menos
brilhantes o manchas escuras de
fôrmas e dimensões variadíssimas.

Manchas do sol são regidas por •
uma lei geral, que as faz augmen-
tar ou diminuir n’um espaço do
onze annos o cuja causa é desco
nhecida.

A partir do 1889 om que o nu-

A ignorância converte o ho
mem em besta; o o sabor trnnsfór-
ma om arte o instincto das bêstns.

CHARÁBA NOVÍSSIMA
No navio come-se pedra. 1, 2.
Santo Antito

MOT.
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coasrao

/Z*í' erto homem. muito distraindo
yJly e simplório, conduzia á cor-

da o sou gerico, quo 0 se
guia paciente, carregado do provi
sões para a casa.

Tendo-o assim observado dois
ladrões, disso um para o outro:

— Vou já furtar o burro ao
camponez.

Approxima-se então do orelhu
do, tira-lho a corda, que passa no
seu proprio pescoço, e segue as
sim o camponez, dando tempo para
o companheiro chegar a casa com
o burrinho carregado.

A cérta distancia, pára de re
ponte; o o camponez, obrigado as
sim a parar o olhar para -traz, vê
com ospanto o seu burro transfor
mado cm homem.

— O que é isso ? disso o cam-
ponoz.

— Sou o vosso burro, respon
deu o ladrão, e agora conto-vos a
minha historia extraordinária : Era
bastante idósa a minha mãe ; fal
tei-lho ao respeito, o certo dia,
tendo-me apresentado a élla com-
plotamento embriagado, élla con-
surou-mo, aconselhando-mo a cor
rigir o vicio. Lovántoi então o meu
pau q ferira. Fui immediatamonto
castigado por Deus, que me con
verteu., em burro, que finalmonte
foi por vós comprado para os vós-
sos carretos.

A minha bôa mãe lembrou-se
hoje com certeza do mim, implo
rou aos céos, o eis-mo novamonto
foito homem . . .

— Perdoa, irmão, perdoa so to
tonho tratado como cavalgadura,
fazendo-to trabalhar tão duramen-to, respondeu o camponez boqui
aberto, atordoado, e tirando logo a
corda do pescoço do ladrão, que
deixou em liberdade.

Chegado a casa, perguntou-lhe

a mulher polo burro, o eile con
tou a historia.

— Desgraçados de nós, tlisse a
mulher; fizémos trabalhar um ho
mem como besta de carga. Seja pelo
amor do Deus !

E o camponez, retido dias em
casa por falia de besta, resolve-se
a ir á feira comprar outro bur
rinho.
■ Pára junto de um grupo do bur

ros e logo reconhece o antigo.
Approxima-so disfarç.ndamente

e segreda gravemente ao ouvido
do burro;

— Miserável! eis-te de novo
transformado em burro : tornaste,
de corto, a bater em tua mão . . .

ANTONIO MARIA.
(Cabo-vordiano)

com os filhos terrenos que a pro- ■
clamam a mãe d’amor, mãe do ter
níssimos o infinitos affectos, como
não amaria o Filho concebido em
sou seio virginal? >

Ella, a mais sublime, a mais .
excelsa das mulheres ; a mais au- ;gusta e santa das croaturas, como
não retribuiria as graças e proroga- ;
tivas que Deus lhe concedeu des-
tinando-a para Mãe de seu Filho —
Jesus?

Nenhuma tragédia tem o con
dão de tanto enternecer como essa
que a Egroja vae commomorar toda
coberta do luto, toda abysmada em ■
pranto quo lhe dostilla do coração !
angustiado !

— Quo a piedade filial, prostra
da e aniquilada pela enormidade
do suas faltas o submersa nos abys- .
mos do sou nada, retribua, com as
lagrimas mais sentidas, com a com
paixão mais sincera, com , o amor ’
mais sublimado, a enormidade da '
dôr soffrida junto á cruz do Filho
agonisante, victima innocente sa-
criticada ao amor universal I '

— Que a Virgom Santa das Dô- •
ros deixe quo uma só de suas la- !
grimas nos osculdo o avivente o co- ,
ração gelado, morto para os gran
des odiaos christãos ! 1 • ■

— Quo seu divino Filho, abrin
do as immensas candaos do sua mi
sericórdia, na primeira quaresma
do século XX, chame á vida o La
zaro humanidade que jaz encerrado '
no sopulchro das paixões mais tôr- >
pos, das ambições mais irracionaes
o loucas !
. — Quo a Trindade Sanctissima,

em cujos gosos inoffavois so embe
bo a grande Mãe da humanidade,
d’essa humanidade quo a cegueira
Philosophien do soculo findo quiz ■
endeusar, galvaniso a victima das >
illusões fallasos do mundo, o faça ■
surgir o sol radiante da crença em- ;
panado polo fumo espesso das pai- i
xoes o do orgulho, das infidelida-
des e ingratidões. ■

C.  B.

MA TER BOtMM
em perto a consagração so-
. beranamonto tocante o sen

tida, que a Egroja, inter
prete dos sagrados mysteriös da
Redempção, dedica á grande Mãe de
Deus, quo junto á Oruz, presenciou
o martyrio e a agonia do seu Jesus,
agonia do Filho dilecto e dôr
pungente da Mãe, que ainda hoje
desfibra ö compunge a alma enter
necida dos christãos que retribuem
o travor do Oalvario com lagri
mas amaríssimas e sontidíssimas
d’amor ! !

Como foram . intensqs o tortu
rantes as angustias d’esso Grupo
Divino ! !

E que dôr humana se poderá
comparar á dôr d’aquolla Mão tão
sensível, que via no Filho amado ,
de sua alma as doçuras do paraíso,
o penhor das suas esperanças, a
salvação da humanidade qne Ella
representava! . ,

Ella, a mais privilegiada das
Croaturas, destinada a presenciar
a tragédia sangrenta e a morte
d’ Aquello quo ora o melhor dos
filhos porque ora Deus ! ! .

Por mais que a intelligoncia
humana, se esforce para descrever
a situação afflictiva da Virgem na
noute escuríssima da sua Soledade,
jámais encontrará, na linguagem .
liumuna expressões quo traduzam
o sentimento d’aquolla Máo, espe
lho de soífrimonto e cujas lagrimas
tinham o fel de todas as amarguras 1

Na impotência do se elevar até
aos transes impossíveis porque pas
sou o coração da Rainha dos mar-
tyros, a linguagem apenas repete
com o evangelho: «não ha dôr que
possa comparar-se áquella dôr ; ella
é grande, profunda, altíssima e im-
mensa como o mar» !

A dôr devo medir-se pelo amor :
ora o Coração de Maria é uma
candal, uma torrente de caridade;
so Ella arde em compaixão para

Do triste coraçiio dôco alimento,
Contra a fortuna ndvórsu único alivio.
De atribulados dôco lenitivo,
Dos tristes pobres unica riquôza.
Dos inisoros mortiíos grato martyrio,
Da mundana ambiçno alto delírio.

Espéra na tormento alta bonança
Quem so vô entro as ondas sepultado ;
Aquello, a quem porséguo advórso fádo,
Nilo doíxa trosporar fausto mudança.

Espóra o esquecido uma lembrança,
Quo feliz tórno o sou funesto ostádo ;
Finne espora na corto o desgraçado
Do Hei gozar a mísera privança.

L .  DE C.

CHARADA BISADA
0 Rio
— lá —
E’ Rio

Fòjo
PEDRO MONTEIRO CARDOSO.
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coasrao

/Z*í' erto homem, muito distraindo
yJly e simplorio, conduzia á cor-

da o sou gerico, quo 0 se
guia paciente, carregado do provi
sões para a casa.

Tendo-o assim observado dois
ladrões, disso um para o outro:

— Vou já furtar o burro ao
camponez.

Approxima-se então do orelhu
do, tira-lho a corda, que passa no
seu proprio poscoço, e segue as
sim o camponez, dando tempo para
o companheiro chegar a casa com
o burrinho carregado.

A cérta distancia, pára de re
ponte; c o camponez, obrigado as
sim a parar o olhar para -traz, vê
com ospanto o seu burro transfor
mado om homem.

— O que é isso ? disso o cam-
ponoz.

— Sou o vosso burro, respon
deu o ladrão, o agora conto-vos a
minha historia extraordinária : Era
bastante idósa a minha mãe ; fal-
toi-lho ao respeito, o certo dia,
tendo-me apresentado a élla com-
pletamento embriagado, élla con-
surou-mo, aconselhando-mo a cor
rigir o vicio. Levantei então o meu
pau q ferira. Fui immediatamonto
castigado por Deus, que me con
verteu., em burro, que finalmente
foi por vós comprado para os vós-
sos carretos.

A minha bôa mãe lembrou-se
hoje com certeza do mim, implo
rou aos céos, o eis-mo novamente
foito homem . . .

— Perdoa, irmão, perdoa so to
tonho tratado como cavalgadura,
fazendo-to trabalhar tão duramen-to, respondeu o camponez boqui
aberto, atordoado, o tirando logo a
corda do pescoço do ladrão, que
deixou em liberdade.

Chegado a casa, perguntou-lhe

a mulher polo burro, o elle con
tou a historia.

— Desgraçados de nós, rlisse a
mulher; fizémos trabalhar um ho
mem como besta de carga. Seja pelo
amor do Deus 1

E o camponez, retido dias om
casa por falia de besta, resolve-se
a ir á feira comprar outro bur
rinho.
■ Pára junto de um grupo do bur

ros e logo reconhece o antigo.
Approxima-so disfarçadamente

e segreda gravemente ao ouvido
do burro;

— Miserável! eis-te de novo
transformado em burro : tornaste,
de corto, a bater om tua mãe . . .

ANTONIO MARIA.
(Cabo-vordiano)

com os filhos terrenos que a pro- ■
clamam a mãe d’amor, mãe do ter
níssimos o infinitos affectos, como
não amaria o Filho concebido em
sou seio virginal? >

Ella, a mais sublime, a mais .
excelsa das mulheres ; a mais au- ;gusta e santa das croaturas, como
não retribuiria as graças e proroga- ;
tivas que Deus lhe concedeu des-
tinando-a para Mãe de seu Filho —
Jesus?

Nenhuma tragédia tem o con
dão de tanto enternecer como essa
que a Egreja vae commomorar toda
coberta do luto, toda abysmada em ■
pranto quo lhe dostilla do coração !
angustiado !

— Quo a piedade filial, prostra
da e aniquilada pela enormidade
do suas faltas o submersa nos abys- .
mos do sou nada, retribua, com as
lagrimas mais sentidas, com a com
paixão mais sincera, com , o amor ’
mais sublimado, a enormidade da '
dôr soffrida junto á cruz do Filho
agonisante, victima innocente sa-
crificada ao amor universal I '

— Que a Virgom Santa das Dô- •
ros deixe quo uma só de suas la- !
grimas nos escaldo o avivente o co- ,
ração gelado, morto para os gran
des odiaos christãos ! 1 • ■

— Quo seu divino Filho, abrin
do as immensas candaos do sua mi
sericórdia, na primeira quaresma
do soculo XX, chame á vida o La-
zaro humanidade que jaz encerrado '
no sepulchro das paixões mais tôr- >
pos, das ambições mais irracionaes
o loucas !
. — Quo a Trindade Sanctissima,

om cujos gosos inoffavois so embe
bo a grande Mãe da humanidade,
d’essa humanidade quo a cegueira
philosophica do soculo findo quiz ■
endeusar, galvaniso a victima das >
illusões fallasos do mundo, o faça ■
surgir o sol radiante da crença om- ;
panado polo fumo espesso das pai- i
xôes o do orgulho, das infidelida-
dos e ingratidões. ■

C.  B.

MA TEfí DQLQRQSA
em perto a consagração so-
. beranamonto tocante o sen

tida, que a Egroja, inter
prete dos sagrados mysterios da
Redempção, dedica á grande Mãe de
Deus, quo junto á Oruz, presenciou
o martyrio e a agonia do seu Jesus,
agonia do Filho dilecto e dôr
pungente da Mãe, que ainda hoje
desfibra 0 compunge a alma enter
necida dos christãos que retribuem
o travor do Oalvario com lagri
mas amaríssimas e sontidíssimas
d’amor ! !

Como foram . intensqs o tortu
rantes as angustias d’esso Grupo
Divino ! !

E que dôr humana se poderá
comparar á dôr d’aquolla Mão tão
sensível, que via no Filho amado ,
de sua alma as doçuras do paraíso,
o penhor das suas esperanças, a
salvação da humanidade qne Ella
representava! . ,

Ella, a mais privilegiada das
Croaturas, destinada a presenciar
a tragédia sangrenta e a morte
d’Aquello quo ora o melhor dos
filhos porque ora Deus ! ! .

Por mais que a intelligoncia
humana, se esforce para descrever
a situação afflictiva da Virgem na
noute escuríssima da sua Soledade,
jámais encontrará, na linguagem .
humana expressões quo traduzam
o sentimento d’aquolla Máo, espe
lho de sofirimonto e cujas lagrimas
tinham o fel de todas as amarguras 1

Na impotência do se elevar até
aos transes impossíveis porque pas
sou o coração da Rainha dos mar-
tyros, a linguagem apenas repete
com o evangelho: «não ha dôr que
possa comparar-se áquella dôr ; ella
é grande, profunda, altíssima e im-
mensa como o mar» !

A dôr devo medir-se pelo amor :
ora o Coração de Maria é uma
candal, uma torrente de caridade;
so Ella arde om compaixão para

Do triste coraçdo dôco alimento,
Contra a fortuna ndvórsu único alivio.
De atribulados dôco lonitivo,
Dos tristes pobres unica riquêza.
Dos inisoros inortiios grato martyrio,
Da mundana ambiçno alto delírio.

Espéra na tormento alta bonança
Quem so vô ontro as ondas sepultado ;
Aquollo, a quem porségue advórso fádo,
Nilo deixa íesporar fausto mudança.

Espéra o esquecido uma lembrança,
Quo feliz tórno o sou funósto ostádo ;
Firmo oapora na corto o desgraçado
Do Dei gozar a mísera privança.

L .  DE C.

CHARADA BISADA
0 Rio
— lá —
E’ Rio
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PEDRO MONTEIRO CARDOSO.
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va. E d’ostc modo se explicava que
durante a mesma phaso houvesse
bom e mau tempo em diversos pon
tos e se respondia á seguinte obje-
cção, tantas vozes feita:  — Como é
que existe uma acção lunar, se a
phase é uma só para toda a Ter
ra, o so chove n’um logar, quan
do n’outro faz bom tempo !» Diga-
se a verdade : é esta a razão porque
os observadores ainda não chega
ram a um accordo sobro a influen
cia lunar, pois acham resultados
muito differentes n’uma distancia
d’algumas léguas.

H.  DE PARVILLE.

ft influencia da Lua sobre
o tempo

sido muito discutida a in-
íluoncia da Lua sobre o
tempo, chegando a sor con

siderada como um simples prejuízo
popular. Arago fez uma estatística
sobro a quantidade de chuva caída
durante um período de 10 aunos e
as phases correspondentes d t Lua,
estatística que nenhuma diffsrença
sensível accusa, E’ corto que ainda
se não ponde demonstrar uma rela
ção incontestável entre as phases da
Lua e as chuvas, porém, Henri de
Parville, examinando cm 1861 os
trabalhos de Arago, faz vôr que o
illustre astronomo, agrupando os
seus algarismos, não se lembrou de
que despresava um ponto capit il.
Arago sommou as luas novas e as
luas cheias de cada nnno, mas não
advertiu que ollas não são rigoro
samente as mesmas no verão o no
inverno. 0 nosso satellite, achaudo-
se n’uma posição diametralmente
opposta no inverno e no verão em
cada phaso, as diclinações não são
as mesmas. Se, pois, tem influencia
sobro as mudanças do tempo, é cla
ro que, reunindo todas as luas no
vas e todas as luas cheias, occul-
tam-se ou confundem-se completa
mente os seus effeitos distinctos,
se os ha, o d esta confusão de re
sultados negativos com resultados
positivos, chegou a um resultado
definitivo, egual a zero. N'esto re
sultado viu Parville alguma coisa
em favor da influencia lunar. Pro-
seguindo nas suas observações du
rante 30 aunos, decidiu-se pela in
fluencia das declinações lunares so
bro o deslocamento latitudinal dos
ventos alisados, das borrascas, etc.

Assim o nosso satellite fazia su
bir e descer latitudinalmonto a l i
nha seguida pelas tempestades, o
conhecer do bom tempo e da chu

Porque a tamanhas penas se offerece,
Por o peccado alheio c erro insano
0 Trino Deus? Porque o sujeito humano
Não pode co’ o castigo que rqeroco?

Quem padecerá as penas que padece ?
Quem soffrerá doshonra morte o damno ?
Quem será, se não fôr o Soberano
Que reina, o servos manda, o obodoce?

Foi a força do homem tão pequena,
Que não pôde suster tanta aspereza,
Pois não susteve a lei que Deus ordena.ANNUNCIOS DE IiIODA

Chapéus para senhoras do junco.
Sombrinhas para meninas do da

masco.
Novidade ! Sapatos para meni

nos de afanado.
Moias para pás do senhoras pe

quenas.

Vestido completo para cocheiro
azul.

Pato para homem completo cor
do burro.

Selins do passeio para meninas
novas.

Correntes o cordões! Aos ho
mens casados!

R. da Pechincha
S.  VICENTE.

Mas soffre-a aquella immonsa Fortaleza
Por amor puro, que a mortal fraqueza
Foi para o erro o não já para a pena.

LUIZ DE CAMÕES-

THERE SHE BLOWS !
(Ao Ex. m0 Sr. Dr. J. A. Martins)

1

unia clara manhã d’abril,
o Manoel d’ Anna, debru

ce çado sobro o muro do quin-
talorio, — um velho muro todo ves
tido de lichens, que, a meia encos
ta, com esse ar triste do ruínas
abandonadas ás corujas e aos phan-
tasrnas, se erguia, protegendo a ca-
sita do baleeiro, contra as ásperas
bufadas do nordeste, — olhava para
o mar, quo soluçava, lá baixo, e,
todo embebecido, limpava os den
tes com a luzente folha da sua na
valha americana.

Freseate de uma flôr
(A UMA CHISANÇAi ™ dia di: anxos)

Dizem por onde tu foros
Que nasceste n’um jardim.
E nasceste. Quanto a mim,
Deves pois gostar de flores.

E em dia de tanta festa
Devo a gente procurar
Prenda que possa agradar,
Inda que seja modesta.

Recebo esto amor — perfeito
Para mandares prondel-o
A’ trança do teu cabêllo.

E para te pôr ao peito
Quando depois cá vieres
Tenho brancos bommequores.

Snndo (S. Louronço)
SILVA GONÇALVES.

CHARÄDA ALPHABÉTIC&

Uma Lêttra.
Outra Lêttra.
Uma Lêttra.
Outra Lêttra.

Excellonte !
Santo Antao« MOT»
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va. E d’oste modo se explicava que
durante a mesma phaso houvesse
bom e mau tempo em diversos pon
tos e se respondia á seguinte obje-
cção, tantas vozes feita:  — Como é
que existe uma acção lunar, se a
phase é uma só para toda a Ter
ra, o se chove n’um logar, quan
do ntoutro faz bom tempo !» Diga-
se a verdade : é esta a razão porque
os observadores ainda não chega
ram a um accordo sobro a influen
cia lunar, pois acham resultados
muito dillerontes n’uma distancia
d’algumas léguas.

H.  DE PARVILLE.

fl influencia da Lua sobre
o tempo

sido muito discutida a in-
íluoncia da Lua sobre o
tempo, chegando a sor con

siderada como um simples prejuízo
popular. Arago fez uma estatística
sobro a quantidade de chuva caída
durante um período de 10 aunos e
as phases correspondentes d t Lua,
estatística que nenhuma diffsrença
sensível accusa, E’ corto que ainda
se não ponde demonstrar uma rela
ção incontestável entre as phases da
Lua e as chuvas, porém, Honri de
Parville, examinando cm 1861 os
trabalhos de Arago, faz vôr que o
illustre astronomo, agrupando os
seus algarismos, não se lembrou do
que despresava uin ponto capit il.
Arago sommoii as luas novas e as
luas cheias de cada nnno, mas não
advertiu que ollas não são rigoro
sa-mente as mesmas no verão o no
inverno. 0 nosso satellite, achando-
se n’uma posição diametralmente
opposta no inverno e no verão em
cada phaso, as diclinações não são
as mesmas. Se, pois, tem influencia
sobro as mudanças do tempo, é cla
ro que, reunindo todas as luas no
vas e todas as luas cheias, occul-
tam-se ou confundem-se completa
mente os seus effeitos distinctos,
se os ha, o d esta confusão do re
sultados negativos com resultados
positivos, chegou a um resultado
definitivo, egual a zero. N'esto re
sultado viu Parville alguma coisa
em favor da influencia lunar. Pro-
seguindo nas suas observações du
rante 30 aunos, decidiu-se pela in
fluencia das declinações lunares so
bro o deslocamento latitudinal dos
ventos alisados, das borrascas, etc.

Assim o nosso satellite fazia su
bir e descer latitudinalmonto a l i
nha seguida pelas tempestades, o
conhecer do bom tempo e da chu

Porque a tamanhas penas se ofíerece,
Por o peccado alheio c erro insano
0 Trino Deus? Porque o sujeito humano
Não pode co’ o castigo que rqercco?

Quem padecerá as penas que padece ?
Quem sofirerá doshonra morte o damno ?
Quem será, se não fôr o Soberano
Que reina, o servos manda, o obedece?

Foi a força do homem tão pequena,
Que não pôde suster tanta aspereza,
Pois não susteve a lei que Deus ordena.ANNUNCIOS DE IiIODA

Chapéus para senhoras do junco.
Sombrinhas para meninas do da
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S.  VICENTE.

Mas soffre-a aquella immonsa Fortaleza
Por amor puro, que a mortal fraqueza
Foi para o erro o não já para a pena.

LUIZ DE CAMÕES-

THERE SHE BLOWS !
(Ao Ex. m0 Sr. Dr. J. A. Martins)

1

unia clara manhã d’abril,
o Manoel d’Anna, debruce çado sobro o muro do quin-

talorio, — um velho muro todo ves
tido de lichens, que, a meia encos
ta, com esse ar triste do ruínas
abandonadas ás corujas e aos phan-
tasrnas, se erguia, protegendo a ca-
sita do baleeiro, contra as ásperas
bufadas do nordeste, — olhava pura
o mar, que soluçava, lá baixo, e,
todo embebecido, limpava os den
tes com a luzente folha da sua na
valha americana.

Freseate de uma flôr
(A  UMA CHHANÇAi 1ÍM DIA DB ANXOS)

Dizem por onde tu fores
Que nasceste n’um jardim.
E nasceste. Quanto a mim,
Deves pois gostar de flores.

E em dia de tanta festa
Devo a gente procurar
Prenda que possa agradar,
Inda que seja modesta.

Recebo esto amor — perfeito
Para mandares prondel-o
A’ trança do teu cabêllo.

E para te pôr ao peito
Quando depois cá vieres
Tenho brancos bommoquores.

Snndo (S. Louronço)
SILVA GONÇALVES.
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Asiatica chegou primeiro que nin
guém ao império do meio.

Oxalá que o casus belli eminen
te entro as duas poderosas nações
por causa das ilhas Blonde e El-
liot, a oriento do porto Arthur,
tenha uma feliz solução diplomá
tica ! 1

A Allomanha apregoa a intel-
ligencia a que chegou com a In
glaterra, o forte com mais este
apoio, não escondo o desejo mani
festado pelo chnncoller Bulow, do
que também precisa um «logar ao
sol», depois de recolher a bôa co
lli ei ta a quo se julga com direito,
na partilha da indemnisação do
guerra.

A * questão rosume-se n’isto ;
muito egoísmo, muita ambição !

— Sagasta, chefe do partido li
beral hespanhol, occupa do novo o
poder que a questão interna, pro
vocada polo casamento da prin-
ceza das Asturias, lho collocou nas
mãos !

No entanto, quo soja mais feliz
do quo na ultima situação por ollo
presidida, são os nossos votos.

A questão religiosa. N’oste
momento, quo é gravo para a vida
nacional, uma questão momentosa
o séria, veio agitar os espíritos o
acirrar as paixões ruins, revolven
do tudo, do norte ao sul do paiz,
dando occasiilo a que os caracteres
mostrem a inallonbilidado da sua
tempera, o baixo metal do quo são
formados ! I

N’osta questão a alma nacional
diz meias palavras apenas, com
tremuras na voz que receia trahir
a mesquinhez dos pensamentos.

0 assumpto ó gravo o compli
cado o uma imprudência pódo
atoar um grande incêndio.

Quo os homens do governo se
mostrem á altura da situação sal
vaguardando os direitos do catho-

nho, no teatro, nos livros, nos jor-
naos, nas reuniões publicas o pri
vadas, em todos os logares e por
qualquer titulo. As sentenças o
opiniões pullulain, mas infolizmon-
te, longe do darem ao espirito o
goso inefável d’uma solução evi
dente, atormontam-o cruelmente,
expondo-o n um terrível supplicio
de Ta n talo.

E’ com justa razão que Alfred
Eouilléc em lace dos enigmas da
sciencia moral, exclama dosolada-
mento «Si la doviso do Ia scíonco
dovant 1’énigmo dos origines du
monde ost — Ignorabiinus ; la do
viso do la moralo dovant 1’énigmo
des destinéos du  mondo pont otro —
Sporabinius». 1

Esta desorganização o impotên
cia da sciencia n da philosophia con
temporâneas, que, inspiradas nos
princípios de dogmatismo negati
vo, pretendem dar á sciencia mo
ral um fundamento independente
dos critérios de qualquer confissão
religiosa, estendo-se como facil
mente se comprohonde a todas as
noções o princípios que, inteira-
mento concatenados o ligados com
as verdades primeiras da othica
d’ella surgem e dimanam como
consequências necessárias o lógicas.

Do todas estas noções nenhuma,
porém, como a da responsabilidade
moral tom recebido mais interpre
tações. Multíplices o variados são
oílectivumonto os systemas o esc >-
las que acerca d’osto problema
opinam.

_No proposito de iniciar nina,
serie do artigos sobro tio interes
sante assumpto é nosso plano apre
sentar d’uma maneira succinta o
elara, som o prurido o luxo de eru
dição, uma oxjjosíção o summária
critica dos principaes systemas o
escolas contemporâneas sobre o prin
cipio da responsabilidade o om con
clusão indicar os fundamentos da

theoria que julgamos correspon
der om toda a sua extensão á rea
lidade dos factos.

Theorias modernas sobre
a responsabilidade

(Continua).
OLIVEIRA GUIMARÃES.movimento intellectual mo-

1 dorno nos sons multíplices o
variados aspectos, a par das

descobertas maravilhosas e extraor
dinárias roalisndns no campa das
scioncias oxporimentaes, olferece-
nos um espetáculo triste e desola
dor na cahotica desordem das in-
ducç.õos arrojados, das inconsisten
tes e vaporosas theorias do dogma
tismo negativo, no entrechocar dos
systemas que se succcdetn n’um
revolutear fatigante o desanimador.

Com a bancarrota da sciencia
proconisada por Brunetioro surge
nos tempos modernos essa terrível
crise de moral seien titica o philo-
sophica, manifestada pela impo
tência d’ uma resolução precisa o
lógica dos princípios da moralida
de polos systemas basilarmonto fun
dados nas especulações philosophi-
cas o nos factos da sciencia.

De todos os princípios modor-
namente apresentados, como fun
damentos da moralidade, quer se
jam o Intellectualismo do Spinoza,
ou o Moralismo do Kant, ou o Uti
litarismo de Bontham, Stuart Mil
o Sidwig, ou o Hyncretismo liegelia-
nokatifúa de Wundf, ou o bovlucw-
nismo de Aorbert Sponcez, ou o
Pessimismo do Schopenhauer, ou o
altuismo do Augusto Conte o Li-
thé, nenhum eiloctivaiuonto resol
vo d’uma manoir.i clara, precisa o
incisiva, som tergiversações o obstá
culos o problema capital da etliico,
praticamonte objoctivado n’uma de
terminação do critério objeotivo
da moralidade dos actos humanos.

Este estado do cahotica dosor-
ganisação não teve, porém, como
consequências o sceptieismo. Nun
ca, como em nossos dias, as ques
tões áeorca da moralidade so dis
cutiram com tanto ardor o empe

Retratos typograpbicos

Alegra Tristo Indifforonto

Espantado Adormecido

Mos fWersaes

Chegou para, a Gran- Bretanha
um momento do sérias difficulda-
dos quo dovo fazor pensar os mi
nistros do novo rei Eduardo I

Na África do sul, a campanha
persistente dos Boers vao minando
a lenda d’invencivol de quo gosava
osso poderosa nação colonial, o con
tra a tenacidade d’esso povo he
roico, o tempo vao mostrando quo
ó loucura, senão imprudência gra
vo, continuar as hostilidades !

A paz impõe-se naturalinonto ;
diz o corollario a tirar da situação
eroada á Gran-Brotanha pela am
bição dos egoístas 1

— A questão da China ombru-
lha-so cada voz mais o é ainda a
Gran-Brotanha quo tom d’incolhor-
so perante o colosso moscovita quo
não largará mais a Mandechuria. . .
o o quo lho convier porque a Rus
sin, arremessando osso gigante ca
minho do forro atravéz da Sibéria1 Alfroil Foiiilloó «Oritiniio ,1„h »rutAmos

<lo morah, c .iitornpir.iiiis.. png. XV.
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Asiatica chegou primeiro que nin
guém ao império do meio.

Oxalá que o casus helli eminen
te entro as duas poderosas nações
por causa das ilhas Blonde e El-
liot, a oriento do porto Arthur,
tenha uma feliz solução diplomá
tica ! 1

A Allomanha apregoa a intel-
ligencia a que chegou com a In
glaterra, o forte com mais este
apoio, não escondo o desejo mani
festado polo chancollor Bulow, do
que também precisa um «logar ao
sol», depois de recolher a bôa co
lheita a quo se julga com direito,
na partilha da indemnisação do
guerra.

A * quostão rosumo-se n’isto ;
muito egoísmo, muita ambição !

— Sagasta, chefe do partido li
beral hespanhol, occupa do novo o
poder que a quostão interna, pro
vocada pelo casamento da prin-
coza das Asturias, lho collocou nas
mãos !

No entanto, quo soja mais feliz
do que na ultima situação por ollo
presidida, são os nossos votos.

A questão religiosa. N’oste
momento, quo é gravo para a vida
nacional, uma quostão momentosa
o séria, veio agitar os espíritos o
acirrar as paixões ruins, revolven
do tudo, do norte ao sul do paiz,
dando occasiào a que os caracteres
mostrem a malleabilidado da sua
tempera, o baixo metal do quo são
formados ! I

N’esta quostão a alma nacional
diz meias pnlavras apenas, com
tremuras na voz que receia trahir
a mesquinhez dos pensamentos.

0 assumpto ó gravo o compli
cado o uma imprudência pódo
atoar um grande incêndio.

Quo os homens do governo se
mostrem á altura da situação sal
vaguardando os direitos do catho-

nho, no teatro, nos livros, nos jor-
naos, nas reuniões publicas o pri
vadas, em todos os logares e por
qualquer titulo. As sentenças o
opiniões pullulain, mas infolizmon-
te, longe do darem ao espirito o
goso inefável d’uiua solução ovi-
donto, atormontam-o cruelmente,
expondo-o n um terrível supplicio
de Ta n talo.

E’ com justa razão que Alfrcd
Eouilléc em lace dos enigmas da
sciencia moral, exclama dosolada-
mento «Si la doviso do Ia scíonco
dovant 1’énigme dos origines du
monde ost — Ignorabiinus ; la do
viso do la moralo dovant 1’énigmo
des destinéos du  mondo pont otro —
Sperabimus». 1
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cia da sciencia n da philosophia con
temporâneas, que, inspiradas nos
princípios de dogmatismo negati
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dos critérios de qualquer confissão
religiosa, estende-se como facil
mente se comprohonde a todas as
noções o princípios que, inteira
mente concatenados o ligados com
as verdades primeiras da ethica
d’ella surgem e dimanam como
consequências necessárias o lógicas.

Do todas estas noções nenhuma,
porém, como a da responsabilidade
moral tom recebido mais interpre
tações. Mullíplicos o variados são
oílectiviunonto os systemas o esc >-
las que acerca d’osto problema
opinam.

_No proposito de iniciar uma.
serie do artigos sobro tão interes
sante assumpto é nosso plano apre
sentar d’uma maneira succinta o
olara, som o prurido o luxo do eru
dição, uma oxjjosjção o summária
critica dos principaes systemas o
oscolas contemporâneas sobro o prin
cipio da responsabilidade o om con
clusão indicar os fundamentos da

theoria que julgamos correspon
der om toda a sua extensão á rea
lidade dos factos.

Theorias modernas sobre
a responsabilidade

(Continua).
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ducç.õos arrojados, das inconsisten
tes e vaporosas theorias do dogma
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systemas que se succcdetn n'um
revolutear fatigante o desanimador.

Com a bancarrota da sciencia
proconisada por Brunetioro surge
nos tempos modernos essa terrível
crise de moral scien titica o philo-
sophica, manifestada pela impo
tência d’ uma resolução precisa o
lógica dos princípios da moralida
de polos systemas basilarmonto fun
dados nas especulações philosophi-
cas o nos factos da sciencia.

De todos os princípios modor-
namente apresentados, como fun
damentos da moralidade, quer se
jam o Intellectualismo do Spinoza,
ou o Moralismo do Kant, ou o Uti
litarismo de Bontham, Stuart Mil
o Sidxyig, ou o Hyncretismo hegeha-
nokatixta, de Wundf, ou o bovlucw-
nismo de Aorbert Sponcez, ou o
Pessimismo do Schoponhauor, ou o
altuismo do Augusto Goníe c Li-
thé, nenhum eilectivainonto resol
vo d’uma maneira clara, precisa o
incisiva, som tergiversações o obstá
culos o problema capital da ethica,
praticamonte objoctivado n’uma de
terminação do critério objeotivo
da moralidade dos actos humanos.

Este estado do cahotica dosor-
ganisação não teve, porém, como
consequências o sceptieismo. Nun
ca, como em nossos dias, as ques
tões áeorca da moralidade so dis
cutiram com tanto ardor o empe
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Alegro Tristo Indifforonto

Espantado Adormecido

Chegou para, a Gran- Bretanha
um momento do sérias difficulda-
dos quo dovo fazor pensar os mi
nistros do novo rei Eduardo I

Na África do sul, a campanha
persistente dos Boers vao minando
a lenda d’invoncivol de quo gosava
ossa poderosa nação colonial, o con
tra a tenacidade d’osso povo he
roico, o tempo vao mostrando quo
é loucura, senão imprudência gra
vo, continuar as hostilidades !

A paz impoe-so naturalmonto ;
diz o corollario a tirar da situação
eroada á Gran-Brotanha pela am
bição dos egoístas 1

— A questão da China ombru-
lha-so cada voz mais o é ainda a
Gran-Brotanha quo tom d’incolhor-
so perante o colosso moscovita quo
não largará mais a Mandechuria. . .
o o quo lho convier porque a Rús
sia, arremessando osso gigante ca
minho do forro atravéz da Sibéria1 Alfroil Foiiilloó <0ritinti«
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a forte Albion, a mais humilhante,
a mais irritante e enervante. E’ a
lucta do petiz que lança a pedra
ao gigante, que o fere, que lhe faz
uma pirueta, e que desapparece para
lhe sair, em seguida, d’outra es
quina. Os que assistem a essa lu
cta riem ús escancaras o applaudem
o garoto.

Ultimamente, emquanto Botim
negociava com o sinistro inquisi
dor Kitchoner, Dowet, fumando ca
chimbo, ria.

— Não acredita na paz ? — Per
guntou-lho um pastor.

— Não . . .
— E se olla apparecor concluí

da, firmada, praticada?
— Continuava a não acreditar.

A paz morreu para todos nós.
. . . Disse, o foi-se andando a

rir, do cachimbo entro dentes, cla
vina a tiracollo, e Bíblia a sair do
bolso . . .

Um inglêz que ía sor enforcado
com uin sou camarada, vendo que
êsio chorava, diz-lhe:

— Poltrão! Tu não és digno do
ser enforcado.

Modo do limpar as vasilhas
de prata ou metál manchadas pelos

óvos cosidos
<>vos pnsidos c m  nmnloiga( S J  communicam nos talhéros
do práta, uma mancha nê-

gro-avermelhúda, que em geral não
se tem o cuidado do limpar senão
muito tarde e empregando proces
sos que tiram o prateado do objéclo.

Pois é muito fácil tirar nquolla
nodoa aos talheres, e n’urn prom
pte. Básta limpal-os U>yo depois do
serviço.

fendendo as suas torras o as suas
egrejas.

Emquanto os companheiros dão
batalhas, Dowet organiza retiradas.

E’ subtil o habilidoso como uma
serpente. Hoje, está á vista do to
dos, n’aquelle kjope. Os ingleses
sitiam-no. Chegam regimentos o
mais regimentos : infantes da Rai
nha, cavalleiros da Princoza ; po
bres e rudes soldados da desolada
Irlanda, da Escócia, feliz, e até de
Gallos ; chegam logiôos intérmina-;
veis do officiaos ruivos o elegantes
membros do jokey’s clubs ; chegam e
tornam ach  p gar gonoraes Zordx com
tendas do campanha que parecem
palacios... Vão agarral-o! O cerco
aporta-se mais o inais. Por fim, he
roicamente, cem thomis atiram-se
contra as trincheiras. Ninguém !
Absolutamente, ninguém! Os si
tiados sumiram-se com o sou guer
rilheiro.

Tempos depois Fronch, o cen
tauro ou lynce Methuen, dosco-
brem-no em um dosfilladeiro o cor
rem, juntos, onthusiasmndos, a dar-
lhe caça. Luctam como todos teem
luctado no sul da África, sem mo
do, sem quarto], sem esperança.
Diict-un o vencem. Mas agarral-o —
isso nunca !

Sereno o sorridente, oscapuliu-
so autos do final, salvando os seus
canhões o salvando também as úni
cas esperanças de dois povos. O seu
primeiro acto notável foi uma re
tirada. Assim o diz um historiador:

«Depois da dorrot de Kroons-
tadl, em quanto o exercito trans
valiano corria para Johannesburg,
Dowet dosapparoceu. Durante mui
to tempo ninguém soube d'plle nem
das suas tropas. 'fendo concebido
a perigosa idéa do òccultar-so no
Estado Livro, de permanecer cm si
lencio, de deixar os inglezes appro-
xirnarem-.se o de começar de re
pente uma nova guerra, assim pro
cedeu.»

Esta nova guerra, que dura ain
da o que pódo etornisar-se, é para

Um gatuno apanhadoUm heróe transvaliano
M lavrador foi a uma feira.

11. Levava cem 1 ibras, c para
as ter mais seguros en

tregou-as ao estalajadeiro. Quando
careceu d’ellas foi pcdir-lh’as.'O es
talajadeiro mostrou-so ignorante do
caso o não Ih’as deu.

O lavrador foi consultar um
advogado que lho den o seguinte
conselho :

Vá ter com o estalajadeiro, di
ga-lho que o desculpe, pois as com
libras que lho pedira tinham sido
confiadas a outra pessoa. Depois vA
com um amigo seu entregar outras
tantas libras ao estalajadeiro ladrão.
O lavrador ficou aterrado com se
melhante conselho, porém, atten-
dondo á fama do advogado, assim
fez. Agora, diz o conselheiro, vá
só, pedir as com libras. Com roln-
ctancia o camponio foi só, protes
tando que dovia levar a testemu
nha. O estalajadeiro dou-lhe o di
nheiro que lhe confiara em pre
sença do amigo.

Vao depois contento dar parto
do resultado o pedindo conselho
para o resto, para as outras com li
bras que o ladrão lho negara. 0
advogado tranquilisou-o. Vá agora
acompanhado polo amigo que viu
depositar a ultima somnm.

O estalajadeiro apanhado com
esta salutar manha, largou as com
libras, e o lavrador contentíssimo,
como ora natural, foi agradecer o
pagar tão bom conselho.,,

Bom nft verdade para o tempo;
hoje cortamonto, já não pegava por
que a arte tom ibito assignalados
progressos.

zjrt' nama-se Christiniano, como os
p r í n c i p e s  scandinnvos. E*
moço, invisível, quasi le

gendário. Dizem uns que antes de
sor general fora danãy. Asseveram 1
outros que tinha sido pastor. >

E ainda os ha que o descravem
dono d’uina fazenda, operário de
mina, com a sua grande barba o
uma espingarda ao tiracollo.

Entre os guerreiros da nova
Illiada é o mais sympathico.

Joubert foi o patriarcha, o ro
ble secular, ferido de morte íogo ao
desencadear da tempestade ; Kron-
je, altamente heroico, personifica a
desgraça épica; Villobois Mareuil,
cavalheiresco, «acyranado» e mos
queteiro como bom francoz, não
pondo comprohendor a estratégica
fóra do perigo o morreu contente
com a bélleza da sua morte ; Botha,
lento, forte, prudente, pratico e
resignado, resiste, sem esperança,
mais por cumprir um sagrado de
ver do que para resgatar a perdida
liberdade.

Dowet é agil como Mareuil o
rude como Kronje. Tom na cora
gem alguma coisa de velha eaval-
laria, uma especio do galantem
plastica e tradicional, o consegue,
em rasgos geniaos do commandnn-
te, ajuntar o levantar exercitas no- .
vos cm Jogares onde não parece
existir viv’almn. Lembram-ss d’um
retrato symbolico <lo Richelieu'?;
Do pé, o grande homem empunha
na mão direita uma espada núa o ;
ostenta no peito as insígnias sncer-
dotaes. N’outras épochas o com i
maior fé teria sido um cruzado,
um apostolo guerreiro.

Dewet apparece-nos assim n’u-
ma paysagom mais grosseira. Mos-
tra-so como um pastor guerrilheiro
levando uma Biblia debaixo do bra
ço e uma clavina ao hombro. Tem
recursos do mastim astucioso do-

4

— Vai p’rA casa do diabo, res
pondeu irado o patrão no jardim.

— Quando você estiver em casa,
respondeu o criado.
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a forte Albion, a mais humilhante,
a mais irritante e enervante. E’ a
lucta do petiz que lança a pedra
ao gigante, que o fere, que lhe faz
uma pirueta, e que desapparece para
lhe sair, em seguida, d’outra es
quina. Os que assistem a essa lu
ctn riem ás escancaras o applaudem
o garoto.

Ultimamente, emquanto Botha
negociava com o sinistro inquisi
dor Kitchoner, Dowet, fumando ca
chimbo, ria.

— Não acredita na paz ? — Per
guntou-lho um pastor.

— Não . . .
— E se olla apparecer concluí

da, firmada, praticada?
— Continuava a não acreditar.

A paz morreu paru todos nós.
. . . Disso, o foi-so andando a

rir, do cachimbo entro dentes, cla
vina a tiracollo, o Biblia a sair do
bolso . . .

Um inglêz que ín sor enforcado
com uin sou (-amarada, vendo que
êsio chorava, diz-lhe:

— Poltrão! Tu não és digno do
ser enforcado.

Modo do limpar as vasilhas
de prata ou metál manchadas pelos

óvos cosidos
<>vos pnsidos c m  niunleiga( S J  communicam nos talhéros
do prAta, uma mancha nê-

gro-avermelhtida, que em geral não
se tom o cuidado do limpar senão
muito tarde e empregando proces
sos quo tiram o prateado do objéclo.

Pois é muito fácil tirar nquella
nodoa aos talheres, e iihirn prom-
pto. Básta limpal-os lórjo depois do
serviço.

fendendo as suas torras o as suas
ogrqjas.

Emquanto os companheiros dão
batalhas, Dowet organiza retiradas.

E’ subtil o habilidoso como uma
serpente. Hoje, está á vista do to
dos, n’aquelíe kjope. Os ingleses
sitiam-no. Chegam regimentos o
mais regimentos : infantes da Rai
nha, cavalleiros da Princoza ; po
bres e rudes soldados da desolada
Irlanda, da Escócia, feliz, e até de
Gallos ; chegam logiôos intérmina-;
veis do officiaos ruivos o elegantes
membros do jokeifs clubs ; chegam o
tornam aclmgar genoraes lords com
tendas do campanha que parecem
palacios... Vão agarral-o! O cerco
aporta-se mais o mais. Por fim, he
roicamente, cem thomis atiram-se
contra as trincheiras. Ninguém !
Absolutaincnto, ninguém! Os si
tiados sumiram-so com o sou guer
rilheiro.

Tempos depois Fronch, o cen
tauro ou lynce Methuen, dosco-
brem-no em um dosfilladeiro o cor
rem, juntos, onthusiasmndos, a dar-
lhe caça. Luctam como todos teem
luctado no sul da África, sem mo
do, sem quarto], sem esperança.
Luctam o vencem. Mas agarral-o —
isso nunca !

Sereno o sorridente, escapuliu-
se autos do final, salvando os seus
canhões o salvando também as úni
cas esperanças de dois povos. O seu
primeiro acto notável foi uma re
tirada. Assim o diz um historiador:

«Depois da dorrot de Kroons-
tadl, em quanto o exercito trans
valiano corria para Johanuesburg,
Dowet dosapparoceu. Durante mui
to tempo ninguém soube d'plle nem
das suas tropas. Tendo concebido
a perigosa idén do òccultar-so no
Estado Livro, de permanecer em si
lencio, do deixar os inglezes appro-
xirnarem-.se o de começar de re
pente uma nova guerra, assim pro
cedeu.»

Esta nova guerra, que dura ain
da o que pódo etornisar-se, é pura

Um gatuno apanhadoUm heróe transvaliano
M lavrador foi a uma feira.

11. Levava cem 1 ibras, e para
as ter mais seguras en

tregou-as ao estalajadeiro. Quando
careceu <l’ollas foi pcdir-lh’as.'O es
talajadeiro mostrou-se ignorante do
caso o não lh’as deu.

O lavrador foi consultar um
advogado que lhe deu o seguinte
conselho :

Vá ter com o estalajadeiro, di
ga-lho que o desculpe, pois as com
libras que lho pedira tinham sido
confiadas a outra pessoa. Depois vA-
com um amigo seu entregar outras
tantas libras ao estalajadeiro ladrão.
O lavrador ficou aterrado com se
melhante conselho, porém, atton-
dondo A fama do advogado, assim
fez. Agora, diz o conselheiro, vá
só, pedir as cem libras. Com roln-
ctancia o camponio foi só, protes
tando quo dovia levar a testemu
nha. O estalajadeiro deu-lhe o di
nheiro quo lhe confiara om pre
sença do amigo.

Vao depois contento dar parto
do resultado o pedindo conselho
para o resto, para as outras com li
bras quo o ladrão lho negara. 0
advogado tranquilisou-o. Vá agora
acompanhado polo amigo quo viu
depositar a ultima somma.

O estalajadeiro apanhado com
esta salutar manha, largou as com
libras, o o lavrador contentíssimo,
como ora natural, foi agradecer o
pagar tão bom conselho.,,

Bom na verdade pura o tempo;
hoje cortamento, já não pegava por
que a arte tem ibíto assignalados
progressos.

zjrt' nama-se Christiniano, como os
p r í n c i p e s  scandinnvos. E*
moço, invisível, quasi le

gendário. Dizem uns que antes de
sor general fora danãy. Asseveram 1
outros que tinha sido pastor. >

E ainda os ha que o descravem
dono d’uina fazenda, operário de
mina, com a sua grande barba o
uma espingarda ao tiracollo.

Entre os guerreiros da nova
Uliada é o mais sympathico.

Joubort foi o patriarcha, o ro
ble secular, ferido de morte íogo ao
desencadear da tempestade ; Kron-
jo, altamente heroico, personifica a
desgraça épica; Villobois Mareuil,
cavalheiresco, «acyranado» e mos
queteiro como bom francoz, não
pondo comprohendor a estratégica
fora do perigo o morreu contente
com a bélleza da sua morte ; Botha,
lento, Ibrto, prudente, pratico e
resignado, resiste, sem esperança,
mais por cumprir um sagrado de
ver do que para resgatar a perdida
liberdade.

Dowet é agil como Mareuil o
rude como Kronje. Tom na cora
gem alguma coisa de velha eaval-
laria, uma especio do galantcrin
plástica e tradicional, o consegue,
em rasgos geniaos do commandan-
te, ajuntar o levantar exercitas no- .
vos cm Jogares onde não parece
existir viv’alma. Lembram-se d’um
retrato symbolico <lo Richelí.eu ? .■
Do pé, o grande homem empunha
na mão direita uma espada núa o ;
ostenta no peito as insígnias sncer-
dotaes. N’outras épochas o com i
maior fé teria sido um cruzado,
um apostolo guerreiro.

Dowet apparece-nos assim n’u-
ma paysagom mais grosseira. Mos-
tra-so como um pastor guerrilheiro
levando uma Bíblia debaixo do bra
ço e uma clavina ao hombro. Tom
recursos do mastim astucioso do-
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cedermos ao paganismo, em quo o
espirito humano, abandonado á sua
debilidade, som a luz da verdadeira
religião, tantos absurdos abraçou,
tantos vicios divinisou !

Nada d’isso ! O nosso fim é mo-
rainente sciontifico. A mythologia
fornecendo assumpto ás allegorias
e ás ficções poéticas, prestou á lit-
teratura um serviço importante quo
devemos reconhecer.

Sondo um vago reflexo do pas
sado, a expressão evidente d’insti-
tuiçõos crcadas nas vetustas som
bras da prc-historia, a mythologia
guia-nos através das odades cujo
ocho ro produz, e, por assim dizer,
explica.

Som cila, nunca poderíamos ex
plicai* phenomonos históricos, nein
devassar as primitivas sociedades,
nem avaliar as suas paixões o in-
stinctos.

Sem a mythologia difficilinente
poderíamos alcançar um mundo que
chamaremos chimérico, om quo o
gonio do homem revela a sua pro-
tentosa força creadora. a sua capa
cidade para elaborar nina civilisa
ção o para se elevar até a nnm per
feição que o destingue o il  lustro
e lhe colloque na cabeça o diadema
de rei da c reação.

Um auctor, (’) abysmado peran
te a grandeza da civilisação om que
se elaborou esse vastíssimo tecido
de lendas, do ficções o chiméras,
reveladoras d’ uma força intolloctual
quo assombra, exclama: «a tudo
quanto constituo o homem natural
e social correspondia uma idealisa-
ç'io divina, quo era a própria ima
gem do homem e do facto, quo ora
a sua essoncia, a sua manifestação
otherea, a sua expressão Superior :
a alma, o espirito dos hdmens vi
brando nos espaços o revelando nas
regiões superiores as imagons d’el-
les.» E depois d’interrogar os deu-

ses áoorca da sua missão especial,
concluo : «Tal era o gonio meridio
nal : ereador, vivo o brilhante,
inexcedivel quando pocreava a su
prema liberdade!»

(Continua)
C. B .

A CAIXINHA MÁGICA
(CONTO)

Zj nviRA ora uma senhora ainda
ILy, muito nova, diligente, zelo-

sa, trabalhadora o intelligen
te, mas perdia muito tempo em ca
sa a fallar com os creados, reprehen-
dondo-os constantemente, censu
rando a sua preguiça, as portas
abortas, os animaes na horta, etc.

No fim do moz, o saldo ora sem
pre negativo ; gastava mais do que
ella ganhava, vivendo sempre an
gustiada com o governo da casa.

Foi ella um dia visitar um ve
lhote muito conceituado o pruden
te.  o, no decurso da conversa, pe
diu ao tio Miguel o favor do lho
suggorir uma ideia para melhor se
governar, pois não poupava real.

0 bom tiç Miguel, som nada di-
der, sái da sala o volta com uma
caixinha fechada, minutos depois.

— Tóma, diz, esta caixinha; e,
quer faça bom ou mau tempo, quer
tenhas pouca ou muita gonte om
casa, leva-a tres vozes de dia o tres
do noite, durante um anno, do
quarto á despensa, d’ esta á cosinha
o d’osta aos quintaos.

$
Elvira seguiu á risca os conse

lhos do tio Miguel. No primeiro
dia viu, que uma croada lho fur
tava café na despensa ; quo a eosi-
nhoira. comia molhór do que élla;
quo os portões anilavam abortos, o
cão sôlto, o o burrinho som palha.

Despediu os criados todos- o co
meçou nova vida.

No fim do cada moz as visitas
vão-lho augmentando o peso da
bolsa.

— E’ a caixinha mágica do tio
Miguel, dizia élla, toda satisfeita, o
ohoia de saúde.

mitivos rudimento? confundidos no
cahos que so illumina, o as conce
pções religiosas, expressão nitida
das condições humanas, do meio ex
terno, tranquillo ou agitado, poo-
tico ou rasteiro, ora elevado e pu
ro, mas quasi sempre sensual, sur
gem, tomam vulto, encarnam na
consciência collectiva, transmittom-
se através das gerações, são o ele
mento da mythologia.

Considerada d’csto modo a ge-
néso d’essa instituição que nos as
sombra pela belleza das imagens c
pela arrojada concepção das ideias,
a mythologia tem um carácter his
térico real, indiscutível, é o reflexo
d’ uma altíssima civilisação euro
peia, ossoncialmente humana para
personal isar om deuses as manifes
tações emanadas das artes, do tra
balho, das instituições qno repre
senta sob expectos divinos, com
sentimento, com paixão, com uma
delicadeza que assombra.

As sciencias o as artes, prin
cipalmente, muitíssimo devem ás
concepções goniacs c artísticas das
gerações passadas, cuja pasmosa ori
ginalidade se admira na mytholo
gia? que bem merece sor tratada
maís carinhosamente pelos doutos
que a sociedade actual collocou á
frente do ensino.

Ouçamos o testemunho do Du
bois, ácerca d’osto assumpto :

«A mythologia ainda nos nos
sos tempos dccóra os palácios, as
galerias, os jardins. O domínio das
artes pertenceu-lhe. E’ a fonte de
idéns engenhosas, de imagens apra
zíveis c risonhas, d’assumptos inte
ressantes, d’allogorias, d’omblemas,
cujo uso só por si deponde do gosto
o do engenho.»

Logo a influencia que exerceu
através das gerações, foi importante
o decisiva, merecendo portanto um
pouco d’attonção, um pouco do ca
rinho.

Longe de nós a ídéa de que
rer-mos resuscitar o passado (pie na
mythologia se inculca, para retro

— Está prompte o jantar, se
nhora.

— Fizésto agallinha nssádu com
arroz?

— Sim, senhora, está tudo prom
pto. '

— Ora dirás que « pato com
arroz, quando estivermos A inésa,
pois não é para nós, mas só para o
snr. Brandão, quo hoje aqui vem
jantar. Ouviste?

■ Não ha dúvida, senhora: sa
bendo que havia hóspede, assei um
milhafre quo troquei pela gallinha.

J. B.

REMÉDIO INFALLIVEL
(CONTRA UNITAS ENCRAVADAS)

Zí i 5CBEBER fios linho ou algo-
dão ompetróZaooapplicnl-os

7 sempre húmidos no logar
encravado.

A cárno que cobro a unha de
pressa se transforma em niua cros
ta dura, quo facilmente se levanta,
ficando n unha salva o a doença ox-
tincta. Avisado, fiz este remodio
em 1883, o até ao presente não tor
nei a sentir-mo incominodado da
unha encravada, do quo tanto ha
via padecido. A outros tom succo-
dido o mesmo.

DR. ROBERTO BELTRÃO.

TT , Jb, Noltro Frnnçn »A Philologie Purnnto n
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cedermos ao paganismo, em que o
espirito humano, abandonado á sua
debilidade, som a luz da verdadeira
religião, tantos absurdos abraçou,
tantos vicios divinisou !

Nada d’isso ! O nosso fim é mo-
rainente sciontifico. A mythologia
fornecendo assumpto ás allegorias
e ás ficções poéticas, prestou á lit-
teratura um serviço importante quo
devemos reconhecer.

Sondo um vago reflexo do pas
sado, a expressão evidente d*insti-
tuiçõos crcadas nas vetustas som
bras da pre-historia, a mythologia
guia-nos através das odades cujo
ocho reproduz, e, por assim dizer,
explica.

Sem cila, nunca poderíamos ex
plicai* phenomonos históricos, noin
devassar as primitivas sociedades,
nem avaliar as suas paixões o in-
stinctos.

Sem a mythologia difficilinente
poderíamos alcançar um mundo que
chamaremos chimérico, om quo o
gonio do homem revela a sua pro-
tentosa força creadora. a sua capa
cidade para elaborar nina civilisa
ção o para se elevar até a uma per
feição que o dostingue c il  lustre
e lhe colloque na cabeça o diadema
de rei da c reação.

Um auctor, (’) abysmado peran
te a grandeza da civilisação em que
se elaborou osse vastíssimo tecido
de lendas, do ficções o chiméras,
reveladoras d’ uma força intolloctual
quo assombra, exclama: «a tudo
quanto constituo o homem natural
o social correspondia uma idealisa-
ç'io divina, quo era a própria ima
gem do homem e do facto, quo ora
a sua essoncia, a sua manifestação
otherea, a sua expressão Superior :
a alma, o espirito dos hdmens vi
brando nos espaços o revelando nus
regiões superiores as imagons d’el-
les.» E depois d’interrogar os deu-

ses ácerca da sua missão especial,
concluo : «Tal era o gonio meridio
nal : creador, vivo o brilhante,
inexcedivel quando pocreava a su
prema liberdade!»

(Continua)
c. B .

A CAIXINHA MÁGICA
(CONTO)

Zj nvinA ora uma senhora ainda
ILy, muito nova, diligente, zelo-

sa, trabalhadora o intelligon-
to, mas perdia muito tempo em ca
sa a fallar com os creados, reprohen-
dondo-os constantemente, censu
rando a sua preguiça, as portas
abortas, os animaes na horta, etc.

No fim do moz, o saldo ora sem
pre negativo ; gastava mais do que
ella ganhava, vivendo sempre an
gustiada com o governo da casa.

Foi ella um dia visitar um ve
lhote muito conceituado o pruden
te.  o, no decurso da conversa, pe
diu ao tio Miguel o favor do lho
suggorir uma ideia para melhor se
governar, pois não poupava real.

0 bom tiç Miguel, som nada di-
der, sái da sala o volta com uma
caixinha fechada, minutos depois.

— Tóma, diz, esta caixinha; e,
quer faça bom ou mau tempo, quer
tenhas pouca ou muita gonte om
casa, leva-a tres vozes de dia o tres
do noite, durante um anno, do
quarto á despensa, d’ esta á cosinha
e (festa aos quintaes.

Elvira seguiu á risca os conse
lhos do tio Miguel. No primeiro
dia viu, que uma crcada lho fur
tava café na despensa ; quo a cosi-
nhoira comia melhor do que élla;
quo os portões andavam abortos, o
cão sôlto, o o burrinho som palha.

Despediu os criados todos- o co
meçou nova vida.

No fim do cada moz as visitas
vão-lho augmentando o peso da
bolsa.

— E’ a caixinha mágica do tio
Miguel, dizia élla, toda satisfeita, e
cheia da saúde.

mitivos rndimonto? confundidos no
cahos que so illumina, o as conce
pções religiosas, expressão intida
das condições humanas, do meio ex
terno, tranquillo ou agitado, poo-
tico ou rasteiro, ora elevado e pu
ro, mas quasi sempre sensual, sur
gem, tomam vulto, encarnam na
consciência collectiva, transmittom-
se através das gerações, são o ele
mento da mythologia.

Considerada d’osto modo a ge-
néso d’essa instituição que nos as
sombra pela belleza das imagens c
pela arrojada concepção das ideias,
a mythologia tem um carácter his
térico real, indiscutível, é o reflexo
d’ uma altíssima civilisação euro
peia, ossoncialmente humana para
porsonalisnr om deuses as manifes
tações emanadas das artes, do tra
balho, das instituições qno repre
senta sob expectos divinos, com
sentimento, com paixão, com uma
delicadeza que assombra.

As sciencias o as artes, prin
cipalmente, muitíssimo devem ás
concepções geniacs c artísticas das
gerações passadas, cuja pasmosa ori
ginalidade so admira na mytholo
gia? que bem merece sor tratada
maís carinhosamente pelos doutos
que a sociedade actual collocou á
frente do ensino.

Ouçamos o testemunho de Du-
bois, áoerca d’esto assumpto :

«A mythologia ainda nos nos
sos tempos dccóra os palácios, as
galerias, os jardins. O domínio das
artes pertenceu-lhe. E’ a fonte do
idéns engenhosas, de imagens apra
zíveis c risonhas, d’assumptos inte
ressantes, d’allogorias, d’einblemas,
cujo uso só por si deponde do gosto
o do engenho.»

Logo a influencia quo exerceu
através das gerações, foi importante
o decisiva, merecendo portanto um
pouco d’attenção, um pouco do ca
rinho.

Longe de nós a ídéa de que
rer-mos resuseitar o passado (pie na
mythologia se inculca, para retro

— Está prompto o jantar, se
nhora.

— Fizésto agallinha nssádu com
arroz?

— Sim, senhora, está tudo prom
pto. '

— Ora dirás que « pato com
arroz, quando estivermos A inêsa,
pois não é para nós, mas só para o
snr. Brandão, quo hoje aqui vem
jantar. Ouviste?

■ Não ha dúvida, senhora: sa
bendo que havia hóspede, assei um
milhafre quo troquei pela gallinha.

J. B.

REMÉDIO INFALLIVEL
(CONTOA UNITAS ENCRAVADAS)

Zí i 5CIJEBER fios linho ou nlgo-
dão empetróZíiooapplical-os

7 sempre húmidos no logar
encravado.

A cárne que cobre a unha de
pressa so transforma em lima cros
ta dura, quo facilmente so levanta,
ficando a unha salva o a doença ex-
tincta. Avisado, fiz este remodio
em 1883, o até ao presente não tor
nei a sentir-mo incommodado da
unha encravada, do quo tanto ha
via padecido. A outros tom succo-
dido o mesmo.

DR. ROBERTO BELTRÃO.

TT , Jb, Noltro Frnnçn »A Pbilologia, Punmto n
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trovas, formosas nurís ou deusas
protectoros dos náufragos nrromo-
çados a estes sitios encantados» !!! o
sua voz tinha accontos d’uma ter
nura irresistível , d’uma melodia
sentimental, e seus olhos ardiam
em seducçúo, e o busto esbelto
d’aquollo mancebo, . . . .  chefe de
piratas, quo assim lançava um laço
traiçoeiro ás incautas, reanimava-
se perante aqnelln visão d’encan-
tanionto.

Assombradas de surproza as fi
lhas do velho El-Mansúr, sentiam-
se presas d'aquella voz, deixavam-
se resvalar para aquelle abysmo
prezas no vórtice da soducção, al
va túnica fluctuando A mais leve
tremura d’aragom e sem se lem
brarem jA da alcova perfumada on
de as flores oram d’uma bollosa pe
regrina, d’esso ninho do amor do
velho o alquebrado monarcha. . .

«Vinde lhes diz : n’esta barqui
nha que fluctua ligeira como as
aves á superfície das vagas, ha lo-
gar para vós, oh ponibas d’este
abandonado pombal, seductoras au-
rís perdidas n’esta ilha abandona
da onde o amor não existe» . . .  o
cilas deixaram-se arrastar pelas
supplicns mentirosas do mancebo
que as seduzia com o folgor, dos
seus olhos onde se espelhava o azul
do mar !

E apontando para a formosa Ve
nus que íu desapparocondo no ori-
sonto com a approxitnação do dia,
enlaça-as, apontando para esse ponto
dq ceu, dizendo — «ó para IA que a
minha barco encantada difigo sua
proa elegante como o colo dos cis
nes do lago . . . »  — vinde o alias fo
ram, esquecidas de tudo, n’nm so
nho de ventura que se não descre
ve porque era indiscripjtivol. . . o
na curva do horisonte, ligeiro co
mo o pensamento, perdeu-se a bar
quinha na vastidão d’aquelle mar
e com olla o thesouro do velho rei.

A maldita curiosidade levou ao
tumulo o alquebrado El-Mansur que
não resistiu A desolação do perder
os encantos únicos do sua alma, as
filhas, os seus amores, o seu tho-
souro ! !

Luctas civis esfacellaram o pe
queno Estado A mercê das ambições
e dos piratas, quo, guiados pelo do-
monio seductor, assolaram como
pragas, devastaram como torrente
quo nada poupa.

E l i a s . . .  . as infelizes, arremes
sadas para, os mares do infortúnio,
sofireratn o foroz embato das on
das revoltas, assim oomo supporta-
ram as duras pelejas d-is paixões
quo o mancebo . . .  o domonio da
seducção, lhes accendeu crepitan
tes no coração que a curiosidade
ioz sangrar com uma dôr rudíssima,
dôr quo ainda dura c quo j Amais
dosapparecorá da torra d'osdo aqucl-
lo dia em quo as filhas da formosa
Illaia, imprudon temente, descoram
do alto da cidadella para darem ou
vidos A voz enganadora do mancebo
quo as arrebatou na barquinha en
cantado da seducção.

Movidas por um sentimento des
conhecido subiram ú torre de me
nagem, A cidadella, inquietas, n'nma
exaltação que lhos fazia vêr o pre-
sentir visões inexplicáveis, que lhes
accolorava a respiração, que lhos pu
nha offegamentos no coração quo
batia, sem isochronismo, A medida
que os gemidos, partindo do sopé
do rochedo se tornavam mais dis- 1
tinctos? a parecerem sup plicas d’al-
gum desgraçado, notas amorosas
quo feriam como punhaes o cora
ção innocontó das encantadas ge-
meas !

Estranho acontecimento aquelle !
Nunca n’aquellas paragens tinha
ochóado voz estranha e todavia, uma
luz brucholoava atravéz da nebli
na, cspecio de gaso finíssima que
velava a ilha desconhecida onde se
levantava o palácio encantado da
bom amada Illaia, a saudosa do ve
lho monarcha!

Exjms Sats. Redzataias
da "À Espaiança,,

a nossa revista preen-
=£If eher umn lacuna até hoje

dosattendidu: é o subsidio
ao professorado primário, instruin
do o guiando mestres o discípulos
na mui ardua taréfa de ensinar o
aprender os rudimentos primários
da sciencia da habilitação da vida
prática, domestica, profissional e so
cial.

Bom hajam pois V. cuja pre
ciosa. sande conserve Deus por mui
felizes, longos e compensados an-
nos, abençoando e fortificando pro-
grossivamonte a sua tenaz vontade,
para a prosperidade, honra o pro-
grésso d’esta nossa querida provín
cia do Oabo-Vorde.

Felicitando a V. por esta nova
tentativa, tão bem recebida, tão
esperançosa, tão estimada entro nós,
como do certo o será no reino,
no Brazil e nas possessões nos
sas irmãs, onde é bom conhecida a
sympathica tradição presoveranto
do «Almanach Luso- Africano», —
atrevo-mo a pedir a V. o favor
do me conceder a honra de mo
desto collaborador que deseja apren
der, aperfeiçoando o pouco que sa
be, dignando-se osclarocor-mo so
bro vários assumptos práticos, que
hão de constituir o objecto das mi
nhas humildes consultas.

■ -4 d muitos annos.
EMILIO.

(Profossor oíflein.1).

*
Cedo ainda, quando a luz cre

puscular ia já vencendo a bruma,
e os ruídos da tempestade so per
diam ao largo, na immensidnde das
aguas, as lindas fadas, arrastadas
pela curiosidade, o por caminho só
d'ollas conhecido, desceram a modo,
furtivamento, ao fundo da altanei
ra rocha, pela vereda que condu
zia A enseada, uma elegante gruta
cavada pelas ondas o onde as aguas
sorriam tranquillas, na tranquilli-
dado doce e serena dos lagos.

$

Preso aos destroços d’um des-
mantollado barco, estava um man
cebo, Cabellos d’oiro a fluctuarem A
mercê das brisas matinaes, olhos
sonhadores, feições onde um gran
de infortúnio parecia ter estampado
o sello d’um grande soífrimento !

«Oh bemdita apparição esta !
Deus vos salvo estrellas d’osta ma
nhã do tristeza, luz d’esta alma em

O olho do dôno engórda o ca-
vAUo.

O pé do dôno é o melhor es
trume.

A boa diligencia é mãe da boa
ventura.

AIUTHMOGRAMMA
Agradecendo as ainavois e ca-

ptivantes expressões do nosso pre-
sadissimo o illustrndo collaborador,
dccláramo-nos ao completo dispor
do professorado primário, que terá
sempre n’esta Revista um subsidio
tão dedicado o constante, como o
exige o progresso absoluto da nos
sa província, pois, como disse Oas-

........ >

(Por ayUdbwi)

Passeando om corto campo 2 — 4
Encontrei um animál. 3 — 6
Levado por um sujeito 5 — 1
Que da Arte sabia mal

JOÃO ELIOT.
(llnnifo)

■li
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travas, formosas nurís ou deusas
protectoros dos naufragos arromo-
çados a estes sitios encantados» !!! o
sua voz tinha accontos d’uma ter
nura irresistível , d’ uma melodia
sentimental, e seus olhos ardiam
em seducção, e o busto esbelto
d’aquollo mancebo, . . . .  chefe de
piratas, quo assim lançava um laço
traiçoeiro ás incautas, reanimava-
se perante aqnelln visão d’encan-
tanionto.

Assombradas de surproza as fi
lhas do velho El-Mansiir, sentiam-
se presas d’aquella voz, deixavam-
se resvalar para aquelle abysmo
prezas no vórtice da seducção, al
va túnica fluctuando á mais leve
tremura d’aragom e sem so lem
brarem já da alcova perfumada on
de as flores oram d’uma bollosa pe
regrina, d’esso ninho do amor do
velho o alquebrado monarcha. . .

«Vinde lhes diz : n’ésta barqui
nha que fluctua ligeira como as
aves á superfície das vagas, ha lo-
gar para vós, oh ponibas d’este
abandonado pombal, soductoras au-
rís perdidas n’esta ilha abandona
da onde o amor não existe» . . .  o
cilas deixaram-se arrastar pelas
supplicns mentirosas do mancebo
que as seduzia com o folgor, dos
seus olhos onde se espelhava o azul
do mar !

E apontando para a formosa Vé
nus que íu desapparocondo no ori-
sonto com a approxitnação do dia,
enlaça-as, apontando para esse ponto
dq cou, dizendo — «ó para lú que a
minha barco encantada difigo sua
proa elegante como o colo dos cis
nes do lago . . . »  — vinde o ellas fo
ram, esquecidas de tudo, n’nm so
nho de ventura que so não descre
ve porque era indiscriptivol. . . o
na curva do horisonte, ligeiro co
mo o pensamento, perdou-so a bar
quinha na vastidão d’aquelle mar
e com olla o thesouro do velho rei.

A maldita curiosidade levou ao
tumulo o alquebrado El-Mansur que
não resistiu á desolação do perder
os encantos únicos do sua alma, as
filhas, os seus amores, o seu tho-
souro ! !

Luctas civis osfacellaram o pe
queno Estado á mercê das ambições
e dos piratas, quo, guiados pelo do-
monio seductor, assolaram como
pragas, devastaram como torrente
quo nada poupa.

E l l a s . . .  . as infelizes, arremes
sadas para, os mares do infortúnio,
sofireratn o foroz embuto das on
das revoltas, assim como supporta-
ram as duras pelejas das paixões
quo o mancebo . . .  o domonio da
seducção, lhes accendeu crepitan
tes no coração que a curiosidade
loz sangrar com uma dôr rudíssima,
dôr quo ainda dura c quo já mais
dosapparecorá da torra d'osdo aqucl-
lo dia em quo as filhas da formosa
Illaia, imprudontcmento, descoram
do alto da cidadella para darem ou
vidos A voz enganadora do mancebo
quo as arrebatou na barquinha en
cantada da seducção.

Movidas por um sentimento des
conhecido subiram ú torre de me
nagem, á cidadella, inquietas, n'nma
exaltação que lhos fazia vêr e pre-
sentir visões inexplicáveis, que lhes
accolorava a respiração, que lhos pu
nha offegamentos no coração que
batia, sem isochronismo, á medida
que os gemidos, partindo do sopé
do rochedo se tornavam mais dis- 1
tinctos? a parecerem sup plicas d’al-
gum desgraçado, notas amorosas
quo feriam como punhaes o cora
ção innocontó das encantadas ge-
meas !

Estranho acontecimento aquelle !
Nunca n’aquellas paragens tinha
ochóado voz estranha o todavia, uma
luz brucholoava atravéz da nebli
na, cspecio de gaso finíssima que
velava a ilha desconhecida onde se
levantava o palácio encantado da
bom amada Illaia, a saudosa do ve
lho monarcha!

Exjms Sats. Reinstaias
da "À Espaiaaça,,

a nossa revista preen-
=£If cher uma lacuna até hoje

dosattendida: é o subsidio
ao professorado primário, instruin
do o guiando mestres o discípulos
na mui ardua taréfa de ensinar o
aprender os rudimentos primários
da sciencia da habilitação da vida
prática, domestica, profissional e so
cial.

Bom hajam pois V. cuja pre
ciosa. sande conserve Deus por mui
felizes, longos e compensados an-
nos, abençoando e fortificando pro-
gressivamonto a sua tenaz vontade,
para a prosperidade, honra o pro-
grésso d’esta nossa querida provín
cia do Oabo-Vorde.

Felicitando a V. por esta nova
tentativa, tão bem recebida, tão
esperançosa, tão estimada entro nós,
como do certo o será no reino,
no Brazil e nas possessões nos
sas irmãs, onde é bom conhecida a
sympathica tradição presoveranto
do «Almanach Luso- Africano», —
atrevo-mo a pedir a V. o favor
do me conceder a honra de mo
desto collaborador que deseja apren
der, aperfeiçoando o pouco que sa
be, dignando-se osclarocor-mo so
bro vários assumptos práticos, que
hão de constituir o objocto das mi
nhas humildes consultas.

■ -4 d muitos annos.
EMÍLIO.

(Profossor oíflein.1).

*
Cedo ainda, quando a luz cre

puscular ia já vencendo a bruma,
e os ruídos da tempestade so per
diam ao largo, na immensidnde das
aguas, as lindas fadas, arrastadas
pela curiosidade, o por caminho só
d'ollas conhecido, desceram a modo,
furtivamento, ao fundo da altanei
ra rocha, pela vereda que condu
zia á enseada, uma elegante gruta
cavada pelas ondas o onde as aguas
sorriam tranquillas, na tranquilli-
dado doce e serena dos lagos.

$

Preso aos destroços d’um des-
mantollado barco, estava um man
cebo, cabollos d’oiro a fluctuarem ú
mercê das brisas matinaes, olhos
sonhadores, feições onde um gran
de infortúnio parecia ter estampado
o sello d’um grande soffrimento !

«Oh bemdita apparição esta !
Deus vos salve estrellas d’osta ma
nhã do tristeza, luz d’esta alma em

O olho do dôno engórda o ca-
vállo.

O pê do dôno é o melhor es
trumo.

A boa diligencia é mãe da boa
ventura.

ARITHMOGRAMMA
Agradecendo as ainavois e ca-

ptivantes expressões do nosso pre-
sadissimo o illustrado collaborador,
dccláramo-nos ao completo dispor
do professorado primário, que terá
sempre niosta Revista um subsidio
tão dedicado o constante, como o
exige o progresso absoluto da nos
sa província, pois, como disse Oas-

........ >

(Por ayUdbM)

Passeando om corto campo 2 — 4
Encontrei um aninuíl, 3 — 6
Levado por um sujeito 5 — 1
Que dn Arte sabia mal

JOÃO EL1OT.
(llnnifo)

in
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Sebos WaiwreaesMansa fonte crystallina.
Em que se mira constante
Uma imagem peregrina,
Quo om si mesma vivo e mora;
Que a si mosina tom diante ;
Quo se festeja e sorri ;
Que basta só para si,
E que a si própria namora.
Mimo tal da natureza
Não tom maldosa dobrez ;
Tom força, na singeleza,
Orgulho na timidez.

Inda os tristes desenganos
Lhe escondem sou negro arcano.

1>. Jnymr
THOMAZ RIBEIRO.

saudações recebidas por essa «occa-
sião das esquadras Russa, Italiana
o Hespanhola, forneceram abun
dante assumpto aos alviçareiros po
líticos para bordarem boatos ú fei
ção dos rospectivos paladares.

Assim dizem: o quo se passou
a bordo do couraçada italiano Le-
panto, do cominando do duque do
Génova, foi significativo o pôz a
descoberto uma approximação en
tre estos dois estados, separados
ha annos, por rivalidades profun
das nascidas da Triplico Alliança.

Para nós, as expressões troca
das, no dia .1 1 do passado em Tou
lon, apenas traduzem simples cum
primentos do reciproca cortesia! ■

Do mesmo modo: o encontro
om Verona, do Zanardelli o Bolow,
em quo se diz serem trocadas on-
tolligencias para a renovação da ve
lha alliança, foi meramonte casual.
Não se tratam nogocios d’estes om
um simples abraço, penhor do cor
dialidade entre estos dois políticos.

Inglaterra e Transwaal. 0 es
tado d’esta lucta, quo é um protes
to vehemente contra o festejado
progresso aotual, pôde avalisar-sa
pelo que de Pretoria enviou para
o «Timos», um sou correspondente:

«Os boors estão resolvidos a não
se renderem o continuam a retirar-
se diante das nossas tropas, utili-
sando o sou completo conhecimen
to do terreno para tirotearom as
tropas o atacarem os pontos fracos
da via ferroa, . . . .  e concluo: om
vista da sua duração provável tor-
na-so necessário enviar novos con
tingentes o render as tropas que
aqui se acham. São necessários mais
õU:000 homens».

0 minutauro da guerra exige
ainda mais victiraas porque é insa
ciável!!

A perspoctiva torna-se vorda-
deiramonto . . . tragica, com a in
formação quo um jornal francez dá,
baseada no rolatorio apresentado ha

ENIGMA LITTERARIO
(INFANTIL)

A questão religiosa e o decre
to de 18 d’abril. Jveino potest duolms
Dominus servirei

Estas palavras d’uraa verdade
incontestável porque se leem na
Biblia, têem no presente momento,
uma applicação justíssima!!

0 governo, desejando insonsar
os que reclamam a oxtineção radi
cal das congregações, o ao mesmo
tempo, querendo agradar á nação
quo deseja conservar as tradições
herdadas como penhor e garantia
de faturas prosperidades, forjou o
documento a que nos referimos, re
digido d’urn modo dubio o ironi-
co, quo a ninguém agradou, a nin
guém satisfez!

Eis  o resultado da falta do prin
cipio« o convicções om quo vivem
os partidos entro nós, ú mord do
poderes occultos, do manejos na
sombra!

A questão ahiostá de pé, n’uma
ameaça do vinganças, n’um recru-
clecer d’odios c retaliações.

Mas então que liberdade ó esta
quo se invoca para oxpoliar a Egro-
ja  dos seus direitos e regalias so
eu] areis?

Como tudo isto é profhndamon-
to triste, soboranamento desconso
lado? | !

Os homens de princípios e quo
desejam a ordem o a prosperidade
da nação, sabem com o que devem
contar para o futuro, têcm na lição
dos factos o exemplo do quo ama
nhã so não fará em nome da santa
liberdade, filha dilecta do ohristia-
nismo, mas do quo n revolução abu
sa para acobertar instinetos maus
e perversos.

0 decreto do 18 é uma burla, um
insulto lançado á face da nação!

*
A roconto viagem do presiden

te Loubet no sul da França o as

Supressíto de consoantes

A * a * ío * $ ia * o * * o * u * O

HESPERITANO.

Quo idade florida o bolla
A dos vinte annos ! — Não é ?!
Ornada, embora singela.
Do crenças, de esp*rança e fé ;
Em quo dorme a austera o fria
Luz da prosaica razão.
E ostenta soberania
Infinita o coração !
Em que o mancebo tom sonhos
Do fabulosa extenção,
Altivos, nobres risonhos. . .
Que bem fadada illusão !

Dos vinte annos a magia
Quem podo röubar-m’a assim ?
Que é dos olhos com quo ou via
Em cada corro um jardim ?
Em cada gruta, encantada
Linda moura namorada,
Com thesouros paru mim ?
Em coda fonte uma fada?
Em cada casa um festim?
Em cada peito um abrigo?
Um céo om todo o viver?
Um irmão em cada amigo ?
Um anjo om cada mulher?
Alta sina, om cada ostrella
E om tudo nobreza e fé ! ?

Que idade florida e bolla
A dos vinte annos! — Não é ?

A dos dezoito é da vida,
Fresca, plena primavera,
Rósea grinalda, embebida
Do aroma que não se altera ;

ARITHMOGRAMMA
o meu pae)

Aquolla senhora alegro G, 3, 8
Quo, usava um certo tecido, 5, 2, 7
E’ uma nobre mulher, 3. 2, 1 4
Que tom um ente querido.

CONCEITO

Lindo nome de mulher,
Nome que a todos encanta,
E cheio do belloza tanta
Que eu niio t’o posso ‘dizer.

Sominai-io ilo Oabo-Vonlo

CORSINO LOPES.

s

N’uma aula do Direito Civil, o
professor definindo o quo são n t-
vpfjantes, a proposito do domicilio
dos mesmos:

São os sêres que passam n maior
parto da sua vida a iluctuar ú su
perfície das aguas do mar, como
quo boiando. . .

, D’aqui se concluo quo o domicilio dos navegantes é a superfície
das ondas marítimas,
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lefcss WaiwreaesMansa fonte crystallina,
Em que so mira constante
Uma imagem peregrina,
Quo om si mesma vivo e mora;
Que a si mosina tom diante ;
Quo se festeja e sorri ;
Que basta só para si,
E quo a si própria namora.
Mimo tal da natureza
Não tom maldosa dobrez ;
Tom força, na singeleza,
Orgulho na timidez.

Inda os tristes desenganos
Lhe escondem sou negro arcano.

1>. Jnymr
THOMAZ RIBEIRO.

saudações recebidas por essa «occa-
sião das esquadras Russa, Italiana
o Hespanhola, forneceram abun
dante assumpto aos alviçareiros po
líticos para bordarem boatos ú fei
ção dos rospectivos paladares.

Assim dizem: o quo se passou
a bordo do couraçada italiano Le-
panto, do cominando do duque do
Génova, foi significativo o pôz a
descoberto uma approximação en
tre estos dois estados, separados
ha annos, por rivalidades profun
das nascidas da Triplico Alliança.

Para nós, as expressões troca
das, no dia .1 1 do passado em Tou-
lon, apenas traduzem simples cum
primentos do reciproca cortesia! ■

Do mesmo modo: o encontro
om Vorona, do Zannrdelli o Boloiv,
em quo se diz serem trocadas on-
tolligencias para a renovação da ve
lha alliança, foi moramonte casual.
Não se tratam nogoeios d’estes om
um simples abraço, penhor do cor
dialidade entre estos dois políticos.

Inglaterra e Transwaal. 0 es
tado (Testa lucta, quo é um protes
to vohomento contra o festejado
progresso aotual, pódo avalisar-se
pelo que de Pretória enviou para
o «Timos», um sou correspondente:

«Os boors estão resolvidos a não
se renderem o continuam a retirar-
se diante das nossas tropas, utili-
sando o sou completo conhecimen
to do terreno para tirotearom as
tropas o atacarem os pontos fracos
da via ferroa, . . . .  o concluo: om
vista dn suu duração provável tor-
na-so necessário enviar novos con
tingentes o render as tropas que
aqui so adiam. São necessários mais
õU:000 homens».

0 minutauro da guerra exige
ainda mais victiraas porque é insa
ciável!!

A perspoctiva torna-se vorda-
doiramonto . . . tragiea, com a in
formação quo um jornal francez dá,
baseada no rolatorio apresentado ha

ENIGMA LITTERARIO
(INFANTIL)

A questão religiosa e o decre
to de 18d’abril. Jxeino potest duolms
Dominus .servirei

Estas palavras d’uma verdade
incontestável porque so lêem na
Biblia, têom no presente momento,
uma applicação justíssima!!

0 governo, desejando insonsar
os que reclamam a oxtineção radi
cal das congregações, o ao mesmo
tempo, querendo agradar á nação
quo deseja conservar as tradições
herdadas como penhor e garantia
de faturas prosperidades, forjou o
documento a que nos referimos, re
digido d’um modo dúbio e ironi-
co, quo a ninguém agradou, a nin
guém satisfez!

Eis  o resultado da falta do prin
cípios o convicções om quo vivem
os partidos entro nós, ú more* do
poderes occultos, do manejos na
sombra!

A questão ahiostá de pé, 11’nma
ameaça de vinganças, n’um rocru-
decer d’odios c retaliações.

Mas então que liberdade ó esta
quo so invoca para oxpoliar a Egro-
ja  dos seus direitos e regalias so
eu] areis?

Como tudo isto é profnndamon-
to triste, soboranamento desconso
lado? | !

Os homens de princípios e quo
dosojam a ordem o a prosperidade
da nação, sabem com o que devem
contar para o futuro, têem na lição
dos factos o exemplo do quo ama
nhã so não fará om nomo da santa
liberdade, filha dilecta do ohristia-
nismo, mas do quo n revolução abu
sa para acobertar instinetos maus
e perversos.

0 docroto do 18 é uma burla, um
insulto lançado á face da nação!

*
A roconto viagem do presiden

te Loubet no sul da França o as

Supressíto de consoantes
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HESPERITANO.

Quo idade florida o bella
A dos vinte annos ! — Não é ?!
Ornada, embora singela.
Do crenças, de osp*rnnça e fé ;
Em quo dorme a austera o fria
Luz da prosaica razão.
E ostenta soberania
Infinita o coração !
Em que o mancebo tom sonhos
Do fabulosa extenção,
Altivos, nobres risonhos. . .
Que bem fadada illusão !

Dos vinte annos a magia
Quem pó do rOubar-m’a assim ?
Que é dos olhos com quo ou via
Em cada corro um jardim ?
Em cada gruta, encantada
Linda moura namorada,
Com thesouros paru mim ?
Em coda fonte uma fada?
Em cada casa um festim?
Em cada peito um abrigo?
Um céo om todo o viver?
Um irmão em cada amigo ?
Um anjo om cada mulhor?
Alta sina, om cada ostrella
E om tudo nobreza e fé ! ?

Quo idade florida o bella
A dos vinte annos! — Não é ?

A dos dezoito é da vida,
Fresca, plena primavera,
Rósea grinalda, embebida
Do aroma quo não so altera ;

ARITHMOGRAMMA
o meu pae)

Aqiiclla senhora alogro õ, G, 3, 8
Quo, usava um certo tecido. 5, 2, 7
E’ uma nobre mulher, 3. 2, 1 4
Que tom um ente querido.

CONCEITO

Lindo nomo de mulhor,
Nome que a todos encanta,
E cheio do bolloza tanta
Que eu niio t’o posso ‘dizer.

Sominai-io ilo Cabo-Vortlo

CORSINO LOPES.

s

N’uma aula do Direito Civil, o
professor definindo o quo são n t-
regantes, a proposito do domicilio
dos mesmos:

São os seres quo passam a maior
parto da sua vida a iluctunr ú su
perfície das aguas do mar, como
quo boiando. . .

, D’aqui so concluo quo o domi
cilio dos navegantes é a superfície
das ondas marítimas,
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Outra occasião, entre Natal-
Spruit e Standerton, Dewet, per
seguido, acompanhado do um com
boio de munições o mantimentos,
foi esbarrar a um acampamento in-
glez. Nâo hesitou um mo monto; se
guiu pelo meio do caminho e avan
çou descaradamento. A’ primeira
guarda avançada, um grupo de sol
dados que encontrou perguntou-lhe
ondo estava um destacamento in
gloz, pois tinha a certeza do quo
lhe ia na vanguarda. Um sargento
rospondou-lho com toda a affabili-
dado.

O comboio seguiu como se fos
se inglcz por entre duns filas do
barracos de campanha. Os officiaos,
que comiam ao ar livre agrupados
á frente da bnrraca do com mandan
te, tapavam a bocca: — «Maldito
comboio! Que raio de poeira que
levanta!»

E o audaz guerrilheiro não en
controu mais obstáculos !

í-

Outra occasião, como nos ro
mances, surpreendeu uma sentinel-
la ingloza o de rowolvor ein pu
nho impedia que olla dessa a voz
de alarmo. Passaram os seus 3:009
homens o o comboio ; o durante
tres horas e meia a sontinclla não
pôde respirar.

Dewet veste os seus soldados
com os uniformes novos dos in-
glezos que vai encontrando nos
comboios que aprisiona.

. Respeita rigorosamento n pro
priedade particular. Quando os seus
soldados se permittiram agarrar em
um sacco de cartas inglezas o co
meçaram a abril-as, Dewet fez-lhes
abandonar a presa. Algumas sema
nas depois, os inglozes encontra
ram as cartas, com todas as notas
de banco o valores que continham.

Nos centros o clubs militares
de Inglaterra admira-so a bravura,
a intrepidez, o cnractor e a iactica
do heroico general boer.

® moço & o mazfio
(CONTO)

cidade do Tavira, no tom-
P° dos snrs. corregedores,O' havia o da cidade, quo ti

nha um macho quo estimava mui
tíssimo, não obstante servir-lhe tão
somente para ir  buscar aquillo do
efue carecia. — Rocommondava ao
nioço constantomento :

■— Leva o macho o trata-o amo-
i’avel monto. Quanto mais carrega
do eile for ou vier, mais to reciom-
mendo quo o trates bom.

O moço dizia-lho sempre n tudo
que «sim senhor», mas, já se vê, a
obediência estava s5 na assevera
ção; porque na realidade...  quem
ê que diz isso ?

O pobre macho fazia os diffe
rentes caminhos carregado do en-
com mondas. e o maroto do moço
sempre a servir-lhe do contrapeso,
contra as restrictas determinações
do sou amo, o contra mesmo a con
servação da saude do infeliz mulo.

Ora o corregedor ora muito ami
go do ferrador do sitio, e o ferra
dor do sitio muito amigo do ma
cho, por ser bonito, são, o mansi
nho ao forrar.

Qualidades roalinento raras do
encontrar na maior parto da gente.

Via o ferrador passar o moço do
corregedor sempre oarrogadissiino,
a galopo, e o marmanjo muito bom
escarrapachado sobro o pobre ani
mal.

$
Um dia ardeu com a brutalida

de, o disso com os sons botões :
— «Deixa tu estar meu velhaco,

que ou farei queixa ao snr. corre
gedor, da maneira porque tu tra
tas o macho, o como lho vaos sem
pre em cima, nuo obstante a enrga
do bruto !»

Isto foi dito, e feito. Entra-lho
do reponte o corregedor na loja. . .

Caiu mesmo n sopa no moí !
— Adeus mestre. . .

As façanhas de Dewet Snr. corregedor, estimo vel-o a
v. s? bom, e primeiro do quç tudo,
tenho n pedir quo v. s.  n nâo con
sinta que o bregeiro do seu moço
ando, sempre a correr a cavallo no
macho, demais a mais o bruto, leva
o traz grandes cargas . . .  o afinal. . .
acabou-se! Sim, só se v. s. 11 quer
que levo o diacho o animal em pou
co tempo.

— Pois o moço anda-me no ma
cho?

— Todos os dias.
— Que ino diz ?
— Digo-lho o quo é verdade;

so eile fosse meu creado, já sabia
hn muito tempo a serventia que
tom um lençol molhado em vinho.

— O’ mestre, oiça você. Eu lo
go dou-lho uma grande sarabanda,
reprohondendo-o ; mas se você o
tornar a ver .  . . não esteja com con
templações, diga-m’o, ou mando-m’o
dizer immcdiatamento porque eu
lhe juro quo a lição não ha do ser
má.

—■ Pique v. s.” doscauçado que
lh’o mando dizer, e mesmo eile
proprio é (pie o ha do participar an
snr. corregedor.

— Como?
— Como?! Assim: Elle, sem

pre quo passa, púra aqui á poria o
d i z :  «Adeus mestre, quer alguma
coisa para o meu amo ?•■> E eu digo-
lho:  «Não quero nada, quero só
quo tenhas saude ; vao com Deus».
Agora, em o vendo ir o vir no ma
cho, digo-lho logo : «Olha, dize lú
ao teu patrão que o homem que
eile sabe, foi e veio». D’esla fôrma
é eile mesmo quo dá parto da pou
ca vergonha a v.  s. n

— Apoiado, mostro ! Boa lem
brança. . . Agrado,ço-lho muito, e
deixe-o por minha conta. A’manhü
já ou sei so olla obedeceu és minhas
determinações.

E foi-so o corregedor, o deu no
tratante do moço uma ensaboadella
valente, n o moço negou-lho mon
tar no macho, o no dia seguinte

capitão inglez Corballis, quo
( S l  foi feito prisioneiro pelo go-
<Cz noral Dewet, com todo o

comboio que escoltava, publicou no
«Daily Mail» curiosos pormenores
das campanhas do Cristiano Dewet,
o heroe boer, cuja historia será no
futuro considerada como uma lenda.

Na marcha que empreendeu a
oeste do Pretoria, para se reunir ao
general Botha, os inglezos obriga-
ram-o a parar no caminho de Rus-
temburg. Estavam muito doscança-
dos os soldados de lord Roberts;
agora sim, era certo; tinham-o íi-
nalmonte agarrado; ao norto, forças
inglezas; mais inglezos ao sul; a
oeste Pretoria; e a éste, o deserto.
Dewet não teria remedio senão acei
tar a batalha, para depois se ren
der.

Era escura a noite, e, emquanio
esperavam pelo dia, os inglezos ou
viram constantemente o chiar de
rodas do carros, vozes do cominan
do, o ruído d’uin exercito que to
ma posições. Indubitavelmente os
boors estavam preparando o campo
de batalha.

Ao romper da aurora, a van
guarda ingloza avançou o viu aquil-
lo que suppunham sor o acampa
mento boer; eram trinta ou qua
renta carroças desconjuntadas o va-
sias, dando voltas, puxadas por bois
escanifrados, tysicos, marcando pas
so na pista d'uma especio do circo
grotesco.

Os inglezos, embatucados, pren
deram os conductores, seis brancos
o vinte pretos, mataram os bois
que já não podiam com os ossos e
retrocederam, emquanto o general
Dewet, ú frente do 3:000 homens,
outros tantos heroos, atravessava
de novo o rio Vaal e enfurecia o es
tado maior ingloz.

*
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Outra occasião, entre Natal-
Spruit e Standerton, Dewet, per
seguido, acompanhado do um com
boio de munições e mantimentos,
foi esbarrar a um acampamento in-
glez. Nâo hesitou um mo monto; se
guiu pelo meio do caminho e avan
çou descaradamento. A’ primeira
guarda avançada, um grupo de sol
dados que encontrou perguntou-lhe
onde estava um destacamento in
gloz, pois tinha a certeza do que
lhe ia na vanguarda. Um sargento
rospondou-lho com toda a alTabili-
dado.

O comboio seguiu como so fos
se ingloz por entre duns filas do
barracos de campanha. Os officiaos,
que comiam ao ar livre agrupados
á frente da barraca do com mandan
te, tapavam a bocca: — «Maldito
comboio! Que raio de poeira que
levanta!»

E o audaz guerrilheiro não en
controu mais obstáculos !

í-

Outra occasião, como nos ro
mances, surpreendeu uma sentinel-
la ingloza o de rewolvor oin pu
nho impedia que olla dessa a voz
de alarmo. Passaram os seus 3:009
homens o o comboio ; o durante
tres horas e meia a sontinolla não
pôde respirar.

Dewet veste os seus soldados
com os uniformes novos dos in-
glezes que vai encontrando nos
comboios que aprisiona.

. Respeita rigorosamento a pro
priedade particular. Quando os seus
soldados so permittiram agarrar em
um sacco de cartas inglezas o co
meçaram a abril-as, Dewet fez-lhes
abandonar a presa. Algumas sema
nas depois, os inglezes encontra
ram as cartas, com todas as notas
de banco o valores que continham.

Nos centros o clubs militares
de Inglaterra admira-so a bravura,
a intrepidez, o carácter e a láctica
do heroico genoral boer.

® moço & o macfw
(CONTO)

oidade do Tavira, no tom-
P° dos snrs. corregedores,O' havia o da cidade, que ti

nha um macho que estimava mui
tíssimo, nuo obstante servir-lhe tão
somente para ir  buscar aquillo do
efue carecia. — Recommondava ao
nioço constantemonto :

■— Leva o macho o trata-o amo-
ravel monte. Quanto mais carrega
do elle fôr ou vier, mais to reciom-
mendo que o trates bom.

O moço dizia-lho sempre a tudo
que «sim senhor», mas, já so vê, a
obediência estava s5 nn assevera
ção; porque na realidade...  quem
ê que diz isso ?

O pobre macho fazia os diffo-
rentos caminhos carregado do on-
com mondas. e o maroto do moço
sempre a servir-lhe do contrapeso,
contra as restrictas determinações
do sou amo, o contra mesmo a con
servação da saúde do infeliz mulo.

Ora o corregedor ora muito ami
go do ferrador do sitio, e o íbrrn-
doi' do sitio muito amigo do ma
cho, por ser bonito, são, o mansi
nho ao forrar.

Qualidades roalmonto raras do
encontrar na maior parte da gente.

Via o ferrador passar o moço do
corregedor sempre oarrogadissiino,
a galopo, o o marmanjo muito bom
escarrapachado sobro o pobre ani
mal.

$
Um dia ardeu com a brutalida

de, o disse com os sons botões :
— «Deixa tu estar meu velhaco,

que ou farei queixa ao snr. corre
gedor, da maneira porquo tu tra
tas o macho, o como lho vnos sem
pre mu cima, nuo obstante a carga
do bruto !»

Isto foi dito, e feito. Entra-lho
do reponte o corregedor na loja. . .

Caiu mesmo a sopa no moí !
— Adeus mestre. . .

As façanhas de Dewet Snr. corregedor, estimo vel-o a
v. s? bom, e primeiro do quç tudo,
tenho a pedir que v. s.  n não con
sinta que o brogeiro do seu moço
ande, sempre a correr a cavallo no
macho, demais a mais o bruto, leva
o traz grandes cargas . . .  o afinal. . .
acabou-se! Sim, só s e v .  s.“ quer
que leve o diacho o animal em pou
co tempo.

— Pois o moço anda-me no ma
cho?

— Todos os dias.
— Que ino diz ?
— Dígo-lho o que é verdade;

so elle fosse meu crendo, já sabia
hn muito tempo a serventia que
tom um lençol molhado em vinho.

— O’ mestre, oiça você, Eu lo
go dou-lho uma grande sarabanda,
reprohondendo-o ; mas so voes o
tornar avor .  . . não esteja com con
templações, diga-m’o, ou mando-ndo
dizer immcdiatamente porque eu
lhe juro que a lição não ha do ser
má.

—■ Pique v. s.” doscauçado que
lh’o mando dizer, e mesmo elle
proprio é ipte o ha do participar ao
snr. corregedor.

— Como?
— Como?! Assim: Elle, sem

pre que passa, pára aqui á poria o
d i z :  «Adeus mestre, quer alguma
coisa para o meu amo ?•■> E eu digo-
lho:  «Nâo quero nada, quero só
que tenhas saúdo ; vao com Dons».
Agora, em o vendo ir o vir no ma
cho, digo-lho logo : «Olha, dize lá
ao teu patrão que o homem que
elle snbe, foi e veio». IFestn fôrma
é elle mesmo que dá parto da pou
ca vergonha a v.  s. n

— Apoiado, mostro ! Boa lem
brança. . . Agradeço-lho muito, e
deixe-o por minha conta. A’manhã
já ou sei so elle obedeceu ás minhas
determinações.

E foi-$o o corregedor, e deu no
tratante do moço uma onsaboadella
valente, o o moço negou-lhe mon
tar no macho, o no dia seguinte

capitão inglez Corballis, que
( S l  foi feito prisioneiro pelo go-
<Cz neral Dewet, com todo o

comboio que escoltava, publicou no
«Daily Mail» curiosos pormenores
das campanhas do Oristiano Dewet,
o heroe boer, cuja historia será no
futuro considerada como uma lenda.

Na marcha que empreendeu a
oeste do Pretória, para so reunir ao
genoral Botha, os inglezos obriga-
ram-o a parar no caminho de Rus-
temburg. Estavam muito descança-
dos os soldados de lord Roborts;
agora sim, era corto; tinham-o íi-
nalmonte agarrado; ao norto, forças
inglezas; mais inglezos ao sul; a
oeste Pretória; e a éste, o deserto.
Dewet não teria remedio senão acei
tar a batalha, para dopois se ren
der.

Era escura a noite, e, omquanto
esperavam pelo dia, os inglezos ou
viram constantemente o chiar de
rodas do carros, vozes do cominan
do, o ruído d’uin exorei to que t o
ma posiçoes. Indubitavelmente os
boors estavam preparando o campo
de batalha.

Ao romper da aurora, a van
guarda ingloza avançou o viu aquil-
lo que suppunham sor o acampa
mento boer; eram trinta ou qua
renta carroças desconjuntadas o va-
sias, dando voltas, puxadas por bois
oscnnifrndos, tysicos, marcando pas
so nu pista d'uma especio do circo
grotesco.

Os inglezos, embatucados, pren
deram os conductores, seis brancos
o vinte pretos, mataram os bois
que já não podiam com os ossos e
retrocederam, emquanto o genoral
Dowet, á frente do 3:000 homens,
outros tantos heroos, atravessava
de novo o rio Vaal e enfurecia o es
tado maior ingloz.

*
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todo. Tenho plena confiança om ti.
Quando estivermos no porto do Sal,
ped-ir-mo-has as al viçaras. . .

— Obrigado, capitão; sou um
sou criado.

E o Ti-Caranga poz-se a gover
nar a despensa, a cosinha o a ca
ma, comendo, bebendo e dormindo
como os (jrandes, o repetindo sem
pre no piloto os mesmos elogios.

Depois de uma viagem feliz, o
Ti-Caranga. chega- ao.»Snl, anafado,
bom vestido, n oil-o em torra pá
tria, apresentando-se como. . . pas
sageiro.

E deixando a bordo o piloto,
faz-lhe uma carta om que se des
pede do navio, que entrega ao seu
bom piloto. . .

E foi uma vez um capitão. . .

P .  RODRIGUES DE CASTRO.
(Culio-verJiaiiu).

lhando-so aos quatro ventos que o
naufrago ora nadador inoxccdivol.
Appareco logo um bom nadador
americano que se ofteroco para uma
aposta com o homensinho, o pobre
naufrago.

- Àcceito ; mas levaremos uma
barrica do bolacha, uma do carne
do Norte, um pipo de cachaça o
cem braças de corrente, som auxi
lio do ninguém.

— Ora essa ! Para que tudo is
so? diz o americano, atrapalhado.

— Para que? Para comermos e
bebermos, no fundo do mar, quan
do quizermos descançar ; porque
não nado no mar sem comer nem
beber, nas viagens longas.

Então para onde vamos?
— Para Cabo-Verde, infjlez: s.i

h<) é já . . . (se tu queres, é
j á ) . . . '

— Nada. . . Sou nadador, mas
não sou peixe. . . Adeus, amigo !

E o Ti-Caranga vencera o con
curso . . .  nos jornaes americanos,
ficando desprestigiado o wimmer.

*
A fama de nadador, conquistara

no velhote a syinpathia do todos,
e breve era convidado para capi
tão de um navio, que vinha á ilha
do Sal comprar sal.

O Ti-Caranga era tão marinhei
ro como a gata que o fizera ador
mecer a bordo; mas aceita o com
inando do navio, com um piloto,
que pedira de muita confiança, (por
que ás vezes sentia taes ataques
nervosos, que não podia fazer ser
viço). Tudo prompte e preparado,
larga o navio para. Cabo-Verde. O
piloto tema contado barco logo ao
principio da viagem, a podido do
Ti-Caranga, que dizia depositava
n’olle toda a confiança. . .

- Venha capitão, veja se va
mos bem.

— Vamos, vamos, meu filho ; és
bom rapaz, és esperto. Faze o que
intenderes, dou-te liberdade para
mandares e desmandares ú tua von-

Ti-Caranga 0 caracter. Äs creanças

/XV ra um velhote, natural da ilha
do Santo An tão (Cabo-Vor-
do), o residente em S. Vi

cente, onde aprendera práticamen-
to algumas lasquinhns d’inffle?.

Tendo ido um dia a bordo d’uin
navio americano, para o trabalho
do carvão, deixou-so adormecer om
logar retirado, cosendo talvez al
guma (latinha caçada no trabalho o
recheiada do bolacha.

Larga o navio para a America :
e o Ti-Caranga lá se vno também,
embalado nas ondas, o a profundo
somno, até alta noite. . .

Acorda, suppondo-se no seu po
bre leito, mas vê que está a bordo.

Que lazer? . . . E’ noite ainda.,
mas não vê torra o tomo alguma
fatalidade, porque entre mil outros
castigos, podiam botal-o ao mar. . .
o era o que eile mais temia. .

— Uma ideia! diz; vou lançar-
mo ao mar, levando a ponta do um
cabo, o depois. . . Elle pensado, el |o
feito, ollo a gritar por soccórro, foi
tudo n’um prompte.

— Acudam, acudam ! Homem ao
mar !

— Soccórro, soccórro ! Salvom-
me por amor de Deus. Ah!  nhti
mofi. , . (ah! minha mulher).

E o homem é salvo. E começa
a contar a sua historia do naufra
go de oito dias, ora nadando, ora
descançando na pá do um remo,
ora deitado sobro a agua, etc.

E’ bem tratado, agasalhado, e
confortado com pinga o caldos..,

Chega á America o navio, o o
capitão trata logo de eommunicar
o facto, para conseguir um distin-
ctivo ou prémio do salvação, ospa-

z X caracter das pessoas herda-
du-so ou forma-se?

Jaeger, Nussbaum e AVeis-
mann sustentam que se fôrma, co
mo se fórma a linguagem.

As creanças que vivem cons-
tantemonto ao lado das mães, ou
entro as mulheres, costumam ser
tímidas, pusilânimes, assustadiças,
meigas e sensíveis; têoin mais des
envolvido o amor proprio o um il-
limitado orgulho.

Possuem um gosto mais deli
cado do que as que ficam sob a tu
tela dos paos o preoccupam-so ex
traordinariamente com qualquer
contrariedade, por insignificante
que soja.

E’ mais perspicaz a sua iníel-
ligoncia, mais fina, mais feminil,
digamol-o assiín. O que é grosseiro
mortifica-as, dá-lhes o efíeito d’uin
cáustico, indigna-as.

Com o desenvolvimento do ca-
ractor, dosenvolvor-so-ha a sensi
bilidade nervosa, chegando a occu-
par no organismo, o mesmo vasto
espaço que os póros na pollo. Con-
vir-lhes-ha sómente osta educação?
Por certo que não, para as luetns
da vida.

ázas dâ yvsÃB
(A 1 Bx.™-’ Snr." n.  Marin J.  Monteiro)

Cót-, cót, cót, — o que ha de novo?
já puz o ovo.

Cót, cót, cót, cót-, se mistér fòr,
mais hei de pôr.

Cót, cót, cót! Não sei quem gallou?
■ - No chôco estou.

Tóc, tóc, tóc, o que ha de novo ?
- - Chóco o meu óvo !

Tóc, tóc, tóc! dentro o pintainho
pica mansinho.

Tóc, tóc, tóo ! já nasceu do óvo
um pinte novo.

Fiu. fiu, fiu! — tenho frio e fóme!
Quó, quó, quó ! — tóma cibo e c-óme !
Pi, pi, pi, pi, — como estou bem,
debaixo aqui de minha mãe.

(Tmilafítrj)
OBSCURA PAULENSE.

(Cubo)

O professor, ácerca da revolu
ção de 24 d’agoste do 1820:

— Qual foi o grite d’esta re
volta?

— Foram ns cortes constituin
tes.

■— Não. senhor.
■— Então foram os brados en-

thusiasticos de «Viva a liberdade!»
■— Também não. Veja bem qual

seria o terrível grite. . .
— lgnoro-o. . .
— Oh ! senhor ! foi a junta pro

visória. . .
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todo. Tenho plena confiança om ti.
Quando estivermos no porto do Sal,
pedir-mo-has as al viçaras. . .

— Obrigado, capitão; sou um
sou criado.

E o Ti-Caranga poz-se a gover
nar a despensa, a cosinha o a ca
ma, comendo, bebendo a dormindo
como os grandes, o repetindo sem
pre no piloto os mesmos elogios.

Depois de uma viagem feliz, o
Ti-Caranga. chega- ao.»Sal, anafado,
bem vestido, e eil-o em torra pá
tria, apresentando-se como. . . pas
sageiro.

E deixando a bordo o piloto,
faz-lhe uma carta om que se des
pede do navio, que entrega ao seu
bom piloto. . .

E foi unia vez um capitão. . .

P .  RODRIGUES DE CASTRO.
(Culio-verJiaiiu).

Ihando-so aos quatro ventos que o
naufrago ora nadador inoxccdivol.
Appareco logo um bom nadador
americano que se offoreco para uma
aposta com o homensinho, o pobre
naufrago.

- Àcceito ; mas levaremos uma
barrica do bolacha, uma do carne
do Norte, um pipo de cachaça o
com braças de corrente, som auxi
lio do ninguém.

— Ora essa ! Para que tudo is
so? diz o americano, atrapalhado.

— Para que? Para comermos e
bebermos, no fundo do mar, quan
do quizermos descançar ; porque
não nado no mar sem comer nem
beber, nas viagens longas.

Então para onde vamos?
— Para Cabo-Verde, inglez: se

h<) é já . . . ('se tu queres, é
j á ) . . . '

— Nada. . . Sou nadador, mas
não sou peixe. . . Adeus, amigo !

E o Ti-Caranga vencera o con
curso . . .  nos jornaes americanos,
ficando desprestigiado o sirimnier.

*
A fama de nadador, conquistara

no velhote a syinpathia do todos,
e breve era convidado para capi
tão de um navio, que vinha á ilha
do Sal comprar sal.

O Ti-Caranga era tão marinhei
ro como a gata que o fizera ador
mecer a bordo; mas aceita o com
inando do navio, com um piloto,
que pedira de muita confiança, (por
que ás vezes sentia taos ataques
nervosos, que não podia fazer ser
viço). Tudo prompto e preparado,
larga o navio para. Cabo-Verde. O
piloto toma contado barco logo ao
principio da viagem, a podido do
Ti-Caranga, que dizia depositava
n’olle toda a confiança. . .

- Venha capitão, veja se va
mos bem.

— Vamos, vamos, meu filho ; és
bom rapaz, és esperto. Faze o que
intenderes, dou-te liberdade para
mandares e desmandares ú tua von-

Ti-Caranga 0 caracter. As creanças

/XV ra um velhote, natural da ilha
do Santo An tão (Cnbo-Vcr-
do), o residente em S. Vi

cente, onde aprendera práticamen-
to algumas losquinhns tfinglez.

Tendo ido um dia a bordo d’uin
navio americano, para o trabalho
do carvão, deixou-so adormecer om
logar retirado, cosendo talvez al
guma gatinha caçada no trabalho o
recheiada do bolacha.

Larga o navio para a America :
e o Ti-Caranga lá se vno também,
embalado nas ondas, o a profundo
somno, até alta noite. . .

Acorda, suppondo-se no seu po
bre leito, mas vê que está a bordo.

Que lazer? . . . E’ noite ainda.,
mas não vê torra o tomo alguma
fatalidade, porque entre mil outros
castigos, podiam botal-o ao mar. . .
o era o que ello inais temia. .

— Uma ideia! diz; vou lançar-
mo ao mar, levando a ponta do um
cabo, o depois. . . Elle pensado, ello
feito, ollo a gritar por soccôrro, foi
tudo n’um prompto.

— Acudam, acudam ! Homem ao
mar !

— Seccôrro, soccórro ! Salvom-
me por amor de Deus. Ah!  nhti
mofi. , . (ah! minha mulher).

E o homem é salvo. E começa
a contar a sua historia do naufra
go de oito dias, ora nadando, ova
descançando na pá do um remo,
ora deitado sobro a agua, etc.

E’ bem tratado, agasalhado, e
confortado com pinga o caldos..,

Chega á America o navio, e o
capitão trata logo de eommunicar
o facto, para conseguir um distin-
ctivo ou prémio do salvação, ospa-

z X CARACTER das pessoas herda-
da-so ou forma-se?

Jaegor, Nussbaum o "Weis-
mann sustentam que se fôrma, co
mo se fôrma a linguagem.

As creanças quo vivem eons-
tantemonto ao lado das mães, ou
entro as mulheres, costumam ser
tímidas, pusilânimes, assustadiças,
meigas e sensiveis; têom mais des
envolvido o amor proprio o um il-
limitado orgulho.

Possuem um gosto mais deli
cado do quo as que ficam sob a tu
tela dos paos o preoccupam-so ex
traordinariamente com qualquer
contrariedade, por insignificante
que soja.

E’ mais perspicaz a sua iníel-
ligoncia, mais fina, mais feminil,
digamol-o assiín. O que é grosseiro
mortifica-as, dá-lhes o efíeito d’um
cáustico, indigna-as.

Com o desenvolvimento do ca-
ractor, dosenvolvor-so-ha a sensi
bilidade nervosa, chegando a occu-
par no organismo, o mesmo vasto
espaço quo os póros na pello. Con-
vir-lhes-ha sómente esta educação?
Por certo quo não, para as luetns
da vida.

ázas yvsÃB
(A  1 Bx.™-’ Snr." n. Marin J. Monteiro)

Cót, cót, cót, — o que ha de novo?
já puz o õvo.

Cót, cót, cót, cót-, se mistér fòr,
mais hei de pôr.

Cót, cót, cót! Não sei quem gallou?
■ - No chôco estou.

Tóc, tóc, tóc, o que ha de novo ?
- - C-hóco o meu óvo !

Tóc, tóc, tóc! dentro o pintainho
pica mansinho.

Tóc, tóc, tóc ! já nasceu do óvo
um pinto novo.

Fiu. fiu, fiu! — tenho frio e fóme!
Quó, quó, quó ! — tóma ciho o cóme !
Pi, pi, pi, pi, — como estou bem,
debaixo aqui de minha mãe.

(Imitnçílo)
OBSCURA PAULENSE.

(Clibo)

O professor, ácerca da revolu
ção de 24 <l’agosl ) do 1820:

— Qual foi o grito d’esta re
volta?

— Foram ns côrtos constituin
tes.

■— Não. senhor.
■— Então foram os brados en-

thusiasticos de «Viva a liberdade!»
■— Tombem não. Veja bem qual

seria o terrível grito.  . .
— Ignoro-o. . .
— Oh ! senhor ! foi a junta pro

visória. . .
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Grandes manias
dos grandes homens

i

II  enrique ITT, por nenhum the-
souro d’esto mundo, era capaz do
ficar sósinho n’uma casa, com um
gato.

O duque d’Epernon desmaiava
logo que visse uma lebre.

0 marechal Alberto, se visse
um leitão assado cahia doente. . .
(»pio tolo I)

Uladislau, roi da Polonia, fugia
para não vêr uma maçã.

Erasmo cahia com febre logo
quo sentisse o cheiro da pescada.

Escaligero começava n tremor
assim que visse agriões.

O famoso astronomo Tycho-Bra-
he, suava om bica se visse um mio.

Biicon, o celebro philosopho des
maiava cada voz quo houvesse ecli
pse do sol ou da lua.

Baile sentia convulsões ao vêr
correr agua n’uma bica.

Lnuvotho, não podia ouvir mu
sica som som zangar, o gostava de
vêr terríveis trovoadas.

II

Os oscriptores gregos Escylo o
Christóphanes bebiam nos vapores
do vinho a inspiração de suas obras
primas.
* 0 compositor allomão Hyden

(173*2-1809) não esorovia suas iin-
mortaos symphonias senão depois
do barbeada o bem vestido, como pnra
uma visita ao imperador.

Mehul, compositor francez (1763-
1817) collocava sobro o piano uma
caveira, que fixava durante o tra
balho.

Um outro musico Salieri (1750-
1825) para excitar a sua imagina
ção tinha necessidade do andar a
comer confeitos n’uma rua apinha
da do povo.

Girode.t Trioson, (1767-1821), pi n-

Saudade no dobro plangente
Do sino a gemêr agonias.
Saudado nas Ave-Marias,
Saudado no meu coração.

w Ä W® A Wl? tor e poeta francez, no momento
em qup sentia chegar a inspiração,
fazia accondor os lustros do sou sa
lão o cobria-so com um chapou
guarnecido com velas accãsas.

Miguel, Angelo, pintor, esculptor,
o architccto italiano (1474-1563), e
nuctor do plano da cupula do S.
Pedro de Roma, Linha a mania de
pois imitada por Girotet: conten-
tando-so todavia com uma só luz.

Cujas (Jacques), jurisconsulto
francez (1522-1590), trabalhava om
uma posição pouco digna d’um ju
rista : deitava-so de bruços, no chão,
no meio dos livros o papeis.

Um celebro advogado inglez
pleiteava tendo oin uma das mãos
a pontn d’um cordel, com quo aper
tava fortomonto o pollegar da ou
tra mão. Dizia quo ora o fio do sou
discurso quo ollo conservava assim
nn mão.

Martines (1729-1801 ) tonen to ge
neral da policia do Paris, possuiu
uma collecção do perrucas do todas
as fôrmas o dimensões, exposta
n’uma vitrina. A mais notável de
todas, era a dos interrogatórios, es
colhida para impressionar os cri
minosos o arrancar-lhos a confissão
do crime. . .

Não é só o doido que tem ma
nia !

Saudade ! epopeia gigante
Vibrada nos estos das almas.
Que choram ns Incidas calinas
I)’um sonho desfeito o perdido. . .
Saudade 1 o aculeo pungente,
Que féro, perfuma, maltrata,
Magoa o confortos desata
No peito que ancoia oppriínido. . .

Saudado! elegia cantada
Nos hymnos ovantes da dor. , .
Extrema ternura do amor
Dispersa no pó da illnsão. . .
Saudade! gemido que abraça
Caminhos, torturas, afiligos.
E os brilhos fulgentes o vagos
De branca o fugace visão. . .

A nuvem, que beija a montanha
E occulta no coo as estrollas,
Retumba na voz das procellas •
E chora nos olmos — saudade !
Saudade ! modulam os ninhos,
Saudade! soluça o proscripto,
Saudade ! robrama o proscito
N’um brado cruel do anciedade.

Saudade ! pranteia o archanjo
Da morto, na  campa curvado.
Saudade ! agonisa o soldado
Oahido no chão da batalha
Saudade! suspiram os lirios
Pendidos das cândidas frontes,
Saudade! murmuram as fontes,
Saudade! resumo a mortalha.

Saudade nos olhos da mão,
Saudado nos olhos da pomba,
Saudade na palma, que tomba
Em solo do palmas juncado.
Saudade nas sombras da tarde.
Saudade na pallida folha,
Saudade no labio, que esfolha
Um riso de pranto velado.

Em tudo a saudade einblomada.
Nos antros o grutas da sérra,
No már, nos espaços, nu térra,
Na cruz da foral solidão.

Pruiii (Ciibü-VuTtl?)
A. SARMENTO.

(Eur"pnt)

No Pondjal (índia) morreram no
anno de 1896 roais de 890 pes
soas de mordedura de víbora.

MARAVILHAS DA PHOTOGRAFHIA

s maohinas photographicns
J r i .  instantaneas t?em agora

um competidor terrível, o
mirographo, inventado ha pouco
por Roulos o Cíoudean. Pódo tra
zer-se no bolso como um liinoculo.
pois medo 0,14 do altura, 0,10 de
cumprimento, o 0,6 do largura.

O mirogriipho tira vistas ou
geenas.

As fitas desdobram-se o o appa-
rolho transforma-se om cinõmato-
grapho, onde se animam as sconas
o se admiram as paixões tomadas.

Onda fita pódo encerrai* úOO ima
gens, pois mede sois metros de
comprido; a duração da prujccçiio
é do 40 segundos. As imagens pro-
joctadas alcançam do um metro a
1,90.

Com o alludido apparelho, to
dos podem tirar retratos animados
do pessoas da familia ou dos ami
gos, com os sons gestos, movimen
tos o verdadeira phisionomia.

Vindo a combinar-se o phono-
grapho com o cínomatogyapho, po
deremos ter presente e ouvir falar
as pessoas queridos que tenham
morrido, ou se hajam ausentado.

Modo do restituir ao verniz dos moveis
o seu brilho primitivo

Quando o verniz não é de bôa
composição desvanece no fim d’al-
gum tempo, ficando essas sombras
feias, quo se transformam omnodoas.

Tiram-so estas com um panno
um pouco molhado, repassando o
movei com outro panno branco e
S'*cco. Produz o mesmo oflbito o
azeite doce, quo se devo applicar l i-
geiramento do modo a não pene
trai* no verniz, quo pódo sor rea
vivado por uma também ligeira
applicação d’ álcool.

Á ESPERANÇA A ESPERANÇA 9190

Grandes manias
dos £ra /7( /es  homens

i

II  enrique ITT, por nenhum the-
souro d’esto mundo, era capaz do
ficar sósinho n’uma casa, com um
gato.

O duque d’Epernon desmaiava
logo que visse uma lebre.

0 marechal Alberto, se visse
um leitão assado cahia doente. . .
(tpio tolo I)

Uladislau, roi da Polonia, fugia
para não vêr uma maçã.

Erasmo cahia com febre logo
quo sentisse o cheiro da pescada.

Escaligero começava n tremor
assim que visse agriões.

O famoso astronomo Tycho-Bra-
he, suava cm bica se visse um mio.

Biícon, o celebro philosopho des
maiava cada voz quo houvesse ecli
pse do sol ou da lua.

Baile sentia convulsões ao vêr
correr agua n’uma bica.

Lnuvotho, não podia ouvir mu
sica som som zangar, o gostava de
vêr terríveis trovoadas.

II

Os oscriptores gregos Excylo o
Christóplmnex bebiam nos vapores
do vinho a inspiração de suas obras
primas.
* 0 compositor allomão Hyilen

(173*2-180!)) não esorovin suas im-
mortaos symphonias senão depois
do barbeada o bem vestido, como pnra
uma visita ao imperador.

Mehul, compositor francez (1763-
1817) collocava sobro o piano uma
caveira, que fixava durante o tra
balho.

Um outro musico Saliori (1750-
1825) para excitar a sua imagina
ção tinha necessidade do andar a
comer confeitos n’uma rua apinha
da do povo.

Girodet Trioson, (1767-1821), pi n-

Saudado no dúbro plangente
Do sino a gemêr agonias.
Saudado nas Avo-Marias,
Saudado no meu coração.

w Â W® A Wl?
53'A B tor e poeta francez, no momento

em qup sentia chegar a inspiração,
fazia accondor os lustros do sou sa
lão o cobria-so com um chapou
guarnecido com velas accãsas.

Miguel Angelo, pintor, esculptor,
o architccto italiano (1474-1563), e
auctor do plano da cupula do S.
Pedro de Roma, tinha a mania de
pois imitada por Girotet: conten-
tando-so todavia com uma só luz.

Cujas (Jacques), jurisconsulto
francez (1522-1590), trabalhava om
uma posição pouco digna d’um ju
rista : deitava-so de bruços, no chão,
no meio dos livros o papeis.

Um celebro advogado inglez
pleiteava tendo oin uma das mãos
a ponta d’um cordel, com quo apor
tava fortoinente o pollegar da ou
tra mão. Dizia quo era o fio do sou
discurso que ollo conservava assim
nn mão.

Sartines (1729-1801 ) tenente ge
neral da policia do Paris, possuiu
uma collecção do perrucas do todas
as fôrmas o dimensões, exposta
n’uina vitrina. A mais notável de
todas, ora a dos interrogatórios, es
colhida para impressionar os cri
minosos o arrancar-lhos a confissão
do crime. . .

Não é só o doido que tem ma
nia !

Saudade ! epopeia gigante
Vibrada nos estos das almas.
Que choram ns Incidas calinas
I)’um sonho desfeito o perdido. . .
Saudade 1 o acuieo pungente,
Que féro, perfuma, maltrata,
Magoa e confortos desata
No peito que anceia oppriínido. . .

Saudado! elegia cantada
Nos hymnos ovantes da dor. , .
Extrema ternura do amor
Dispersa no pó da illnsão. . .
Saudade! gemido que abraça
Caminhos, torturas, afiagos,
E os brilhos fulgentes o vagos
De branca o fugace visão. . .

A nuvem, que beija a montanha
E occulta no coo as estrollas,
Retumba na voz das procellas •
E chora nos olmos — saudade!
Saudade ! modulam os ninhos,
Saudade! soluça o proscripto,
Saudade ! rebrama o proscito
N’um brado cruel do anciedade.

Saudade ! pranteia o archanjo
Da morto, na  campa curvado.
Saudade ! agonisa o soldado
Oahido no chão da batalha
Saudade! suspiram os lirios
Pendidos das cândidas frontes,
Saudade! murmuram as fontes,
Saudade! resumo a mortalha.

Saudade nos olhos da mão,
Saudado nos olhos da pomba,
Saudade na palma, que tomba
Em solo do palmas juncado.
Saudade nas sombras da tarde.
Saudade na pallida folha,
Saudade no labio, que esfolha
Um riso de pranto velado.

Em tudo a saudade einblomada.
Nos antros o grutas da sérra,
No már, nos espaços, nu tórra,
Na cruz da foral solidão.

Pruiii (Ciito-Vurtl?)
A. SARMENTO.

No Pondjal (índia) morreram no
anno de 1896 roais de 800 pes
soas de mordedura de víbora.

MARAVILHAS DA PHOTOGRAFHIA

s machinas photographicns
J r i .  instantaneas t?em agora

um competidor terrível, o
mirographo, inventado ha pouco
por Roulos o Goudoan. Pódo tra
zer-se no bolso como um liinoculo.
pois mede 0,14 do altura, 0,10 de
cumprimento, o 0,6 do largura.

O mirogriipho tira vistas ou
geenas.

As fitas desdobram-se o o appn-
relho transforma-se em cinõmato-
grapho, onde se animam as sconas
o so admiram as paixões tomadas.

Oada fita pódo encerrai* 500 ima
gens, pois modo seis metros de
comprido; a duração da prujccção
é de 40 segundos. As imagens pro-
joctadas alcançam do um metro a
1,90.

Com o alludido apparelho, to
dos podem tirar retratos animados
do pessoas da família ou dos ami
gos, com os sons gestos, movimen
tos o verdadeira phisionomia.

Vindo a combinar-se o phono-
grapho com o cinomatographo, po
deremos ter presente e ouvir falar
as pessoas queridos que tenham
morrido, ou se hajam ausentado.

Modo de restituir ao verniz dos moveis
o seu brilho primitivo

Quando o verniz não é de bôa
composição desvanece no fim dal
gum tempo, ficando essas sombras
feias, quo so transformam omiiodoas.

'.riram-se estas com um panno
um pouco molhado, repassando o
movei com outro panno branco e
S'*cco. Produz o mesmo ofibito o
azeite doce, quo so devo applicar l i-
geiramento do modo a não pene
trar no verniz, quo pódo sor rea
vivado por uma também ligeira
applicação d’ álcool.
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em que um astro, no sou movi- Eu amo os astros a brilhar,
monto, se acha a maior ou ti menor Amo o mar.
distancia do sol. - ■■■• A linha que une
estos dois pontos chama-se linha Amo a noite o o sol; e a brisa,
dos apsides. Quo deslisa,

Beijando as esquivas fnigoas,
o u  n s  aguas.

Amo tudo om torra o eéos!

OS MEUS AMORES
(«Pervigilios» om preparaçiíc»)(Ãa mgií compadre o bera amige,o 0.7,'"« g C3V ,m" Çgnege 4ntonlo /esc lopes da s i lva-

d' Oliveira Beatas) (Cubo-vonlhino)

Eu amo as tardes sorenas,
Tão amenas $3$ '

Em quo canta o rouxinol,
Quando o sol

Vae mergulhar sua fronte 0 imperador da Allomanha tem
No horisonte, mais de 1:000 vestidos differen

tes ! ! ! ! . .  .
Eu amo as pobres croanças Era preciso viver 100 annos o

Sem esp’ranças, vestir 10 por dia para os poder
Quo nao têem pao, nem mãe ; utilizar.

Quo também #
Nao fruem um beijo amigo,

Som abrigo ! X

Amo os que passam chorando, POETAS CABO-YERDI ANOS
- buspirando,

N’esta jornada d’ospinhos,
Sem carinhos, Se na jornada da  vida

E nao têem mais riqueza Um pobre estonderto ns mãos,
Quo a tristeza. . . Soccorro-o, mulher querida!

Os tristes são meus irmãos. . .
Amo o aspecto solitário

Do Sanotuario. E’ deveras singular
Amo a lampada do Templo— A historia dos olhos teus ! —

Vivo exemplo Duas estrollas, quo um dia
De que devemos calar Dosprendorain-so dos cêos!. . . —

E orar . . .
. ' Lêdo-mo vós, mãos ou filhas,Amo a cruz desamparada, Esposas, irmãs, amantes: —

Co llocadn, Emquanto houver mulheres
No topo da sepultura. Os céos não serão distantes. . .

Oom ternura,
Ao quo soffre ella abro os braços Sentes, formosa donzolla,

Nos seus espaços ! . . . D’oste ramo o dôce aroma ?
. , Muito mais dôce é o perfumeAmo as aves o. das flores Quo brota da tua coma.

Os primores,
Amo a graça feminina,

Peregrina.
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leÄes 6W«ob ligiosas, o com o aggravamonto da
crise vinícola quo tanto attribula
os viticultores o os proprietários!

A’cerca da momentosa o talvez
irreductivol questão das congrega
ções, os prelados p ortuguez es r en
viaram a El-Rei uma carta ondo
se expõe, em termos respeitosos
mas eloquentes, om períodos inci
sivos d’uma orientação segura, a
verdadeira doutrina da Egroja o
onde se deploram os decretos de
10 de março o 18 d’abril do cor
rente anno!

E’ um documento bom elabora
do om que so advoga com calor a
liberdade d’associaçilo, doutrina quo
nóí? desejara-mos vêr exposta, com
ogual vohomoncia o enthusiasmo,
na camara alta ondo os signatários
toem assento.

A’cerca da crise vinícola a na
ção toin-so manifestado om comí
cios expondo a rudeza da situação
o a inanidado das medidas govor-
namontaes pura a debollar, como
tanto é necessário.

■

Reorganisação do exercito
ultramarino. Foi apresentada ao
parlamento a proposta do lei para
a reorganisação do exercito ultra
marino, cuja justificação é a se
guinte :

«As perturbações de ordem pu
blica nos últimos annos, eviden
ciadas na índia o Moçambique, a
política especial do uma parto d’osta
província em frente do conflicto
travado na África do Sul, trouxe
ram a necessidade do supprir com.
forças militares da metropolo a in-
sufficioncia das quo portoncom por
organisação própria a cada uma
d’aquellas possessões ultramarinas» .

E os inconvenientes graves :
«consideráveis dospezas incompor
táveis para os nossos recursos fi
nanceiros, um grande dispêndio de
vidas, perdidas lá, umai pela acção
■mortífera do clima, definhadas ou
tras, o por maneira quo, om regra,

Viagem regia. Está marcada
para o dia 20 do junho a viagoni
de Suas Magostados ao formoso ar-
chipelago dos Açores e <>s traba
lhos para a recepção dos rogios
viajantes prosoguoin activamento
em todos os pontos quo so ospora
serão visitados.

O povo açoriano vae acolher fi-
dalgamonto os seus monarchas quo
terão onsojo do conhecer o adian
tamento o cultura dos habitantes
d’aquollas formosíssimas o pitto-
roscas ilhas, retalhos gloriosos da
nossa Patria, escola do marinhei
ros audazes a cujo ex forço intel
ligente, tanto devo a metropolo.
O açoriano é um obreiro do traba
lho que na America do Norte, na
grande nação ondo a actividado hu
mana tem obrado prodígios, oecujia
um logar á parte, tal a considera
ção em quo ó tido pelo povo dos
Estados Unidos.

São portuguezofj quo têem leva
do longo o nome da nossa Patria
estremecida e a bellissima lingua,
quo segundo o dizer do abalisndo
escriptor Francisco José Dias Go
mos, «om nada cedo ás melhores
da ouropa, e é capaz d’ expressar
todas as mais notáveis elegâncias
das outras línguas». Suas Majes
tades roalisain uma ardente aspira
ção do sua alma e os açorianos, re
colhendo os sorrisos do sons mo
narchas, receberão estímulos para
o progresso a que aspiram o a quo
tom jus.

Parlamento portuguez. Con
tinuara abortas as câmaras . da re
presentação nacional, mas infeliz-
mento, interessando pouco a alma
■popular quo continua prooecupada
com a questão financeira quo é uma
ameaça constante, com o azedar das
paixões por causa do decreto do 18
d’abril, ticorca das congregações ro-
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em que um astro, no sou movi- Eu amo os astros a brilhar,
monto, so acha a maior ou ti menor Amo o mar.
distancia do sol. - ■■■• A linha que une
estos dois pontos chama-so linha Amo a noite o o sol; o a brisa,
dos apsides. Que deslisa,

Beijando as esquivas fnigoas,
ou as aguas.

Amo tudo om terra o eéos!

OS MEUS AMORES
(<p«rvigilios> om preparai; íío)(Ãa mgií canpadra o bera ain/fffl,0 Wf,"« g C3V ,m" Çgnege Âatonls iIbsô lopes da s i lva-

d r Oliveira Beatas) (Cubn-vonlhino)

Eu amo as tardes serenas,
Tão amenas $3$ '

Em quo canta o rouxinol,
Quando o sol

Vae mergulhar sua fronte 0 imperador da Allomnnha tem
No horisonto. mais de 1:000 vestidos dilferon-

tos ! ! ! ! . .  .
Eu amo as pobres croanças Era preciso viver 100 annos o

Sem esp’ranças, vestir 10 por dia paro os poder
Que não têem pae, nem mãe ; utilizar.

Quo também #
Não fruem um beijo amigo,

Som abrigo 1 X

Amo os que passam chorando, POETAS CABO-YERDI ANOS
- buspirando,

N’esta jornada d’espinhos,
Sem carinhos, Se na jornada da vida

E nao têem mais riqueza Um pòbro estonderto as mãos,
Quo a tristeza. . . Soccorro-o, mulher querida!

Os tristes são meus irmãos. . .
Amo o aspecto solitário

Do Sanctuario. E’ deveras singular
Amo a lampada do Templo— A historia dos olhos teus ! —

Vivo exemplo Duns estrollas, quo um dia
De que devemos calar Desprenderam-se dos cêos!. . . —

E orar . . .
. ' Lêde-mo vós, mãos ou filhas,Amo a cruz desamparada, Esposas, irmãs, amantes: —

Co llocada, Emquanto houver mulheres
No topo da sepultura. Os céos não serão distantes. . .

Oom ternura,
Ao quo soffro ella abro os braços Sentes, formosa donzolla,

Nos seus espaços ! . . . D’oste ramo o dôce aroma ?
. , „ a  Muito mais dôce é o perfumeAmo as aves o. das flores Quo brota da tua coma.

Os primores,
Amo a graça feminina,

Peregrina.
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Iwlts WEwwao ligiosas, o com o aggravamonto da
críso vinícola quo tanto attribula
os viticultores o os proprietários!

A’corca da momentosa o talvez
irreductivol questão das congrega
ções, os prelados portugúezes r en
viaram a El-Rei uma carta ondo
se expõe, om termos respeitosos
mas eloquentes, om períodos inci
sivos d’uma orientação segura, a
verdadeira doutrina da Egrojn e
onde so deploram os decretos de
10 de março o 18 d’ abril do cor
rente anno!

E’ um documento bom elabora
do om que so advoga com calor a
liberdade d’associação, doutrina quo
nófe desejara-mos vêr exposta, com
ogual vehomoncin o enthusiasmo,
na camara alta ondo os signatários
têem assento.

A’cerca da crise vinícola a na
ção tom-so manifestado om comi
dos expondo a rudeza da situação
o a inanidado das medidas govor-
namontaos pura a dobollar, como
tanto é necessário.

■

Reorganisação do exercito
ultramarino. Foi apresentada ao
parlamento a proposta do lei para
a roorganisação do exercito ultra
marino, cuja justificação é a se-
gqinte :

«As perturbações de ordem pu
blica nos últimos onnos, eviden
ciadas na índia o Moçambique, a
política especial do uma parto d’osta
província om frente do conílicto
travado na África do Sul, trouxe
ram a necessidade do supprir com.
forças militares da metropolo a in-
sufficioncin das quo pertencem por
organisação própria a cada uma
d’aquellas possessões ultramarinas» .

E os inconvenientes graves :
«consideráveis dospezas incompor
táveis para os nossos recursos fi
nanceiros, um grande dispêndio de
vidas, perdidas lá, uma? pola acção
■mortífera do clima, definhadas ou
tras, o por maneira quo, om regra,

Viagem regia. Está marcada
para o dia 20 do junho a viagem
de Suas Magostados ao formoso ar-
chipelago dos Açores e os traba
lhos para a recepção dos régios
viajantes prosoguoin nctivnmento
em todos os pontos quo so espora
serão visitados.

O povo açoriano vae acolher fi-
dalgamonto os seus monarchas quo
terão ensejo do conhecer o adian
tamento o cultura dos habitantes
d’aquollas formosíssimas o pitto-
roscas ilhas, retalhos gloriosos da
nossa Patria, escola do marinhei
ros audazes a cujo ex forço intol-
ligente, tanto devo a metropolo.
O açoriano é um obreiro do traba
lho que na America do Norte, na
grande nação ondo a actividado hu
mana tem obrado prodígios, oeeujia
um logar á parte, tal a considera
ção em quo é tido pelo povo dos
Estados Unidos.

São portuguezofj quo têem leva
do longo o nome da nossa Patria
estremecida e a bellissima língua,
quo segundo o dizer do abalisndo
escriptor Francisco José Dias Go
mos, «om nada cedo ás melhores
da ouropa, e é capaz d’ expressar
todas as mais notáveis elegâncias
das outras linguas». Suas Magos-
tades roalisain uma ardente aspira
ção do sua alma o os açorianos, re
colhendo os sorrisos do sons mo
narchas, receberão estímulos para
o progresso a quo aspiram o a quo
tom jus.

Parlamento portuguez. Con
tinuara abortas as câmaras . da re
presentação nacional, mas infeliz-
mento, interessando pouco a alma
■popular quo continua prooecupada
com a questão financeira quo é uma
ameaça constante, com o azedar das
paixões por causa do decreto do 18
(fabril, ticerca das congregações re-

"i wr nw





A ESPERANÇA A ESPERANÇA
98

99
Tomou das mãos do Poeta a lyra sonorosa,
E branca de saudado, em prece religiosa
Espera o resurgir da alma portugucza.

CASTIGO DE U M  BLASPHEMIA
(A 1 MBMORIA DA MINHA AVÓ)

z facto que vou narrai* con-
tou-m’o a minha querida
avó que Deus haja, quando

eu era ainda pequeno, n’uma d’es-
sas tardes amenas que succedem tis
calmarias d’um dia abrazador. J á
hVvilo annos; mas ainda me lem
bra como se iosse hoje. Ella dizia-
me assim:

— «Meu filho, tu nunca foste
aos Mosteiros; olha, para alli che
gares tons de passar por um sitio
denominado «Queimadinha» por on
de outr’ora corrêram as lavas do
volcão. Ora, antos d’osta erupção
vivia alli na «Queimadinha» uma
mulher já avançada em annos, tão
rabugenta como avara; o era a úni
ca proprietária o habitante d’aquel-
lo vasto campo, hoje convertido em
queimadas.

Dizem, filho, que as lavas cor
reram a principio deixando, como
que por determinação divina, uma
porção de torra onda se achavam
situadas as casas da velha e uma
cruz de pedra. Vendo-se assim re
duzida ú miséria, começou a blas-
phomar contra Deus, cobrindo o seu
santíssimo nome do ignominiosos
vitupérios. Mas, oh! prodígio! oh!
maravilha! não acabava do blas-
phomar quando a ilha toda tremeu
nas suas bases: o volciio remove-se
nos seus mais profundos abysnios
para punir tão atrevidas o insolen
tes blasphemias.

As lavas irromperam mais im
petuosas do que nunca o levaram
a casa o a desgraçada velha que
não teve tempo de fugir.

Só ficou intacla, erguoudo-se
trinmphanto no meio d’aquelle mar
de uhaminas negras, a cruz do Se
nhor diante da qual se curvavam
respeitosas as lavas do volcão».

Olha, filho meu, como o Senhor
se vinga dos que o insultam!

PEDRO MONTEIRO.

A HUMANIDADE D E . , .  UM CÃO

ENTINÍCLA éra o nome do cão.
Sempre fiel e submisso, ha-
via servido largos annos de

companheiro ao sou patrão, pastor
de uni numeroso rebanho em logar
perigoso.

Cégo, vélho o doente, já  não
servia; porém o pastor, tomando
então como objecto inútil, resol
veu-se a afogal-o.

E’ este quasi sempre o triste
fim dos animáos domésticos. . .

tis

• Vai um dia, mui cedo, «Senti-
nélla» pela corda, até á beira do uma
impetuosa corrente, e o pastor ati
ra o pobre e fiel animal ao meio do
rio. 0 «Sentinella» lucta contra a
corrente, arranca gritos lancinan
tes, que nilo poderam commovor o
coração ingrato do pastor, mas que
attrahiram a bondado do um cão
torranova que passava perto. Este,
lança-se dososperndamonte na cor
rente. nada com todo o vigor e che
ga a alcançar o pobre cégo conse
guindo traze-lo á margem do rio,
salvando-o.

0 pastor havia assistido a toda
a scona, immovel do surpreza e
admiração, olhos rúsos do lagrimas.
Chamou docemonto o sou velho
guarda, que. ainda trémulo, tiri
tando, ooinoçn a farejar pela terra,
procurando a traça do' amo, que
festeja removendo a cauda,

— Ah, velho companheiro, te
nho vergonha da minha vil noção!
Perdoa, meu velho; viverás ainda
muitos annos, tratado como amigo.
Agradeço-te a licçuo, meu bom ter-
ranova.

JOÃO MARIA.

Ama a Deus sobre todas as coi
sas, e no proximo como a ti  mesmo.

ANGELINA VIDAL.

R TflO JIÄZ RIBEIRO

1 9 —  a —  si.

Oomo o roble gigante, inabalável
A’s iras bestiaes da tempestade,
Cae por fira alquebrado pela idade
Por torra n’urn arranco formidável :

Tal o sopro da morte inexorável
Caíste, meigo cantor da liberdade! . . .
Mas teu nome, gravado em mármore, ha-de
Ficar oternamente perdurável.

No D. Jayme e de Foz no Mensageiro
Mostras-to patriota verdadeiro,
Alma de crente — nobre o esclarecida!

As duas chaves suo do prata e de ouro
Com que abres com que fechas som desdouro
O soneto brilhante da tua vida.

PEDRO MONTEIRO.

WA Também os alliados, que vie
ram defender a sua casa no nosso
território, não so lembraram que
uma legião portugucza servia ás
ordens de Napoloão !

Felizinont? os feitos das tropas
portuguezas nas campanhas do im
perador foram do tal ordem que
luerecormn os mais rasgados elo
gios do grande general o registo
glorioso nas paginas dn historia
d’osses bravos, historia que ha-de
ser contada n’esta revista.

convenção de Cintra cole-
brada em 1908 em resulta-
do da batalha de Vimieiro,

foi ajustada entro os generaes fran-
cezes o inglezes sein que os nossos
gloriosos cabos do guerra fossem
ouvidos!! Isto prova, diz um histo
riador, a maior deslealdade e até
traição dos inglezes que deixaram
sair os invasores do reino carrega
dos do roubos o villanias!

o. o.
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Tomou das mãos do Poeta a lyra sonorosa,
E branca de saudado, em prece religiosa
Espera o resurgir da alma portuguoza.

CASTIGO DE U M  BLASPHEMIA
(A 1 MEMÓRIA DA MINHA AVÓ)

z facto que vou narrai* con-
tou-m’o a minha querida

'Sz avó que Deus haja, quando
eu era ainda pequeno, n’uma des
sas tardes amenas que succcdem tis
calmarias d’um dia abrasador. J á
ItVvão annos; mas ainda me lem
bra como se iosse hoje. Ella dizia-
me assim:

— «Meu filho, tu nunca fòstc
aos Mosteiros; olha, para alli che
gares tons de passar por um sitio
denominado «Queimadinha» por on
de outr’ora corrêram as lavas do
volcão. Ora, antes d’osta erupção
vivia alli na «Queimadinha» uma
mulher já avançada em annos, tão
rabugenta como avara; o era a úni
ca proprietária o habitante d’aquel-
lo vasto campo, hoje convertido em
queimadas.

Dizem, filho, quo as lavas cor
reram a principio deixando, como
que por determinação divina, uma
porção de torra onde se achavam
situadas as casas da velha e uma
cruz de pedra. Vendo-se assim re
duzida á miséria, começou a blas-
phomar contra Deus, cobrindo o seu
santíssimo nome do ignominiosos
vitupérios. Mas, oh! prodígio! oh!
maravilha! não acabava do blas-
phemar quando a ilha toda tremeu
nas suas bases: o volcão remove-se
nos seus mais profundos abysmos
para punir tão atrevidas o insolen
tes blasphemias.

As lavas irromperam mais im
petuosas do quo nunca o levaram
a casa o a desgraçada velha quo
não teve tempo do fugir.

Só ficou intacla, orguoudo-se
trinmphanto no meio d’aquelle mar
de uhaminas negras, a cruz do Se
nhor diante da qual se curvavam
respeitosas as lavas do volcão».

Olha, filho meu, como o Senhor
se vinga dos que o insultam!

PEDRO MONTEIRO.

A HUMANIDADE D E . . .  UM CÃO

entinícla éra o nome do cão.
Sempre fiel e submisso, ha-
via servido largos annos de

companheiro ao sou patrão, pastor
de um numeroso rebanho em logar
perigoso.

Cégo, vélho o doente, já  não
servia; porém o pastor, tomando
então como objecto inútil, resol
veu-se a afogal-o.

E’ este quasi sempre o triste
fim dos aniraáos domésticos. . .

tis

• Vai um dia, mui cedo, «Senti-
nélla» pela corda, até á beira do uma
impetuosa corrente, <? o pastor ati
ra o pobre e fiel animal ao meio do
rio. 0 «Sentinolla» lucta contra a
corrente, arranca gritos lancinan
tes, quo nuo poderam commovor o
coração ingrato do pastor, mas que
attrahiram a bondado de um cão
torranova quo passava perto. Este,
lança-se dosesporndamonte na cor
rente. nada com todo o vigor e che
ga a alcançar o pobre cégo conse
guindo traze-lo á margem do rio,
salvando-o.

0 pastor havia assistido a toda
a scona, immovol do surprezn e
admiração, ólhos rásos do lagrimas.
Chamou docemonto o sou velho
guarda, quo. ainda trémulo, tiri
tando, começa a farejar pnla terra,
procurando a traça do' amo, que
festeja removendo a cauda.

— Ah, velho companheiro, te
nho vergonha da minha vil noção!
Perdôn, meu velho; viverás ainda
muitos annos, tratado como amigo.
Agradeço-te a licçuo, meu bom ter-
ranova.

JOÃO MARIA.

Ama a Dean sobro todas as coi
sas, e no proximo como a ti  mesmo.

ANGELINA VIDAL.

II TflO JIKZ Í}IBEIÍ?O

19 — 3—91.

Oomo o roble gigante, inabalável
A’s iras bestiaes da tempestade,
Cae por fira alquebrado pela idade
Por torra n’um arranco formidável :

Tal o sopro da morte inexorável
Caíste, meigo cantor da liberdade! . . .
Mas teu nome, gravado em mármore, ha-de
Ficar oternamente perdurável.

No D. Jayme e de Foz no Mensageiro
Mostras-to patriota verdadeiro,
Alma de crente — nobre o esclarecida!

As duas chaves suo do prata e de ouro
Com que abres com que fechas som desdouro
O soneto brilhante da tua vida.

PEDRO MONTEIRO.

Também os alliados, que vie
ram defender a sua casa no nosso
território, não se lembraram que
uma legião portuguoza servia ás
ordens de Napoloão !

Folizinont? os feitos das tropas
portuguezas nas campanhas do im
perador foram do tal ordem quo
luerecormn os mais rasgados elo
gios do grande general o registo
glorioso nas paginas dn historia
d’esses bravos, historia que ha-de
ser contada n’osta revista.

convenção de Cintra cole-
brada cm 1908 em resulta-
do da batalha de Vimieiro,

foi njustnda entro os goneraes fran-
cezes o inglezes som que os nossos
gloriosos cabos do guerra fossem
ouvidos!! Isto prova, diz um histo
riador, a maior deslealdade e até
traição dos inglezes que deixaram
sair os invasores do reino carrega
dos do roubos o villanias!

o .  B.
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e«io«â»A
(noções)

pooèo e pertgeo— Pontos em
que o sol, no sou movimen-
to apparento, s e  a c h a  á

maior ou menor distancia da Ter
ra. 0 apogêo tom logar nas proxi
midades do l.° de Janeiro.

Anno sideral — Tempo quo o
sol emprega para voltar á mesma
estrolla.

A sua duração é de 365 dias, 6
horas, 9 minutos 10 segundos e 7
décimos do segundo.

Anno tropico - - T e m p o  que
decorro entro duas passagens do
sol no Equinoxio da primavera.

Por causa da precessão dos
equinoxios o anno tropico é mais
curto que o anno sideral e dura om
tempo modio: 365 dias, 5 horas,
48 minutos, 47 segundos o 5 dé
cimos.

Anno anomalistico — Tempo
que o sol emprega para voltar ao
perigêo. Em virtude do movimen
to do perigêo, o anno anomalistico
é maior quo o anno sideral o dura
365 dias, 6 horas, 13 minutos, o 55
segundos.

Zodíaco — Zona na osphera ce
leste que se estendo a 8°5 de cada
lado da ecliptica o na qual se mo
vem os planetas. Esta zona divi
de-se, a partir do ponto vornal, om
doze partes tendo cada uma 30° o
ás quaos chamaram os antigos Si
gnos do Zodíaco.

Estações—-As quatro partes do
anno determinadas pela passagem
do sol, nos iquinoxios e nos sols
tícios.

Tempo solar v e r d a d e i r o  —
Tempo quo decorre entre duas pas
sagens consecutivas do Sol no me
ridiano. O dia solar é variável por
cansa do movimento ecliptico do
Sol o da obliquidade da ecliptica.
E’ maior om dezembro o mais cur
to em setembro.

Tempo medio — Como o dia so

lar não é uniforme, os astronomos,
para regularem o tompo, imagina
ram o Sol medio com a mesma du- ■
ração da revolução quo o Sol ver- 1

dadoiro, mas cóm uma velocidade
uniforme. O tompo quo o Sol me- •
dio gasta, entre duns passagens con- j
socutivns no meridiano, constituo ;
o dia medio. ,

Equação do tempo— -E’ adif- ■
ferença entro a hora media e a ho- !
ra verdadeira.

tanto figo, ficaria póbre por nossa
causa?

— O que sei é que não de.ro fur
tar seja o que ffir o a quem quer
que seja.

Não te lembras do que aconte
ceu ao Vasco, que foi preso, do
mingo passado, com grande vergo
nha nóssn, ficando a sua família de
lucto, angustiada, com as portas fe
chadas do vergonha? Ora, Joãosi-
nho, sabes que mrfis? vou-me em
bora.

N’isto, são surprohondidos por
um valente espirro acompanhado
do Dôminus técum, que já não po
dia reprimir mais tompo o tio Ja
cintho, que por acáso viéra pas
seando até á figueira, quo subiu,
justamonto no principio do dialo
go, para melhor perceber o que se
dizia o ver os transeuntes. Elle ou
vira, portanto, a catocheso do bom
menino Pedro. Esto, assim surpre-
hondido, ia já  seguir seu caminho,
quando o tio Jacintho o chamou,
abrindo então um portão que dava
para a quinta. João fugira com o
espirro do velho proprietário dos
figos, com medo e vergonha.

O bom do velho recebo pela
mão o menino Pedro, acaricia-o,
confirma os seus bons sentimentos
com novos conselhos e dá-lho uma
cesta cheia do figos e outras fru-
ctas, como prémio da sua honradez
recoinmendando que repartisse com
o companheiro para o confundir.

E Pedro, agradecendo, despe
diu-se do velho, seguindo á procu
ra de João, quo, julgando-se indi
gno do presente, fugiu envergo
nhado.

1901.
Triul. livro Jo VESSIOT.

Q MEU E Q TEU
(conto)

z- \ s  dois condiscípulos, João e
Í S  1 Pedro, segnião, conversan-

do, o caminho da escola.
Ao passarem junto do um mu

ro, viu João uma figueira carrega
da do figos maduros, appetitósa me
renda.

— Vamos aos figos, disso para
Pedro, fascinado, ólhos brilhantes,
água na bôcca. Chêga-to ao muro,
segura bom o subo ou para arran
jar a nossa merenda, pois já vou
com fóme.

Pedro, filho para os figos, filho
para Joilo, responde:

— Os figos não são nossos, João-
sinho.

— Ora, adeus; são do toda a
gente que passa, porque estão so
bro o caminho público,

— Não é tal, respondeu Pedro :
os figos estão na rama, a rama per
tence ao pomar o o pomar é do
seu dono.

— Como és tolo! so não colher
mos os figos, outros transeuntes o
farão o nós ficatnos com fóme.

— Soja como ffir, colha-os quem
quizér; eu é que o não faço, por
que não são meus, e ninguém mo
encarregou da colheita: fico com
fóme e Deus me dará outra me
renda. Já esquécesto a lição do
moral que nos dou o mestre, quan
do explicava o 7." mandamento?

E não furto porque outro o faz,
como não mato porque outro mata.

— Furtar? pois isto é furto?
colher uns figuitos á beira do ca
minho, estando a gente com fóme ?
Essa agora 1

— Cor tumente: furtar não é to
mar o bem de outrem? qualquer
cousa que seja? São nossos  os
figos ?

— O h . . .  grande furto! Podri-
nho, grande furto! pois o snr. Ja
cintho, com tantas figueiras, com

CARTA D’UM JARDIMQ

jardineiro dirigiu á sua ’
l| noiva o seguinte bouquet.

do flôres:
Querida Hortencia —-Tonho sau- '

daden d’aqnollas boas-noites quo’pas- ’
samos juntos, som malícia, ao lado '
do mano Jacintho o das- primas
Margarida o Rosa.

Estas lembranças perpetuas são
martyrios quo profundam as chagas
do meu coração, sem diminuírem
o amor perfeito quo te consagro.
.Julgo-mo íbliz lombrando-mo que
nunca ontro nós houve melindres,
nem os mais poquonos arrufos, pa
ra poder suppor quo mal-me-quéres. ■

Poucos contarão estas maravi
lhas, o quo prova haver entro nós
um amor firme.

Eu passaria uma vida do rosas
se os cravos da ausência não tres
passassem o peito fazondo-me dar
mil suspiros!

Caminharei, pois, amparado aos
bordões da paciência, podindo-te não
me deixes do amar, o quo fortale
ças estos laços com o orvalho do teu
amor.

Sempre teu

Narciso Craveiro Flôres.
A soberba é que nos itnpódo

muitas vezos de ter doçura e pa
ciência.
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ooshmuhu
(noções)

pooèo e PERTGEO-— Pontos em
que o sol, no sou movimen-
to apparento, s e  a c h a  á

maior ou menor distancia da Ter
ra. 0 apogêo tom logar nas proxi
midades do l.° de Janeiro.

Anno sideral — Tempo que o
sol emprega para voltar á mesma
estrella.

A sua duração é de 365 dias, 6
horas, 9 minutos 10 segundos e 7
décimos do segundo.

Anno tropico —• T e m p o  q u e
decorro entro duas passagens do
sol no Equinoxio da primavera.

Por causa da precessão dos
equinoxios o anno tropico é inais
curto que o anno sideral e dura em
tempo medio: 365 dias, 5 horas,
48 minutos, 47 segundos o 5 dé
cimos.

Anno anomalistico — Tempo
que o sol emprega para voltar ao
perigêo. Em virtude do movimen
to do porigêo, o anno anomalistico
é maior que o anno sideral o dura
365 dias, 6 horas, 13 minutos, o 55
segundos.

ZodiaCO — Zona na osphora ce
leste que so estendo a 8°5 de cada
lado da ecliptica o na qual se mo
vem os planetas. Esta zona divi
de-se, a partir do ponto vornal, em
doze partes tendo cada uma BO" e
ás quaos chamaram os antigos Si
gnos do Zodíaco.

Estações—-As quatro partes do
anno determinadas pela passagem
do sol, nos iquinoxios e nos sols
tícios.

Tempo solar v e r d a d e i r o  —
Tempo que decorro entro duas pas
sagens consecutivas do Sol no me
ridiano. O dia solar é variável por
cansa do movimento ecliptico do
Sol o da obliquidade da ecliptica.
E’ maior em dezembro o inais cur
to em setembro.

Tempo medio — Como o dia so

lar não é uniforme, os astronomos,
para regularem o tempo, imagina
ram o Sol medio com a mesma du- ■
ração da revolução que o Sol ver- 1

dadoiro, mas cóm uma velocidade
uniforme. O tempo que o Sol me- •
dio gasta, entre duas passagens con- j
socutivas no meridiano, constituo ;
o dia medio. ,

Equação do tempo— -E’ adif- ■
ferença entro a hora media e a ho- !
ra verdadeira.

tanto figo, ficaria póbre por nossa
causa?

— O que sei é que não devo fur
tar seja o que ffir o a quem quer
que seja.

Não te lembras do que aconte
ceu ao Vasco, que foi preso, do
mingo passado, com grande vergo
nha nóssa, ficando a sua familia de
lucto, angustiada, com as portas fe
chadas do vergonha? Ora, Joãosi-
nho, sabes que mrfis? vou-me em
bora.

N’isto, são surprohondidos por
um valente espirro acompanhado
do Dôminus técum, que já não po
dia reprimir inais tempo o tio Ja
cintho, que por acáso viéra pas
seando até á figueira, que subiu,
justamonto no principio do dialo
go, para melhor perceber o que se
dizia a ver os transeuntes. Ello ou
vira, portanto, a catecheso do bom
menino Pedro. Esto, assim surpre-
hondido, ia já  seguir seu caminho,
quando o tio Jacintho o chamou,
abrindo então um portão que dava
para a quinta. João fugira com o
espirro do velho proprietário dos
figos, com medo e vergonha.

O bom do velho recebo pela
mão o menino Pedro, acaricia-o,
confirma os seus bons sentimentos
com novos conselhos e dá-lho uma
cesta cheia do figos e outras fru-
ctas, como prémio da sua honradez
recoininendando que repartisse com
o companheiro para o confundir,

E Pedro, agradecendo, despe
diu-se do velho, seguindo á procu
ra de João, que, julgando-se indi
gno do presente, fugiu envergo
nhado.

1901.
Triul. livro do VESSIOT.

Q MEU E Q TEU
(conto)

z- \ s  dois condiscípulos, João e
Í S  1 Pedro, segnião, conversan-

do, o caminho da escola.
Ao passarem junto do um mu

ro, viu João uma figueira carrega
da do figos maduros, appetitósa me
renda.

— Vamos aos figos, disso para
Pedro, fascinado, ólhos brilhantes,
água na bôcca. Chêga-to ao muro,
segura bom o subo ou para arran
jar a nossa merenda, pois já vou
com fóme.

Pedro, filho para os figos, filho
para Joilo, responde:

— Os figos não são nossos, João-
sinho.

— Ora, adeus; são do toda a
gonto que passa, porque estão so
bro o caminho público,

— Não é tal, respondeu Pedro :
os figos estilo na rama, a rama per
tence ao pomar o o pomar é do
seu dono.

— Como és tolo! so não colher
mos os figos, outros transeuntes o
farão o nós ficatnos com fóme.

— Soja como ffir, colha-os quom
quizér; eu é que o não faço, por
que nao são meus, e ninguém mo
encarregou da colheita: fico com
fóme e Deus me dará outra me
renda. Já esquécesto a .lição do
moral que nos dou o mestre, quan
do explicava o 7." mandamento?

E não furto porque outro o faz,
como não mato porque outro mata.

— Furtar? pois isto é furto?
colher uns figuitos á beira do ca
minho, estando a gente com fóme ?
Essa agora 1

— Cor tumente: furtar não é to
mar o bem de outrem? qualquer
cousa que seja? São nossos  os
figos ?

— O h . . .  grande furto! Podri-
nho, grande furto! pois o snr. Ja
cintho, com tantas figueiras, com

CARTA D’UM JARDIW

jardineiro dirigiu á sua '
l| noiva o seguinte bouquet.

do flores:
Querida Hortencia —-Tenho sau- '

dades d’aqnollas boas-noites quo-pas- ’
samos juntos, som malícia, ao lado '
do mano Jacintho o das- primas
Margarida o Rosa.

Estas lembranças perpetuas são
martyrios que profundam as chagas
do meu coração, sem diminuírem
o amor perfeito que te consagro.
.Julgo-mo feliz lembrando-mo que
nunca entro nós houve melindres,
nem os inais pequenos arrufos, pa
ra poder suppor que mal-me-quéres. ■

Poucos contarão estas maravi
lhas, o que prova haver entre nós
um amor firme.

Eu passaria uma vida do rosas
so os cravos da ausência não tres
passassem o peito fazondo-me dar
mil suspiros!

Caminharei, pois, amparado aos
bordões da paciência, podindo-te não
me deixes de amar, o que fortale
ças estos laços com o orvalho do teu
amor.

Sempre teu

Narciso Craveiro Flôres.
A soberba é que nos itnpóde

muitas vezos de ter doçura e pa
ciência.
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COMMÊRCIO
I—Das Letras

cujas elevações se dosfructam so
berbos panoramas, vallos extensos
bordados polo Oceano quo parece
um gigante adormecido, quasi sem
pre plácido, mas cioso do thesouro
das ilhas/juo beija amoroso, n’uma
indolência quo realça a sua bollezA
o quo imprimo caractor ú sua po
pulação toda occupada no amanho
das hortas, garantias da sua inde
pendência e do seu bom estar. Nilo
ha aqui necessidades quo atribu
lem a existência nem ambições quo
desasocoguom a vida; um justo
equilíbrio que dá ventura, uma con
formidade absoluta com aquillo quo
se possuo, cis a psychologia d’esto
povo foliz que nos enreda o eapti-
va porque nos estima sincoramonto.

c. B.

D1QGESE DE G ABO-VKBDE.

Quando, como em Cabo Verde,
não houver bolsa para estabelecer
o cambio, a lei manda regular esto,
pelo da praça inais próxima do lo
gar do pagamento.

D’ondo se concluo que o paga
mento das letras quo indicam moe
da estrangeira e que concedem n
façuldado do pagamento ser feito
ao cambio do dia do vencimento,
deve, em Cabo Verde, o cambio
ser regulado pelo de Lisboa.

O portador de uma letra não
pódo sei’ obrigado a receber o pa
gamento d’olla antes do vencimen
to, mas lambem não pódo recusar
qualquer pagamento parcial, por
conta da mesma, no dia do venci
mento,

(ConiináaJ.

£ NICOLAU
Viste d ' u m a  parte da pfrtafSe da

Ri6eira 3rara f 1 )

'■“Tflk nossa gravura representa
1*5. uma parte da villa da Ri-v beira Brava, da formosa ilha

do S. Nicolau do Uabo- Verde, sé do
do bispado do mesmo nomo.

Esta povoação, do quo a presen
te gravura nos dá uma ideia in
completa. é realmonto bella vista
da bem situada vivenda do distin-
cto cavalheiro Eduardo St .  Aubyn,
ou da povoação do Cachaço alcan
dorada n’uma elevação do bastan
tes metros, dominando uma poros-
pectiva encantadora.

Toda cercada de fertois terre
nos onde domina a bananeira, re
gada pela ribeira que lho dá o no
me, refrescada pelas brisas maríti
mas, o seu clima é bom e a tempe
ratura regular o uniforme.

E’ dotada d’alguns edifícios ra-
soavois, sobresahindo o grandioso
estabelecimento do Seminário o a
Sé Cathedral que em breve será
dotada com um esplendido orgao,
melhoramento importante, o pri
meiro instrumento no sou gonero
que vae possuir a África, a gran
diosa terra do futuro.

A população da ilha do S. Ni
colau, como do todo o archipelago,
é d’uma bondade extrema, dispen
sando aos estranhos quo abordam
aquollas paragens ou se estabele
cem lá, um carinhoso o bizarro
acolhimento, rcalmento. captivanto,
que pende o faz esquecer a terra
natal. Domais, 11 ilha de S. Nico
lau á cortada em todas as dire-
cções d’alterosas montanhas que
lho dão um aspecto piítoresco, o de

(1) Estii gravura foi oxtnüridado cxcellontö"
livro «Apontamentos para a hiutoría da ndmí-
nístrncíío <la dincoue o da organisarílo do Somi-
nario-lycôu do Gabo-Vurde» o oedidii pulo tíou an
dor ,  o deito Fmnoisco Ferreira da bitva, gover
nador do. bispado o vico-reítor do Bmnnario-ly-
cou. Aqui consignamos o noßßo profundo agra
de cimento«

''■JFfc simples denominação do le-
tra envolve a clausula ú or-
dom, salva declaração em

contrario.
So á lotra não indicar o logar

do pagamento, será pagavol no do
micilio do sacado.

0 sacador á posmnlmento ga
ranto para oom o portador pela ac-
coitaçáo o pagamento da lotra quo
sacar.

O accoito do uma lotra não pó-
do sei condicional, podendo sor ros-
tricto quanta á importância sacada.

O accoitanto do uma lotra con-
trahe pelo acceite a obrigação do
pagar a importância d’olla.

Para o indosso sor valido basta
quo o indossanto haja assignado o
sou nome no verso da letra o o
portador pódo preencher o indosso.

() indosso transfere a proprie
dade da letra.

O indosso de letras posterior ao
vencimento tem o simples elíoito
do cessão de créditos.

O portador do uma lotra de
ve aprescntal-a a pagamento no dia
do vencimento.

A letra será pagavol no dia do
vencimento, até ao pôr do sol.

Rocnhindo o vencimento em dia
sn notifica do, deve o pagamento sor
feito no seguinte dia util.

A lotra devo ser paga na moe
da quo indica, o se for moeda ox-
trangeira, o pagamento deve sor
feito oin moeda nacional polo cam
bio corrente á- vista, na vespera do
vencimento, ou lixado na lotra.

Tendo-se oxprèssamente pros-
cripto que o pagamento se faça na
própria moeda estrangeira, só po
derá sor feito na moeda indicada.

0 DICTflDO
(Á HUMILDE OAMPONEZA)

— Lulu, ólha cá:
vês esta maçã?
— Vejo, sim, mamã.
— Pois tua será,
descreveres bom
o dietádo, vem!

— Vou dietúr, cuidado:
17 . . . va Por. . . t u . .  .yal,
Va. . .çíló i .  . .wmor. . .tul!
— Já fiz dictadò;
está bom, mamã?
ganhei a maçã?

— (lanhásto, meu fllhinho,
o também. . . um beijinho.

Ora vês?
() snbêr
dá prazer,
honradôz.

OBSCURA PAULENSE
(Cnbo-vorilinnn)

(3> undada no tem im do D. João
] III  em 1533, pelo Pontifi-

C_> co Clemente VII, esta dio
cese compunha-so das ilhas de Ca
bo-Verde o do território coinpre-
hondido dentro do 350 léguas na
torra firmo, ( África Continental)
contadas d’osdo ó rio Gambia na
Guiné, junto ao proinontorio do Ca
bo- Verde quo dou o nomo ao ar-
ehipelago, atí ao Cabo das Palmas
o do rio Santo André, comprehon-
dendo, portanto, o importantíssimo
território da Serra Loôa o a flores-
conto republica da Sibéria. (*)

Hoje, além do archipelago, (hz
parto da diocese unicamente a So
negam bi a portuguesa ou a Guiné
com as ilhas respoctivas.

Sobro o cambio tomos a accros-
centar;

Jb .S ibarm— ropublim fundada sobro a costa
dn louiif, ein JSSJ, por nwgros povos «VAnwri-
ea <lo Norlu o indígonns du Airím. Modo 117:2®
K. o. snp, com uns 1 JOiCWí» li. Ciudtul ó Mouro-
vin cuni 4:1X10 h.
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cujas elevações se dosfructam so
berbos panoramas, vallos extensos
bordados polo Oceano quo parece
um gigante adormecido, quasi sem
pre plácido, mas cioso do thesouro
das ilhas quo beija amoroso, n'nma
indolência quo realça a sua bollozA
o que imprimo carácter ú sua po
pulação toda occupada no amanho
das hortas, garantias da sua inde
pendência e do sou bom estar. Nilo
ha aqui necessidades quo atribu
lem a existência nem ambições quo
dosasocoguem a vida; um justo
equilíbrio que dá ventura, uma con
formidade absoluta com aquillo quo
se possuo, eis a psychologia d’osto
povo foliz que nos enreda o eapti-
va porque nos estima sinecramonto.

c. B.

D1QGESE »E G ABQ-VKBDR

Quando, como em Cabo Verde,
não houver bolsa para estabelecer
o cambio, a lei manda regular esto,
pelo da praça mais próxima do lo
gar do pagamento.

D’ondo so concluo que o paga
mento das letras quo indicam moe
da estrangeira o que concedem a
faculdade do pagamento ser feito
ao cambio do dia do vencimento,
deve, em Cabo Verde, o cambio
ser regulado pelo de Lisboa.

0 portador do uma letra não
póde sei’ obrigado a receber o pa
gamento d’olla autos do vencimen
to, mas lambem não pódo recusar
qualquer pagamento parcial, por
conta da mesma, no dia do venci
mento.

(ConiináaJ.

£ MCQUW
Viste d'umft parte da pfrtafSe da

Rifesira 3rara Ç)

nossa gravura representa
.z ín .  uma parte da villa da Ri-v beira Brava, da formosa ilha
do S. Nicolau do Uabo-Vordo, sédo
do bispado do mesmo nomo.

Esta povoação, do quo a presen
te gravura nos dá uma. ideia in
completa. é realmento bella vista
da bem situada vivenda do distin-
cto cavalheiro Eduardo St .  Aubyn,
ou da povoação do Cachaço alcan
dorada n’uma elevação do bastan
tes metros, dominando uma poros-
pectiva encantadora.

Toda cercada de fortois terre
nos onde domina a bananeira, re
gada pela ribeira que lho dá o no
me, refrescada pelas brisas maríti
mas, o seu clima é bom e a tempe
ratura regular o uniforme.

E’ dotada d’alguns edifícios ra-
soavois, sobresahindo o grandioso
estabelecimento do Seminário o a
Sé Cathedral que em breve será
dotada com um esplendido orguo,
melhoramento importante, o pri
meiro instrumento no sou gonero
que vao possuir a África, a gran
diosa terra do futuro.

A população da ilha do S. Ni
colau, como do todo o archipelago,
é d’uma bondade extrema, dispen
sando aos estranhos quo abordam
aquollas paragens ou se estabele
cem lá, um carinhoso o bizarro
acolhimento, realmento captivunto,
que pende o faz esquecer a terra
natal. Domais, 11 ilha de S. Nico
lau é cortada em todas as dire-
cções d’alterosas montanhas que
lho dão um aspecto pi floresço, o de

(1) Estii gravura foi oxtnúiiílado axcellonto"
livro «Apontamentos para a hiutoría da admí-
mstracíU) <la dinccBQ o <1ei orgaiiisaríla do tíomi-
nario-lycou do Cabo-Verde» o cedida pulo ucii an
dor ,  o íkúlo Ffiuwíscq Forrei ra da Silva, gover
nador ao. bispado o vko-roitor do Smiinario-ly-
<!ou. Aqui consignamos o nu«so profundo agra
decimento.

''■JFfc simples denominação do le-
tra envolve a clausula á or-
dom, salva declaração em

contrario.
So á letra não indicar o logar

do pagamento, será pagavol no do
micilio do sacado.

0 sacador é posmnlmente ga
ranto para com o portador pela ac-
coitaçáo o pagamento da letra quo
sacar.

O nccoito do uma lotra não pô
de sei condicional, podendo sor ros-
tricto quanto á importância sacada.

O acceitanto do uma letra con-
trahe pelo acceite a obrigação do
pagar a importância d’ella.

Para o indosso sor valido basta
quo o indossanto haja assignado o
seu nome no verso da letra o o
portador pódo preencher o indosso.

() indosso transfere a proprie
dade da letra.

O indosso de letras posterior ao
vencimento tom o simples efíbito
de cessão de créditos.

O portador do uma lotra do-
ve aprescntal-a a pagamento no dia
tio vencimento.

A letra será pagavol no dia do
vencimento, até ao pôr do sol.

Rocahindo o vencimento oin dia
sn notifica do, devo o pagamento sor
feito no seguiu to dia util.

A letra devo ser paga na moe
da quo indica, o so for moeda ox-
trangoira, o pagamento devo sor
feito oin moeda nacional polo cam
bio corrente ú vista, na vospora do
vencimento, ou lixado na lotra.

Tendo-se oxprèssamente pros-
cripto que o pagamento so faça na
própria moeda extvangoira, só po
derá sor feito na moeda indicada.

0 DICTflDO

(Á HUMILDE CAMP0NEZA)

— Lulu, ólha cá:
vês esta maçã?
— Vejo, sim, mamã.
— Pois tua será,
s‘escrovêres bom
o dictádo. vem!

— Vou dictár, cuidádo:
17 . . . va Por. . . t u . .  .yal,
Air.. . .çíló i .  . .wmor. . .tul!
— Já fiz dictadò;
está bom, mamã?
ganhei a maçã?

— Ganhásto, meu fllliinho,
o tainbom. . . um beijinho.

Ora vês?
(1 sabêr
dá prazêr,
honradez.

OBSCURA PAULENSE

(Ciibo-vorilinnn)

(3> undada no tem tio do D. João
] III  em 1533, pelo Pontifi-

C_> co Clemente VII, esta dio
cese compunha-so das ilhas de Ca
bo-Verde e do território coinpre-
hondido dentro do 350 léguas na
torra firmo, ( África Continental)
contadas d’osdo ó rio Gambia na
Guiné, junto ao proinontorio do Ca
bo- Verdo quo dou o nomo ao ar-
chipelago, ut í  ao Cabo das Palmas
e do rio Santo André, comprehon-
dendo, portanto, o importantíssimo
território da Serra Leôa o a flores
cente republica da Sibéria. (*)

Hoje, além do archipolago, faz
parte da diocese unicamente a So
negam bi a portnguoza ou a Guiné
com as ilhas respoctivas.

Sobro o cambio tomos a accros-
centar;

JO.Sibai'111—ropulilirn. hindndti sobro a costa
dn Guino, ein Jssj, por nogros povos «VAmori-
ça do Norlu o indígonns dn Afrícrt. Modo 117:2®
K. o. sup, com uns UOiMii li. Capital <‘> M»uro-
vift com •1:1X10 ]».
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A evolução da Biblia DESINFECTANTES
ffeuecemos a sério dos ofíi-

S % J cialmente auctorisados pe-
la ex."‘ a Junta de Saudo do

Cabo- Verde, do quo é mui digno o
illustrado chefe o ex."1 “ sr. Dr.
Costa Lorono.

Os encarregados dos impedimen
tos, os encarregados das desinfe
cções a bordo ou nos lazaretos, o os
enfermeiros das salas de doenças
contagiosas devem ter sempre o
maior cuidado com a sua desinfe
cção pessoal.

E’ do rigor a frequento desin
fecção do todas as partos do corpo
expostas ao contacto dos doentes.

Para desinfecção das mãos pro
cederão do modo seguinte: lava
gem com agua quente, sabão o es
cova, em seguida lavagem com ál
cool a 90°, e um dos solutos se
guintes :

Hydro-soluto do phenalialyl a
1/300'.

Hydro-soluto de sublimado cor
rosivo a 1/1000.

Acido phonico crystalisndo õ
grammas.

Cllycorina neutra 101 grammas.
Agua 1:000 grammas.
Os primeiros d’estes solutos po

derão som inconveniente ompre-
gar-so na desinfecção da face, pre
cedido o seu emprego, como no ca
so antecedente, do lavagem com
agua o sabão.

Todos os indivíduos que saiam
d' um lazareto, ou deixem de estar
om salas onde hajam soílrido tra
tamento por doenças contagiosas
graves, devem tomar o banho mor-
curial assim formulado:

Bichloreto do mercúrio f> gram
mas.

Álcool a 90'* 4õ grammas.
Agua 950 grammas.
A desinfecção da bocca o da

cavidade nasal, quer dos enfermei
ros quer dos empregados dos im
pedimentos, devo om caso de ne
cessidade, ser feita polo hydro-so

JUÍZOS t emerá r ios
I

Muitas vezo-: nos turbam os affeclos
No ajuizar das coisas. O amor proprio,
Faz com que as vejamos muitas vezes
Por prismas mentirosos, mundanaes:
E não polo seu prisma verdadeiro

I I
Quantas o quantas vezos nós julgamos
A verdade seguir, o não seguimos
Sento nosso interesso o affeiçfio !

Sflo zolos infornacs do sensual ismo
— .Jamais de origem santa, podeis crer —
Aquolles quo por serem combatidos
Se entristain, inquietam, enraivecem.

I I I
Virtude verdadeira está n’aquelles
Que sabem sujeitar-se em tudo o tudo
A ’s santas providencias do Senhor;
Jamais nos que sou proprio parecer
Soffremin só a custo — ainda talvez
A raiva no coração reconcon trado!

Imit. ilo Josns
1 - 1 1

OSCAR LUSO.

luto saturado de borato do soda a
1/100, ou polo hydra-soluto thy-
mol a 1/200.

(Continua.)

-----*

0 amor proprio é uma mons
truosa luvareda quo se allumia a
si, deixando os mais lis escuras.

& MWM.
1 —  Fallár sempre a propósito

'■*T%evemos tralár as palívvras co-
mo um banqueiro tráta os
seus fundos, isto é, não as

gastár inutilmente; mais vale es-
cutár do que fallár. Que riquezas
adquire aquêlle quo escuta! São
enormes, porque o silencio é ouro.

Não devêmos sêr miídos, como
os avarentos, quo guardam n’um
cófro o thezouro adquirido, mas de-
vôinos gastár o menos possível.
Mais vále gastár 20,$000 réis bom
omprogádos, do quo 30 réis mal
applicados: é melhor ficár-mos ca
lados até quo appareça occasiâo pa
ra fallár-mos. Quantas pessoas pér-
dom boas occasioes para calar, o
nuo siibom escolher bôas occasiuos
para fallár!

A palavra não déve sor servida
como as iguarias, metáde cozida e
a outra metade condi montádn, quo
os rólos cozinheiros apresentam aos
convivas.

E’ preciso fazêr passar as pala
vras polo crisol da reflexão, o du
rante o tempo conveniente, espu
mar o ajuntar os ingredientes.

LE MOINE.

A saraga é um incêndio do co
ração; a ira ó uma loucura rápida.

1UÍ ' iioare í professor da uni-/ vorsidade do Oxford, publi-
<3? cou um livro acerca da evo

lução da Biblia ingleza.
Refere-se ú influencia que aquel-

le  livro tom exercido na formação
o desenvolvimento do caractor in-
gloz.

O costume do sor lida frequon-
temente a Bíblia tem feito com
quo o inglez adquirisse um eara
ctor do romântico o realista, de so
nhador o homem prático.

A Biblia contribuiu para a mu
dança dos costumes; foi o funda
dor de novos povos; levou a lín
gua ingleza a afastadissiinas re
giões, e convcrtou-se em bandeira
nacional, om virtude das conquis
tas quo á sua sombra se realisaram

— «Deus e o meu direito!» gri
ta o inglez, ao pôr pé om torra es
tranha, como se dissesse; — A mi
nha Bíblia o eu!»

A Biblia é a mais poderosa ar
ma de que a Inglaterra se tem ser
vido nas suas ambições imperialis
tas. Quando o «seu Deus» não lho
põe livre o caminho da conquista
e appolla para o «seu direito» apro
pria-se de tudo á fôrça, exclaman
do depois com a sua proverbial so
branceria: «Hony soit qui mal y
pense!» (Mal haja quem bom não
cuida !)

A maior das virtudes não é al
cançar o quo so deseja; é não dese
jar o que so póde escusar.

Tres cousas perdem o homem:
muito fallár e pouco saber; muito
gastar o pouco ter;  muito presu
mir o pouco valler.

O RELOGIO-GATO
f.gundo o abbúdo TIuo, os chi-

nêzes não precisão do reló
gios para conhecerem as

hóras.
Esse relógio infallivel, são os

olhos dos gátos. A pupila dos fe
linos augmenta on diminue íi me
dida que a manhã so approxima,
tendo a minima largura ao meio
dia, em que a sua finura é a d’um
fio do cabollo, traçada perpendicu-
larinento no olho. Depois do meio
dia váo dilatando até á meia noite
om que a largura é máxima.

O olho do gato é portanto um
relogio do grande precisão, muito
barata o ao alcance da fortuna do
todos.

A abnegação resume ioda a mo
ral. Evita o egoísmo.
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A evolução da Biblia DESINFECTANTES
ffeuecemos a sério dos ofíi-

S % J cialmente auctorisados pe-
la ex."‘ a Junta de Saudo do

Cabo- Verde, do quo é mui digno o
illustrado chefe o ex."'“ sr. Dr.
Costa Lorono.

Os encarregados dos impedimen
tos, os encarregados das desinfe
cções a bordo ou nos lazaretos, o os
enfermeiros das salas de doenças
contagiosas devem ter sempre o
maior cuidado com a sua desinfe
cção pessoal.

E’ do rigor a frequento desin
fecção do todas as partos do corpo
expostas ao contacto dos doentes.

Para desinfecção das mãos pro
cederão do modo seguinte: lava
gem com agua quente, sabão o es
cova, em seguida lavagem com ál
cool a 90°, e um dos solutos se
guintes :

Hydro-soluto do phenalialyl a
1/300'.

Hydro-soluto de sublimado cor
rosivo a 1/1000.

Acido phonico crystalisndo õ
grammas.

Glycerina neutra 101 grammas.
Agua 1:000 grammas.
Os primeiros d’estes solutos po

derão som inconveniente ompre-
gar-se na desinfecção da face, pre
cedido o seu emprego, como no ca
so antecedente, do lavagem com
agua e sabão.

Todos os indivíduos que saiam
d' um lazareto, ou deixem de estar
om salas onde hajam soílrido tra
tamento por doenças contagiosas
graves, devem tomar o banho mor-
curial assim formulado:

Bichloroto de mercúrio f> gram
mas.

Álcool a 90* 43 grammas.
Agua 950 grammas.
A desinfecção da bocca o da

cavidade nasal, quer dos enfermei
ros quer dos empregados dos im
pedimentos, devo om caso de ne
cessidade, ser feita polo hydro-so

JUÍZOS t emerá r ios
I

Muitas vezes nos turbam os affeclos
No ajuizar das coisas. O amor proprío,
Faz com que as vejamos muitas vezes
Por prismas mentirosos, mundanaes:
E não polo seu prisma verdadeiro

I I
Quantas o quantas vezos nós julgamos
A vordado seguir, o não seguimos
Senão nosso interesso o affeiçfio !

Silo zolos infornacs do sonsualismo
— Jámuis de origem santa, podeis crer —
Aquolles quo por serem combatidos
Se entristam, inquietam, enraivecem.

I I I
Virtude verdadeira está n’aquelles
Que sabem sujoitur-so em tudo o tudo
A ’s santas providencias do Senhor;
Jamais nos que sou proprío parecer
Soffremin só a custo — ainda talvez
A raiva no coração reconcon trado !

Imit.  ilo Josns
1 - 1 1

OSCAR LUSO.

luto saturado de borato do soda a
1/100, ou polo hydra-soluto thy-
mol a 1/200.

(Continua.)

-----*

0 amor proprio é uma mons
truosa luvareda quo se allumia a
si, deixando os mais ás escuras.

& MWM.
1 —  Fallár sempre a propósito

'wT s evfaios tralár as palívvras co-
mo um banqueiro triíta os
seus fundos, isto é, não as

gastár inutilmente; mais vale es-
cutár do que fallár. Que riquezas
adquire aquêllo quo escuta! São
enormes, porque o silencio é ouro.

Não devêmos sêr miídos, como
03 avarentos, quo guardam n’um
cófro o thezouro adquirido, mas de-
vôinos gastár o monos possível.
Mais vále gastár 20,$000 réis bom
omprogádos, do quo 30 réis mal
applicados: é molhór ficár-mos ca
lados ató quo appareça occasiáo pa
ra fallár-mos. Quantas pessoas pér-
dom boas occasiões para calíir, e
não sábom escolher bôas occosiuos
para fallár!

A palavra não déve sor sorvida
como as iguarias, motáde cozida e
a outra motádc condi montáda, quo
os rólos cozinheiros apresentam aos
convivas.

E’ preciso fazêr passar as pala
vras polo crisol da relloxão, o du
rante o tempo conveniente, espu
mar o ajuntar os ingredientes,

le moine.

A saraga é um incêndio do co
ração; a ira é uma loucura rápida.

1UÍ ' ii0AR1! í pi'01'essor da uni-J vorsidada do Oxford, publi-
<3? cou um livro ácorca da evo

lução da Biblia ingleza.
Refere-se ú influencia que aquel-

le  livro tem exercido na formação
o desenvolvimento do carácter in-
gloz.

O costume do sor lida frequon-
temonte a Bíblia tem feito com
quo o inglez adquirisse um cará
cter do romântico o realista, de so
nhador o homem prático.

A Biblia contribuiu para a mu
dança dos costumes; foi o funda
dor do novos povos; levou a lín
gua ingleza a afastadissiinas re
giões, e convcrtou-se em bandeira
nacional, em virtude das conquis
tas quo á sua sombra se realisaram

— «Deus e o meu direito!» gri
ta o inglez, ao pôr pé em torra es
tranha, como se dissesse; — A mi
nha Biblia o eu!»

A Biblia é a mais poderosa ar
ma de que a Inglaterra se tem ser
vido nas suas ambições imperialis
tas. Quando o «seu Deus» não lhe
põe livre o caminho da conquista
e appolla para o «seu direito» apro-
pria-so de tudo á força, exclaman
do depois com a sua proverbial so
branceria: «Hony soit qui mal y
pense!» (Mal haja quem bom não
cuida !)

A maior das virtudes não ('• al
cançar o quo se deseja; é não dese
jar o que se póde escusar.

Tres cousas perdem o homem:
muito fallár o pouco saber; muito
gastar o pouco ter;  muito presu
mir o pouco valler.

O RELOGIO-GATO
egundo o abbúdo TIuo, os chi-

nêzes não precisão do rolo-
gios para conhecerem as

hóras.
Esse relógio infallivel, são os

olhos dos gátos. A pupila dos fe
linos augmenta on diminue íi me
dida que a manhã so approximn,
tendo a minima largura ao meio
dia, em que a sua finura é a d’um
fio do cabello, traçada perpendicu-
larinento no olho. Depois do meio
dia vão dilatando até á meia noite
oin que a largura é máxima.

O olho do gato é portanto uin
relogio do grande precisão, muito
barata o ao alcance da fortuna do
todos.

A abnegação resume ioda a mo
ral. Evita o egoísmo.
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'TTJ Hygiene ê a arte de conser-
J r l .  var a saude. Vale mais que

remediar.
A saude encontra se em rela

ção ou antes em conflicto com duas
ordens de factos: os meios, em que
nós vivemos, o a maneira como
usamos das faculdades de que so
mos dotados por Deus.

I

Vivemos todos no meio do ar.
0 ar para nos servir bem, devo ser
composto de dons elementos vivi
ficantes : o oxigénio o o azóte. O oxi
génio é o elemento por excellen-
cia, vivificante, necessário.

O ácido carbónico, que se liberta
da respiração humana, altera a pu
reza do ar. E’ prejudicial.

0 óxido de carbóne, que provem
da combustão da maior parte da le
nho do que nos servimos nas nos
sas cosinhas, e principalmente das
montureiras, ... - é  extremamente ve
nenoso : ' produz a aspliyxia o a
morto.

Este oxido existe no fumo da
maior parte das plantas, qne quei
mamos, como a charuteira, a bar-
biáca, a freira, o tortôlho, o espi
nheiro, isto é, das lenhas de que
commuinonto usamos.

A poeira (do caminho, das var
reduras, dos móveis, das roupas,
etc.) é porigosissima, e cerca-nos
quasi por toda a parte, como o ar.

A poeira, levantada polo vento,
pelos raios do sol, pelas varredu
ras o limpeza sacudida dos móveis,
contém pequeníssimos animaes pe
rigosos os micróbios , que, pela
respiração, entram nos botes, ou
pulmões, ficam ali ou percorrem o
corpo todo justamente com o san
gue, deixando-nos doentes, tisicos,
impaludados do miasmas podres.

licidade que persente mas que não
possue a inda ! ! . . .

*
A egreja estava tão linda, tão

adornada que era mesmo um en
canto o fazia lembrar o céo! Mas
oh tristeza, oh amargura! No lo-
gar do costume não vê os anjinhos
que tanto a fizeram soffrer de sau
dades e com quem desejava brin
car no dia da sua primeira com-
munhuo !

Seria corto que o dourado pa-
laeio da sua phantasia tinha sido
destrui do cruelmente ?

E seus olhos choravam, chora
vam lagrimas que lhe escaldavam
as faces lindas, muito vermelhas e
oftegantes.

—• «Mamã! Onde estão os meus
anjinhos cuja ausência n’este dia.
tanto me custa a soifror?»

— «Filha não estão cá ! Foram
pedir a Deus que to conserve a in-
noconcia que to vela n’este dia !
Essas lagrimas que choras serão
transformadas pelos anjos do céo
em flores para adornar o throno de
Deus o só voltarão restituir-te a
ventura o a esconder-to em suas
azinhas muito alvas, quando, de
pois de soffreres muito na terra, ol
les to levarem no céo onde ficarás,
para sempre com eile».

nhor capsllâo fazer umas praticas
muito agradáveis, cheias de con
tos bonitos, um céo aberto tudo
aquillo, um verdadeiro paraiso.

Iria finalmente vêr de novo os
anjinhos que lá deviam estar á sua
espera, na egreja onde ella appare-
ceria na próxima festa para receber
a Jesus que também já foi menino
e brincava no collo da Virgem que
estava n’um quadro no dormitorio
do collogio !

Na egreja tudo se dispunha para
a festa da primeira eommunhúo,
essa encantadora festa das crianças
que mais toca o commove o cora
ção ! Vêr os innocentos vestidinhos
a primor, ornados de flores e fitas,
alegres, approximarem-se da Eu-
charistia a commungarom o pão dos
fortes, o pão que dá vida, que re
ligião possue tanta poesia, tanto
encanto, o segredo das intimas coin-
muções e das santas alegrias?!

Porém debaixo dos ornamentos
ficavam escondidos os anjos do Lui-
sinlia que na sua immobil idade se
deixaram ficar no escuro, som re
clamar a sua parte nu festa.

Tocava já no côro o orgâo umas
melodias doces, suaves como per
fumes, e as vozes bem afinadas,
muito sãs, desferiam uns cânticos
que penetravam na alma, encan
tando-a.

Os padres param entavam-se e
uma grande alegria rumorosa, com-
municativa, reinava por todos os
lados, entre a .multidão que sorria,
admirava, segredava e era feliz.

Estrallejavam os foguetes, re
picavam os sinos, elevava-so no ar
um gorgeio de vozes, uma poeira
de sons, quando apparecem as crian
ças, em procissão, alinhadas, silen
ciosas, o entre todas destacava-se,
pela bollesa, polo vermelho das fa
ces, pelas lagrimas que lhe  brin
cavam nos olhos azues a reflecti-
reni . as bMlezas do céo, a nossa
Luisinha que vinha oifegante, in
quieta como quem perliba a fe

O nosso sentido de olfato, o na
riz accusa-nos a existência da poei
ra pôdre, do pó ou das partículas
nocivas’ ú saude.

0 cheiro é causado por pedaci-
tos (pequeníssimos) átomos de cor
pos que estão pérto de nós o que
vêm fixar-se interiormente no na
riz, que assim fica sujo, sendo por
tanto necessário laval-o sempre com
cuidado.

O sói, a luz, a agua, a limpeza
da casa, purificam o ambiente, re
frescam o ar, matam os micróbios.

Usemos portanto da arte de
conservar n saude do um modo in
telligente e cuidadoso, para não
adoecermos, porque o remedio além
de mais caro, é monos certo que a
prevenção :

Mais vale prevenir que remediar.

II

Deixemos o sol e a luz á von
tade nos nossos quartos, nos cantos
da casa; lavemos tudo combôaflf/Ufl,
sejamos correctainente aceiados.

Evitemos as cortinas, tapetes o
rendas, que fixam e guardam a
poeira; tomemos banhos de luz,
como do agua; sejamos ac, tiros, não
tenhamos mêdo de andar, passear
até suor, moderadamente ; não abu
semos de comidas, de bebidas, nem
do remedios venenosos. A agua fria,
pura, leve, clara, corrente, é a me-

,lhor bebida ; a comida simples, sem
excitantes, — a melhor refeição; o
trabalho, — a melhor sociedade.

Aceio no exterior; parcimónia
no interior: eis o segredo da lon
gevidade.

A vida moral bom regulada ; a
bòa ordem nos nossos nogocios ; o
trabalho constante o moderado; o
recreio innoCente com amigos ver
dadeiros ; o, finalmente, a bòa. con
sciência, — tudo isto é que nos pô
de dar saude no corpo e no espi
rito, o fazer-nos felizes.

Dfl. ROBERTO BELTRÃO.

CHARÁDÃ (ÊM LOZANGO)

Lêttra bélla e elegante
Com pêna vos apresento;
Pois, fallár é meu intento
D’esta donzélla constante.
Recostádo sôbre as hérvas,
Alegráva-me á feição
Pela lêttra que conservas

Cabo» Verde»*

GARCIA.
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'TTJ hygiene é a arte de conser-
J r l .  var a saude. Vale mais que

remediar.
A saude encontra se em rela

ção ou antes em conflicto com duas
ordens de factos: os meios, em que
nós vivemos, o a maneira como
usamos das faculdades de que so
mos dotados por Deus.

I

Vivemos todos no meio do ar.
0 ar para nos servir bem, devo ser
composto de dons elementos vivi
ficantes : o oxigénio e o azóte. O oxi
génio é o elemento por excellen-
cia, vivificante, necessário.

0 ácido carbónico, que se liberta
da respiração humana, altera a pu
reza do ar. E’ prejudicial.

0 óxido de carbóne, que provem
da combustão da maior parte da le-
nha do que nos servimos nas nos
sas cosinhas, e principalmento das
montureiras, ... - é  extromamen te ve
nenoso : ' produz a asphyxia o a
morto.

Este oxido existe no fumo da
maior parte das plantas, qne quei
mamos, como a charuteira, a bar-
biúca, a freira, o tortôlho, o espi
nheiro, isto é, das lenhos do que
commuinonto usamos.

A poeira (do caminho, das var
reduras, dos móveis, das roupas,
etc.) é porigosissima, e cerca-nos
quasi por toda a parto, como o ar.

A poeira, levantada polo vento,
pelos raios do sol, pelas varredu
ras o limpeza sacudida dos móveis,
contém pequeníssimos animaes pe
rigosos os micróbios , que, pela
respiração, entram nos botes, ou
pulmões, ficam ali ou percorrem o
corpo todo justamente com o san
gue, deixando-nos doentes, tisicos,
impaludados do miasmas podres.

licidade que persente mas que não
possue a inda ! ! . . .

*
A egreja estava tão linda, tão

adornada que era mesmo um en
canto o fazia lembrar o céo! Mas
oh tristeza, oh amargura! No lo-
gar do costume não vê os anjinhos
que tanto a fizeram soffrer de sau
dades e com quem desejava brin
car no dia da sua primeira com-
munhuo !

Seria corto que o dourado pa
lácio da sua phantasia tinha sido
destrui do cruel mente ?

E seus olhos choravam, chora
vam lagrimas que lho escaldavam
as faces lindas, muito vermelhas e
oflegantos.

—• «Mamã! Onde estão os meus
anjinhos cuja ausência n’este dia.
tanto me custa a soifror?»

— «Filha não estão cá ! Foram
pedir a Deus que to conserve a in-
noconcia que to vela n’oste dia !
Essas lagrimas que choras serão
transformadas pelos anjos do céo
em flores para adornar o throno de
Deus o só voltarão restituir-te a
ventura o a esconder-to em suas
azinhas muito alvas, quando, de
pois de soffreres muito na terra, el-
les to levarem no céo onde ficarás,
para sempre com elle».

nhor capsllão fazer umas praticas
muito agradáveis, cheias de con
tos bonitos, um céo aberto tudo
aquillo, um verdadeiro paraiso.

Iria finalmente vêr de novo os
anjinhos que lá deviam estar á sua
espera, na egreja onde ella appare-
ceria na próxima festa para receber
a Jesus que também já foi menino
e brincava no collo da Virgem que
estava n'nm quadro no dormitorio
do collogio !

Na egreja tudo se dispunha para
a festa da primeira communhúo,
essa encantadora festa das crianças
que mais toca o commove o cora
ção ! Vêr os innocontos vestidinhos
a primor, ornados de flores e fitas,
alegres, approximarem-se da Eu-
charistia a commungarom o pão dos
fortes, o pão que dá vida, que re
ligião possue tanta poesia, tanto
encanto, o segredo das intimas coin-
muções e das santas alegrias?!

Porém debaixo dos ornamentos
ficavam escondidos os anjos do Lui-
sinlia que na sua immobil idade se
deixaram ficar no escuro, som re
clamar a sua parte nu festa.

Tocava já no côro o orgão umas
melodias doces, suaves como per
fumes, e as vozes bem afinadas,
muito sãs, desferiam uns cânticos
que penetravam na alma, encan
tando -a.

Os padres paramentavam-se e
uma grande alegria rumorosa, com-
municativa, reinava por todos os
lados, entre a .multidão que sorria,
admirava, segredava e era feliz.

Estrallejavam os foguetes, re
picavam os sinos, elevavu-so no ar
um gorgeio de vozes, uma poeira
de sons, quando apparecem as crian
ças, em procissão, alinhadas, silen
ciosas, o entre todas destacava-se,
pela bollesa, polo vermelho das fa
ces, pelas lagrimas que lhe  brin
cavam nos olhos azues a reflecti-
rem . as bellezas do céo, a nossa
Luisinha que vinha offegante, in
quieta como quem perliba a fe

O nosso sentido de olfato, o na
riz accusa-nos a existoncia da poei
ra pôdre, do pó ou das partículas
nocivas’ ú saude.

0 cheiro é causado por pednci-
tos (pequeníssimos) átomos de cor
pos que estão pérto de nós o que
vêm fixar-se interiormente no na
riz, que assim fica sujo, sendo por
tanto necessário laval-o sempre com
cuidado.

O sói, a luz, a agua, a limpeza
da casa, purificam o ambiente, re
frescam o ar, matam os micróbios.

Usemos portanto da arte de
conservar n saude do um modo in-
telligente e cuidadoso, para não
adoecermos, porque o remedio além
de mais caro, é monos certo que a
prevenção :

Mais vale prevenir que remediar.

II

Deixemos o sol e a luz á von
tade nos nossos quartos, nos cantos
da casa; lavemos tudo com bôa agua,
sejamos correctamente aceiados.

Evitemos as cortinas, tapetes o
rendas, que fixam e guardam a
poeira; tomemos banhos de luz,
como do agua; sejamos ac, tiros, não
tenhamos mêdo de andar, passear
até suar, moderadamente ; não abu
semos de comidas, do bebidas, nem
do remedios venenosos. A agua fria,
pura, leve, clara, corrente, é a me-

,lhor bebida ; a comida simples, sem
excitantes, — a melhor refeição; o
trabalho, — a melhor sociedade.

Aceio no exterior; parcimónia
no interior: eis o segredo da lon
gevidade.

A vida moral bom regulada ; a
boa ordem nos nossos nogocios ; o
trabalho constante o moderado; o
recreio innoConte com amigos ver
dadeiros ; o, finalmente, a bôa con
sciência, — tudo isto é que nos pô
de dar saude no côrpo e no espi
rito, o fazer-nos felizes.

Dfl. ROBERTO BELTRÃO.

CHARÁDA (ÊM LOZANGO)

Lêttra bélla e elegante
Com pêna vos apresento;
Pois, fallár é meu intento
D’esta donzélla constante.
Recostádo sôbre as hérvas,
Alegráva-me á feição
Pela lêttra que conservas

Cabo» Verde»*

GARCIA.
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Prognosticos do tempo
CÄUENDARIO DA ARANHA

s aranhas são mui sensíveis
ús diversas mudanças da
atmosphera. Tem grande

sagacidade para prever mudança
de tempo : por ellas se póde saber
com anticipaçáo as variações da
temperatura. A experiencia tem
confirmado que haverá : •

Bofrl tempo, se as aranhas dos
jardins apparecem em- grande nu
mero, trabalham, em grandes fios,
ou tecem de noite nova teia : ou
se as aranhas das casas ficam en
voltas nos seus tecidos, mostram a
cabeça, estendem as pernas, e põe
ovos, o que suecede até sete vezes
nos annos em qm» faz muito calor.

Bom tempo flxo. se as aranhas
dos jardins urdem mui compridas
e mui largas algumas novas teias:
ou se as aranhas das casas conti
nuam a estender as pernas: quan
to mais as estendem para diante,
tanto mais o bom tempo deve per
manecer fixo.

Tempo variavel, se- as aranhas
dos jardins trabalham em pequena
teia, e negligentemente.

Vento' passageiro, -se* as ara
nhas dos jardins só estendem os
raios dn roda, som lhes pôr os fios
circulares, que devem cobrir o cen
tro da teia.

Vento durável, se as aranhas
dos jardins, som so retirarem nada
trabalham.

Chuva passageira, se as ara
nhas dos jardins ficam em peque
no numero, o só prendem muito a
custo o urdume das teias.

Chuva continua, so as aranhas
dos jardins se esconderem do Indo,
e as" aninhas das casas se revolvem
nas teias, não deixando vêr mais
que a sua parte posterior.

Frio passageiro, se as aranhas
das casas correm por aqui o por
alli nas habitações o luctnm entre

O OAMíPO si para se apoderarem das teias já
feitas e melhor situadas.

Frio intenso, sê as aranhaö das
casas trabalham muito, lançam no
vos fios, e prinoipalmente quando
de noite põem novos tecidos uns
sobre outros : é então que presen
tem a constância de grandes frios,
que de ordinário chegam oito ou
dez dias depois.

Quanto mais cheia é a , aranha,
que serve a estas observações, tanto
maior fé se póde pôr nos indícios.

(Ao nlau amigo o mavioso poeta Aleixo Justiniano Soorates da Costa)

Preferes, amigo, das grandes cidades
ao louco bulício, dos campos a paz.
Com tigo pensando, nos risos nus galas
dos campos jocundos a vida me apraz.

Alas fallo dos campos apenas povoado
de ricas searas, de raro casal :
pois longe, bem longe, de terras pequenas —
de vida mesquinha, mordente, lethal.

Nas grandes cidades, lá vês a pobreza,
em tudo a opulência, querei1 imitar ;
vês muita desgraça por causa do luxo,
— mas nunca a intriga lá teve logar;

Na cidade ha aaráue, ha bailes, passeios,
theatros, touradas, e cousas assim ; —
Nas terras pequenas, (é facto o que digo)
mil ditos, intrigas, mil nadas sem fim.

Assim meu amigo, não sei se to diga,
que mesmo nas grandes, não devas viver :
se n’uma, a intriga, nos ralla a existência,
nas outras o lutro, nos t-ir’o comei*.

BONS DIAS

0 nosso amigo C. M. tinha um
crendo grave que todos os dias de
manhã vinha cumprimental-o no
quarto, dizendo:

Dou-lhe as bons dias, patrão!
a que esto respondeu : — obrigado I

Quando o crendo quiz procurar
outro patrilo, apresentou-se ao amo
para as contas, pois nunca tinha
recebido real.

— Contas? de que? pois não
me tens dado sempre os bons dias ?

— Tenho, sim, senhor, todos
os dias desde que aqui estom

— Pois bem : estamos quites.
Se tu me désteá todos os teus dias,
nada tens a receber. Obrigado, ra
paz . . .

Modo do gelar agua  ou vlnlio (sem gêlo)

Enche-se uma vnsilhn com agua,
e collocam-sp dentro d’ella as gar
rafas com agua ou vinho.

Deita-se na vasilha um bocado
de enxofre; e, no cabo de 2 horas,
as garrafas de vinho ou agua esta
rão tão frias como se estivessem
mett-idas em gêlo.

Eis pois porque digo, que o campo é mais bello,
a vida mais livre ali na solidão :
no campo sómente se encontra o repouzo,
que foge dos centros, da sorte ao baldão?;

Ali entro as aves, verduras e flôros,
esquece-se o mundo, contempla-se os ceus ;
ali em repouso, aquitado o espir'to,
a familia só vimos, pensando em Deus.

(Praia)
ANTONIO JOAQUIM RIBEIRO.

í auroptn)
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Prognosticos do tempo
CAL.ENDARIO DA ARANHA

s aranhas são mui sensíveis
ús diversas mudanças da
atmosphera. Tem grande

sagacidade para prever mudança
de tempo : por ellas se póde saber
com anticipaçâo as variações da
temperatura. A experiencia tem
confirmado que haverá : •

Bofrl tempo, se as aranhas dos
jardins apparecem em- grande nu
mero, trabalham, em grandes fios,
ou tecem de noite nova teia : ou
se as aranhas das casas ficam en
voltas nos seus tecidos, mostram a
cabeço, estendem as pernas, e põe
ovos, o que suecede até sete vezes
nos annos em qm» faz muito calor.

Bom tempo flxo. se as aranhas
dos jardins urdem mui compridas
e mui largas algumas novas teias:
ou se as aranhas das casas conti
nuam a estender as pernas: quan
to mais as estendem para diante,
tanto mais o bom tempo deve per
manecer fixo.

Tempo variavel, se- as aranhas
dos jardins trabalham em pequena
teia, e negligentemente.

Vento' passageiro, -se’ as ara
nhas tios jardins só estendem os
raios da roda, sem lhes pôr os fios
circulares, que devem cobrir o cen
tro da teia.

Vento durável, se as aranhas
dos jardins, som so retirarem nada
trabalham.

Chuva passageira, se as ara
nhas dos jardins ficam em peque
no numero, ,e só prendem muito a
custo o urdume das teias.

Chuva continua, so as aranhas
dos jardins se esconderem do todo,
e as nranhns das casas se revolvem
nas teias, não deixando vêr mais
que n sua parte posterior.

Frio passageiro, se as aranhas
das casas correm por aqui o por
alli nas habitações e luctnra entre

O SâiiSFC? si para se apoderarem das teias já
feitas e melhor situadas.

Frio intenso, sê as aranhas das
casas trabalham muito, lançam no
vos fios, e prinoipalmente quando
de noite põem novos tecidos uns
sobre outros : é então que presen-
tom a constância de grandes frios,
que de ordinário chegam oito ou
dez dias depois.

Quanto mais cheia é a ,  aranha,
que serve a estas observações, tanto
maior fé se póde pôr nos indícios.

(Ao nlau amigo o mavioso poeta Aleixo Justiniano Soorates da Costa)

Preferes, amigo, das grandes cidades
ao louco bulício, dos campos d paz.
Com tigo pensando, nos risos nas galas
dos campos jócundos a vida me apraz.

Alas fallo dos campos apenas povoado
de ricas searas, de raro casal :
pois longe, bem longe, de terras pequenas —
de vida mesquinha, mordente, lethal.

Nas grandes cidades, lá vês a pobreza,
em tudo a opulência, querei1 imitar ;
vês muita desgraça por causa do luxo,
— mas nunca a intriga lá teve logar;

Na cidade ha oaráus, ha bailes, passeios,
theatros, touradas, e cousas assim ; —
Nas terras pequenas, (é facto o que digo)
mil ditos, intrigas, mil nadas sem fim.

Assim meu amigo, não sei se to diga,
que mesmo nas grandes, não devas viver :
se n’iima, a intriga, nos ralla a oxistencia,
nas outras o liara, nos tir’o comer.

BONS DIAS

0 nosso amigo C. M. tinha um
crendo grave que todos os dias de
manhã vinha cumprimental-o no
quarto, dizendo:

Dou-lhe as bons dias, patrão!
a que esto respondeu : — obrigado I

Quando o crendo quiz procurar
outro patrão, apresentou-se ao amo
para as contas, pois nunca tinha
recebido real.

— Contas? de que? pois nào
me tens ciado sempre os bons (lias ?

— Tenho, sim, senhor, todos
os dias desde que aqui estom

— Pois bem : estamos quites.
Se tu me désteá todos os teus dias,
nada tens a receber. Obrigado, ra
paz . . .

Modo do gelar agua ou vlnlio (sem gêlo)

Enche-se nina vnsilhn com agua,
e collocam-sp dentro <l’ella as gar
rafas com agun ou vinho.

Deita-se na vasilha um bocado
de enxofre; e, no cabo de 2 horas,
as garrafas de vinho ou agua esta
rão tilo frias como se estivessem
mett-idas em gêlo.

Eis pois porque digo, que o campo é mais bello,
a vida mais livre ali na solidão :
no campo sómente se encontra o repouzo,
que foge dos centros, da sorte ao baldão?;

Ali entro as aves, verduras e flôros,
esquece-se o mundo, contempla-se os ceus ;
ali em repouso, aquitado o espir'to,
a familia só vimos, pensando em Deus.

(Praia)
ANTONIO JOAQUIM RIBEIRO.

í auroptn)





A ESPERANÇA A ESPERANÇA122 128

clinação do sou espirito todo devo
tado ao apostolado da propagação
da instrueção em Cabo-Verde.

Voltando á província munido
com a «Provisão» quo o nomeava
prefeito do Seminário, no desem
penho d’esta missão espinhosa se
esmerou, até quo passou á ilha da
Bôa-Vista na qualidade do parocho
da freguezia do Santa Isabel, logar
quo desempenhou até ao anuo de
1895.

Na ilha da Bôa-Vista lançou os
fundamentos ú cgreja do S. João
Baptista da freguezia do mesmo
nome, fundou varias escolas para
ambos os sexos, promoveu devo
ções, desenvolvendo unia activida-
de prodigiosa que mereceu o applan-
so do seus superiores e dos seus
conterrâneos quo o consideram o
estimam como filho prestimoso e
querido.

í:

Em 1895, por proposta do ve
nerando Prelado 1). Joaquim Au
gusto de Barros, (pio assim quiz
dar uma prova do apreço em que
tinha os serviços parochiaes do ze
loso sacerdote, foi nomeado ■cone-
go capitular da Sé do Cabo-Verde
funcçíio quo accumula com a ro-
goncia d’uma cadeira nó Seminá
rio. Sendo também o parocho da
freguezia do N. Senhora do Rosa-
rio e n’esta qualidade lá vai con
tinuando o sou apostolado, promo
vendo, por todos os modos, a in-
strucçâo da juventude, tomando
sempre um calor cominunícalivo
quando se trata do qualquer ma
nifestação festiva ou coininemorn-
ção patriótica, como por occnsiilo
do centenário da descoberta da ín
dia ein que tanto se honrou a ilha
de S. Nicolau, séde da diocese de
Cabo- Verde.

Fazendo justiça ao sou talento
o ás suas variadas aptidões (pie eile
põe ao serviço da sua terra com
verdadeira devoção, nao calaremos
n’este momento uma qualidade quo
o torna extremainente Sympathien

ao nosso coração : referimo-nos ao
incendrado amor que consagra á
pátria Portugueza, ao onthusiasnio
que tmna pela sua historia, pela
sua litteratura, por todas as mani
festações intollectuaes, es tetinas ou
heroicas do grande povo, quo, se
é incomparável como marinheiro,
descobridor e conquistador, é egual-
mente grande em todas as mani
festações do pensamento, nas artes
o nas lettras, no desenvolvimento
colonial e agrícola.

Lhano, aílavol, jovial, muito
franco, o conego Teixeira é vene
rado em Cabo- Verde por este con-
juncto de qualidades que o destin-
guom, quo dito um cunho especial
á sua individualidade quo o tor
nam prestimoso.

Apaixonado das lottras a que
consagra todas as horas disponí
veis, possuidor d’uma bôa biblio-
flieca onde ha curiosidades de va
lor, cultiva a poesia o a musica com
successo, sobrando-lho ainda tem
po para o convívio dos amigos quo
n toda a hora o proc.uram.

Fundou o «Almanach Luso- Afri
cano», repositorio de muitasdns suas
producções, publicação a que eile
consagra toda a sua alma, não es
morecendo perante serias difticul-
dades que se teôm opposto ao des
envolvimento da sua publicação
dilecta. «s

Eis o perfil do nosso prosado
collega e amigo, perfil lançado a
fugir, sem levantar a penna do pa
pel que vamos enchendo com estas
notas no gabinete da redacçiio da
«Esperança», com um excessivo
calor que abafa, n 84” centígrados,
e esta circuinstanc.ia nos inhibe de
photographar nitidamente, todas
as feições do nosso presado, amigo
que desculpará, estamos certos, a
mosquinhice dos traços em attençiio
ao sentimento que os dictou.

A industr ia ingleza
'■ V-íVvra comprehender a impor-

tancia da industria ingle-
C_> za, basta saber quo as di

versas fabricas que existem na  ca
pital da Inglaterra produzem por
semana: 14.000:000 ponnas d’aço,
(>.000 camas de ferro, 7.000 es
pingardas, 300.000:000 de pregos,
100.000:000 de botões, 1.000 cadei
ras de ferro, 5.000:000 de moedas
do cobre o bronze, 6 toneladas de
utensílios de papel prensádo, mais
de 30.000 joias, 4.000 milhas do
arame de ferro o d’aço, 10 tonela
das de alfinetes, 1B0.00Ú grosas de
parafusos, 50 toneladas de dobra
diças de ferro fundido, 350 milhas
de pavio de véllas, 4$ toneladas de
metal refinado, 40 toneladas de ni-
kel, e 8.500 folies I

Ibiego Wxeira.
nossa gravura é som duvida

If l  , uma surpreza para o nosso
<3 collega Conego Teixeira,
diroctor o nlina d’esta revista, sur
preza devida n amabilidade do edi
tor o nosso amigo snr. Costa Braga.

Ha-de ser um inysterio para o
nosso prosado collega o modo como
a presente gravura foi obtida, em
que, pôde dizer-se, fez prodígios, o
habil photographo bracharense Go
mes Marques. :?•

Natural da pittoresca e riquís
sima ilha de Santo Antao, uma das
primeiras do nrchipolago, o conego
Teixeira é: Cabo-Verdiano por nas
cimento o polo coração, tal o nftecto
e amor que consagra á sua terra
natal, que lhe tributa egual estima
e veneração.

Alumno laureado do Smninario-
lyceu onde concluiu os estudos e
se ordenou em 1890, depois d’uma
demorada visita á Metropole onde
veio aperfeiçoar o seu talento e
desenvolver as suas faculdades, no
estudo attento das cousas que ia
vendo e admirando, gonio nervo
so, incansável, i ornando nota do
que via com ancia do quem tudo
deseja conhecei* a fundo, percor
reu o Raiz do norte a sul, nada lho
escapando, subindo ás eminências
para admirar os bellos panoramas,
doscondo aos valles para gosnr a
sua amenidade, visitando tudo, tem
plos e sanctuarios, asylos o odiii-
cios de caridade, museus o biblio-
thecas, merecendo-lhe carinhosa so
licitude as casas d’educaçâ.0, ly-
ceus, seminários o escolas modestas.

No ancoio com que se informa
va do movimento escolar, dos pro
cessos d’onsino, dos melhoramen
tos que a moderna arte d’ensinar,
a. pedagogia, tem introduzido para
o aperfeiçoamento da instrueção,
revelou o jovon ecelesiastwo a in

.a-,»

A importância do assnear na  nutrição

assucar é um alimento agra-
C S j  (lavei e.uti l .  Transforma-se

em. parte, no estomago, em
acido láteo, dissolve o phosphato
de cal dos alimentos, e fal-os pró
prios para serem assimilados; coope
rando com o assnear gástrico, fa-
cillrta a digestão, e converte-se di-
rectamente em comida e gordura
quo muito contribuo para a nutri
ção. O assacar niio só é um alimen
to util mas também é, em muitos
casos, indispensável á saúde. Na di
gestão ponósa basta um copo d’agua
assuenrada, para fácil lital-a imme-
diatnuiente.

Deve-se esta. virtude tão pode
rosa ao assucar, porque transfor
ma-se em acido láteo e completa a
digestão. O café e chá são excitan
tes poderosíssimos para muitas pes
soas, Mas, bem assucarados, tornam-
se em bebidas digestivas.
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Mais 123 bacharéis ■o sangue será também egual mente
são.

Mas se a natureza humana, re
cebesse muitos princípios que lhe
não convèem, que não podem pro
duzir bom sangue, e que  ; ella não
podésse conseguir expulsar, o san
gue não poderia sei* bom.

Por exemplo, o, álcool é mais
prejudicial do que util ú economia,
que não póde utilisál-o ; quando se
bobo álcool, esto introduz-se no
sangue.

Quando se toma uma substancia
venenosa como medicamento, o ve
neno penetra lambem no sangue;
o mesmo succede com os alimen
tos e bebidas que fornecem aó or
ganismo muitos princípios, que
corrompem o sangue e são causã
de innumeraveis doenças.

E’ por conseguinte necessário
sor sempre prudento na escolha dos
alimentos o das bebidas, para não
corromper o sangue o não preju
dicar a saiíde; o isto ú tanto mais
necessário porque n naturoza 1 não
tem limites nas suas exigências,
procurando esses mesmos alimen
tos e bebidas com um prazer des
comedido ; se fosse: n satisfazer-se
sempre esta inclinação, não somente
se enfraquecia o organismo tornnn-
dó-o doente, mas poderia ató mes
mo arruinar-se completrtmente a
sua constituição. Qhnntos não t?em
sido conduzidos prematuramente
ao túmido pelo uso do álcool; be
bedores de cerveja, de vinho ou de
aguardente!

Outro tanto teni succedido com
o abuso dos ácidos ; com o vinagre,
por exemplo, ou com delíoadas gu
loseimas, que produzem’ as mais
funestas consequências. > <

(O :nsn testamento)
S.KNEiPP-

JMtsA «Tregúft cio Deus» trouce
como consequência im mediata o
desenvolvimento das relações so-
ciaos, a liberdade das communas,
fecundante instituição d’ esta edade,
e preparou o grande movimento
das crusadas á terra Santa, fnoto
culminante na historia occlesias-
tica.

Nos tempos modernos, em face
dos grandes acontecimentos que n
descrença e o retrocesso á bavberia
medieval, tom gerado fructos da
desordem universal, e de que teêin
sido víctimas graduados persona
gens o chefes d’Estado, a «Tregúa
de Dons;', carinhosa instituição que
a religião inspirou, toma um vulto
venerando e desenha-se nos hori-
sontes da humanidade como uma
fortaleza de refugio, como uma
arvore bomdita a cuja sombra se
abrigarão ainda as victimns da ty-
rannia, arvorada, em nome não sei
de que princípios sociaes.

c. B.

A Universidade do Coimbra, no
presente anno lectivo forneceu no
paiz mais .133 banhareis, sendo 5
theologes, 87 advogados, 31 médi
cos, 2 matlmmaticos e 8 philoso-
phos !

hegetida sobre a fugida para
o Egypto

0 regresso das Magestades,—
Foi com saudação calorosa, onde
ín a tradiicção do sentimento na
cional, que a Pátria recebeu os Ré
gios Hospedes de regresso da re
cente viagem aos Açores e Ma
deira.

As festas não podiam ser mais
calorosas e significativas nos dois
archipelagos, e no coração de Sans
Magestades perdurará, sempre viva
e sempre grata, a recordação de
tão aflvctiiosn hospedagem. 1

Com a Nação, saudamos os au
gustos representantes d’ cila e ao
povo ilhéu a nossa veneração sin
cera pelo modo verdadeiratnente
extraordinário e enthusiastico co
mo recebeu os Monarchás Portu-
guezes.

O Santo Padre Lelio XIII acaba
de publicar uma Carta dirigida aos
Superiores Geraes das Congrega
ções Religiosas, carta onde se faz o
elogio caloroso das ordens, con
solando-os e confortando-as pelos
trabalhos o perseguições de que
vão sendo victimns.

O Santo Padre, depois de pro
testar contra as leis d’excepção pro
mulgadas na França contra os fi
lhos dilectos da Egreja, concluo:
O Papa eslá comvosco, a Egreja
não morre !

Centro Naeional. --'Para com
bater a corrente ultimainente for
mada contra as congregações reli
giosas, no nosso paiz, fundou-se em
Lisboa, com ramificações nas pro
víncias, uma liga d’homens de bôa
vontade intitulada: Centro Nacio
nal. O seu finvé pugnar pelos di
reitos e liberdades da Egreja e o
lomina que se lè na sua bandeira
é este : Religião e. Patrin.

if: .

'"T uiiante esta fatigante fugida.
■3 z a Santa Fmnilia achou se

de  repente em face dhim
homem que semeará trigo. A vista
da Virgem Maria, o o olhar gravo
da creançn que tinha nos seiis bra
ços, fez descer nó seu coração uma
luz pnrificanto da graça. Elle aco
lheu os estrangeiros com bondade
e deixou-os passar pelo seu campo.
A jovon mão contou-lhe então que
eram perseguidos polos soldados
do Herodes.
, — O que lhes dirias se pergun

tassem por nós?
- Que não passaram por aqui.
— Não, não deves mentir por

que é pecando; conta-lhos a verda
de, e respondo-lhes:

- Passaram omquan to eu se
meava este grão. Os .viajantes con
tinuaram o seu caminho. No dia
seguinte do manhã, o lavrador fi
cou admirado do v è r q u o  o trigo
tinha nascido, produzido, o amado-
rocido durante a noite.

Emquanto eile contemplava, os
officiaes de Herodes, perguntaram-
lhe pela Santa Família. — Sim se
nhor, passaram emquanto semeava
o meu trigo. Os soldados rétiraram-
se porque o trigo já estava ■Cres
cido, e viram que não podia ser
aquella que procuravam.

Á VOLTA DO MUHDO

Paris, 31 — O «Matin» publica
um tclegramma do Gastao Stil-
gier, annunciando que chegara ti
capital da França esta noíto, de
pois de ter dado a volta no mundo
em 63 dias, 10 horas e 20 minutos,
percorrendo 83.294 kilometros.

0 SANGUE

sanuue fórma-so dos princi-
t S J  pios nutritivos que se for-
<3/ neemn ti economia.

Se esta recebo alimentos sãos, O segredo dá carta A inviolável.
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medieval, tom gerado fructos da
desordem universal, e de que teêin
sido víctimas graduados persona
gens o chefes d’Estado, a «Tregúa
de Deus;>, carinhosa instituição que
a religião inspirou, toma um vulto
venerando e desenha-se nos hori-
sontes da humanidade como uma
fortaleza de refugio, como uma
arvore bomdita a cuja sombra se
abrigarão ainda as victimas da ty-
rannia, arvorada, em nome não sei
de que princípios sociaes.

c. B.

A Universidade do Coimbra, no
presente anno lectivo forneceu no
paiz mais 133 bacharéis, sendo 5
theologes, 87 advogados, 31 médi
cos, 2 mathematicos e 8 philoso-
phos !

hegetida sobre a fugida para
o Egypto

0 regresso das Magestades,—
Foi com saudação calorosa, onde
ín a tradiicção do sentimento na
cional, que a Patria recebeu os Ré
gios Hospedes de regresso da re
cente viagem aos Açores e Ma
deira.

As festas não podiam ser mais
calorosas e significativas nos dois
archipelagos, e no coração de Suas
Magestades perdurará, sompro viva
e sempre grata, a recordação de
tão ofíbíUiiosn hospedagem. 1

Com a Nação, saudamos os au
gustos representantes d’ ella e ao
povo ilhéu a nossa veneração sin
cera pelo modo verdadeiratnente
extraordinário e enthusiastico co
mo recebeu os Monarchás Portu-
guezes.

O Santo Padre Leito XIII acaba
de publicar urna Carta dirigida aos
Superiores tteraes das Congrega
ções Religiosas, carta onde se faz o
elogio caloroso das ordens, con
solando-as a confortando-as pelos
trabalhos o perseguições de que
vão sendo victimns.

O Santo Padre, depois de pro
testar contra as leis d’excepção pro
mulgadas na França contra os fi
lhos dilectos dfl Egreja, concluo:
O Papa eslá comvosco, a Egreja
não morre !

Centro Nacional. --'Para com
bater a corrente ultimamente for
mada contra ns congregações reli
giosas, no nosso paiz, fundou-se em
Lisboa, com ramificações nas pro
víncias, uma liga d’homens de bôa
vontade intitulada: Centro Nacio
nal. O seu finiié pugnar pelos di
reitos e liberdades da Egreja e o
lomina que se lè na sua bandeira
é este : Religião e. Patria.

if: .

' r KURANTE esla fatigante fugida.
■3 z n Santa Família achou se

de  repente em face dhim
homem que semeará trigo. A vista
da Virgem Maria, o o olhar gravo
da creança que tinha nos seus bra
ços, fez descer nó seu coração uma
luz pnrificanto da graça. Elle aco
lheu os estrangeiros com bondade
e deixou-os passar pelo seu campo.
A jovon mão contou-lhe então que
eram perseguidos polos soldados
do Herodes.
, — O que lhes dirias se pergun

tassem por nós?
- Que não passaram por aqui.
— Não, nao deves mentir por-

<juo é pecando; conta-lhes a verda
de, e responde-lhes:

- Passaram omquan to eu se
meava este grão. Os .viajantes con
tinuaram o seu caminho. No dia
seguinte do manhã, o lavrador fi
cou admirado do vèrjpie o trigo
tinha nascido, produzido, o amado-
rocido durante a noite.

Emquanto elte contemplava, os
dfíiciaes de Herodes, perguntaram-
lhe pela Santa Familia. — Sim se
nhor, passaram emquanto semeava
o meu trigo. Os soldados retiraram-
so porque o trigo já estava _ cres
cido, e viram que não podia sor
aquella que procuravam.

Á VOLTA DO MUHDO

Paris, 31 — O «Matin» publica
um tclegramma do Gastao Stil-
gler, annunciando que chegara ti
capital da França esta noíte, de
pois de ter dado a volta no mundo
em 63 dias, 10 horas e 20 minutos,
percorrendo 33.294 kilomotros.

0 SANGUE

sanchte fórma-sc dos princi-
t S J  pios nutritivos que se for-
<3/ neemn ti economia.

Se esta recebo alimontós sãos, O segredo dá carta A inviolável.
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balho diz : que a quantidade d’agua
evaporada n’um campo desarbori-
sado foi de 0,ni414, ao passo que,
em igual porção do terreno arborisa-
do, essa quantidade foi de 0,"'()82,
ou seja 5 vezes menos.

Conclue-se que a vegetação dos
arvoredos attenúa as variantes de
temperatura, regularisa-a do modo
a não haver as osoillações bruscas,
causas de tantos males. Esta acção
reguladora dos arvoredos tem mes
mo uma maior amplitude, porque
faz osoillar as maximas e as míni
mas do temperatura deqtro de mais
curtos limites.

O papel que representa um inas-
siço do arvoredo sobre a temperatu
ra é pois, bem similhante ao már ;
actua como regulador.

Se consideramos também a in
fluencia dos arvoredos sobre a tem
peratura do sólo vemos, pelos es
tudos realisados nas estações de Ba-
viora, que a média annual da tem
peratura do sólo vestido de arvo
res é inferior á do sólo nu, entre
1,°3 a 1,5 gráus.

Os arvoredos concorrem para a
salubridade do ar, já pelas emana
ções do cortas especies, como polo
ozôno que abunda em relação pro
porcional á quantidade de arvores.

Oitam-se muitos factos de po
voações insalubres que deixaram,
de o ser devido exclusivamente a
massiços do arvores.

No numero seguinte fallaroi das
especies que se adoptam ao clima
d’este archipélago.

ANTONIO S. MONTEIRO.
(Oubo-vordiano)

Cwêasque predomina, originando os di
versos solos agrícolas.

Nas ilhas do Fôgo o Santo-  An-
tão, os grandes accidontes orogra-
phicos constituem, na região do in
terior, uma infinidade de ladeiras
de fôrmas exageradas, em quo a
falta de arvoredo tem concorrido
para o empobrecimento d’ estes ter
renos, devido, é claro, á acção das
aguas pluviaos que arrastam o re
vestimento terroso, aprosentando-
so estes terrenos apenas cobertos
por mattos rasteiros, nos sitios on
de existe alguma partícula terrosa,
e rochas escalvadas e nuas ou ape
nas revestidas por musgos e li-
chens.

Torna-se urgente proteger es
tes terrenos, empregando para esse
fim. plantas arbóreas e arbustiens,
que representaria um papel dupla
mente importante, tornando ferieis
extensas superficies hoje comple
tamente abandonadas, regularisan-
do o curso das aguas, e, finalmonto
protegendo-os das corrosões perió
dicas.

t.

Por este rápido esboço se vê
quão importante o necessária é a
arborisacáo.

A influencia que teêm os ar
voredos sobro o clima tem sido mui
to discutida: uns pretendem ne-
gal-a, outros polo contrario, con
sideram dependentes da acção dos
arvoredos todas as modificações cli
matéricas que se dão em zonas ar-
borisadas ou não.

Se os arvoredos não são a causa
das principaes alterações climaté
ricas notadas no globo, se não mo
dificam em extensas regiões os phe-
nomenos meteorologicos geraes, ■—
não é menos verdade que teêm uma
acção local bastante pronunciada,
e, para o comprovar, vou citar uns
trabalhos realisados em França, na
Escola Florestal do Nancy pelo
snr. Mathien.

O resumo d’ este importante tra

COMMERCIO
Escripturação

/Y. a variadíssimos methodos e
systeinas de escripturação

O mercantil, e alguns tão
phantasticos e caprichosos, quo não
teêm passado da exposição quo d’el-
les fazem os seus enthusiastas e
esquentados auctores.

Todos querem inventar systo-
mas e methodos novos, e com isto
só tem conseguido complicações e
confusões !

A nosso vèr. o no que estamos
encostados a auctorisadas opiniões,
o systema por partidas dobradas
é o unico acceitavel, claro, harmó
nico e que dá mais promptamente
a conhecer ao commerciante a sua
posição.

Tem, porém, um defeito, que
é o de ter um machinismo um pou
co complicado e de demandar tem
po dobrado, como mesmo o está in
dicando o sou nome, pois, por este
systema ha duplicação de lança
mentos : sempre quo se lance a de
bito do uma conta uma verba, tom
quo se levantar a credito de outra
conta, a mesma verba. E’ engenhoso,
innegavelmentc, mas exige muita
attenção, muito escrúpulo, muita
pratica, para não haver erros de
lançamentos, que para os desfazer
se dispende muitas vozes grandes
sommas de tempo, paciência e suo
res frios.

Além d’isto, consideramol-o um
systema luxuoso, em demasia, para
o commercio miúdo. Em geral o
pequeno commercianto nãò está ha
bilitado a escripturar olle proprio
por esto systema, o não pôde pa
gar a um guarda livros, para o fa
zer, porque sondo limitados os seus
lucros, limitadas devem sor as suas
despozas, e um guarda livros faz-
so pagar bom.

Ha uma outra cireumstancia no
tável a mencionar contra oste sys-

bainha Victoria possuía uma
J r  coroa avaliada em 1:800 con-

tos.
E’ ornada com um grande ru

bi, 17 saphiras, 1:360 brilhantes,
1:273 diamantes, e 273 pérolas.

A coroa que o czar usa nas occa-
siões de grande apparato tem uma
cruz formada do 5 pedras de dia
mante sobre um grande rubi.

A czarína tem uma corôa, ver
dadeira obra-prima, ornada das mais
finas pedras que a mão do homem
poude preparar.

Porém a mais preciosa corôa (pie
ha no mundo é a que órna a fronte
do rei de Portugal. As pedras que
a. enriquecem são avaliadas om
5:000 contos.

Mas as pedras
Das corôas reúes,
Muitas vozes
São espinhos mortaes.

a. da c. r.

Escola á antiga
Os óculos no nariz, bem cimentado
por densa nuissa de rapé iuunundo ;
O resto ora hoçiil, orajoenudo,
de tímidas crianças rodeádo,

Antigo professor está sentado,
no meio d’um silencio, o mais profundo;
solemne aspecto de aterrar o mundo,
pesáda palmatória sempre ao lado.

A líçlio é d’Historia. Jà casmurro,
o mestre puxa a caixa do rapé,,
o alumno lê : — I)om Pedro quinto. . .

Um murro
A tôsca mêsa ubúla!. . . O alumno, om pé,
oncára o mestre. . . — Que dioséntc, burrotf
D ! . . .  Pedro! V I . . .

— D, Pedro, V, é que e I

Paul, Calio-Verde.
januario LEITE.

— O’ doutor ! nunca me esque
cerei de que lho devo a vida.

— Não oxaggére, não oxaggéro !
Devo-me só 50 mil reis de vi

sitas, e d’ isso é que eu não queria
que se esquecesse . . .
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A E S M O L A
(dialogo)

— Tu não s abes, inaniíi, on dei o meu tostão
Ao pobre, <nio passava alóm, som lar, sem pito.
— Fizésto boa. ncjão, mas porque o revelas ?
Nossas bons acçHos, oecultas, são mnis bellas.

Sc fiteren algum Icm,
Nib o digas a ,nfngucm.

. Oabo-Verde, 1S09.
OBSCURA PAULENSE.

Algumas flôres também mudam
de , apparencia quando está para
ventar, outras quando uma nuvem
intorcepta a luz do sol, outras
quando grande quantidade de fluido
electrico annuncia a approximação
do trovão.

O nephentes da índia, cuja flôr
é como uma especie de copo, ou
vaso fechado, o cheio de um li
quido salutar para os passaros, o
algumas vezes em tal quantidade,
que sacia os viajantes, não abre a
sua tampa senão quando o céo está
puro o sereno, o baixa-a quando se
torna nublado.

Nn aula :
Professor — Valha-te Deus, ra

paz! Cada vez sabes menos! Eu
quando tinha a tua edade, já lia
corroctamontc, , e fazia as quatro
operações. . .

Discípulo. — E’ que naturalmen
te o senhor teve melhor mestre do
que eu . . .

A SEBENTA COIMBRÃ

G r'HEOiüA da retroaotividade da
Alma antropologica do bou-
dhisrao neolithico, appl iça

do ás suggestões magnanimas do
socialismo do procosso civil espe
cial. — Lição duodécima primeira,
oitava para a repetição. Na lição
precedente examinamos as condi
ções libertarias do nihilismq phy-
sico. Vimos as differentes circum-
voluções cerobraes do commoroia-
lismo magnético da criminalidade
política, nas suas relações mais fe
rnes com a therapeutica egypoia,
applicada ús questões da Armenia.
Resta-nos fazer a interpretação ma-
gestatica do art.° 4.°, onde se trata
da valorisação das mercadorias das

SEM COJíTESTfíÇÃO execuções fiscaes, no núcleo pre
dominante da exegese critica no
reinado de Affonso V. (Decreto
n.° 21 de 30 de fevereiro do 97).

N’oste ponto precisamos distin
guir capacidade em sentido stri
cto e em sentido lato. No primeiro
comprehende-se não só a manifes
tação hypothotica e real do anima-
tographo, mas a psychologia dos
caracteres absolutos na sequência
lógica o formal das bobines do dr.
Abel — (Vide Abel Andrade na
Critica Financial, Haquettes de Ca
bral Anacleto, Alta Altura do Du
que de Espinho, Rosalino Cândido
e a obra em dose volumes o Ro
cambole. . . )

HENRIQUE DE VASCO NCELLOS.

Zjrt' e lebbâvám-se  em uma das
egrejas d’esta villa as ma-

'5/ tinns do Natal, uma das fes
tividades de maior concorrência em
toda a província. O templo achaya-
se repleto de fieis, como é trivial,
n’oste dia, em toda a parte christã.

E ,  como em occasiões taes não
é raro apresentarem-se indivíduos
que, movidos pela embriaguez pra
ticam dentro da egreja actos di
gnos de correcçãoj o reverendo pa
rodio pediu e obteve do regedor
de parochia um cabo de policia
para manter a devida ordem, ex
plicando aquêlle ao referido cabo
que não deixasse passar da teia
para dentro nenhum indivíduo des
calço.

Poucos momentos depois, e, na
occasião em que o guarda se achava
um pouco distrahido, ultrapassou
um camponio o limito marcado para
os descalços, collocando-se bem per
to do policia. — Este percobcndo-o,
intimou-o a sahir, accrescentando
que, — por orde de nhô Píide, era ve
dada alli a entrada de indivíduos
descalços ; ao que o campónio res
pondeu de cabeça erguida e em alta
vóz e bom som :

« O’ riha tio, oc& dezé rílw Páde
comò wne dezé, oomô óra qu' aquêlle
huême descalçado que Wt lá rialtar
sahi, eile qu' antrá permeôre, antom
ume ta salii; océ ovi?»

O padre, que bem comprehen-
deu a intenção da resposta que
acabava de ouvir, dirigiu um olhar
assús explicativo ao policia, conti
nuando por tanto o nosso homem
muito socogado a assistir á reli
giosa funeção, e sem que ninguém
mais sé lembrasse de o incommodar.

O homem desçalço a que o cam
ponio se referia era a imagem do
Christo.

(Santo Antão)
BENTO CORREIA.

Prognosticos do tempo
PELAS KhORES

indícios prováveis do tem-
t \ 1 po também pódem observar-

se pela inspecção das flôres;
algumas ha, que tem no movimen
to das suas folhas, e flôres, a pro
priedade de seguir as variações da
atmosphera, polo quo se lhes tem
chamado flôres meteorológicas.

Esta propriedade, que é conse
quência da maior ou menor in
fluencia que tem na sua organisa-
ção o maior ou menor frio ou ca
lor, manifesta-se nos movimentos
mais ou menos sensíveis que as va
riações da secou ra ou humidade
n’ellas operam.

Assim, o malmequer d’ África não
abre a flôr de manhã, se deve cho
ver durante o dia. O contrario suc-
cede ao letru da Sibéria

O oscalis do Cabo fecha com a
approximação da formen ta, e abre
quando ella se dissipa.

A acácia da Nova Hollanda, e a
parliera do Perú, fecham as pételas
e inclinam tristemente os ramos,
quando o céo deixa de estar sere
no, e levantam-os, ou abrem-nas
com o bom tempo.

Pelo contrario a allélua do Bra-
zil, e o trevo da Suécia, não le
vantam as folhas, ordinariamente
inclinadas, senão quando se appro-
xima tempo húmido e tempestuoso.

Quem tem telhado de vidro, não
atira pedras ao do visinho.

0 regador d’um homem
d’espirito

ffonso Karr tinha como vi-
Jrj  sinho no campo um tal X . ..

quo possuia uma bibliothe-
ca. Um dia Karr pediu-lhe que lho
emprestasse as obras de Alfieri.

«E’ impossível respondeu-lhe o
visinho. eu tenho o costume de não
deixar sahir nenhum livro da mi
nha casa. Mas se o snr. Karr qui-
zer lôr em minha casa, tem todo o
dia para o fazer.»

Pouco tempo depois o tal X . . .
foi pedir ao escrivão-jardineiro um
regador emprestado.

«Impossível, responde-lhe o snr.
Karr, eu tenho o costume de não
deixar sahir nenhum regador do
meu jardim. Mas se o snr. X . . .
quizer regar em minha casa, tem
todo o dia para o fazer.
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A E S M O L A

(dialogo)

— Tu não ii abes, mnniíi, ou dei o meu tostão
Ao pobre, tino passava alóm, som lar, sem pito.
— Fizésto boa. ncjão, mas porque o revelas ?
Nossas bons acçOos, oecultas, são mais bellas.

Sc fiecrcs algum Icm,
Xib o digas a ,nfngucm.

. Cabo-Verde, IS®.
OBSCURA PAULENSE.

Algumas flôres também mudam
de , apparencia quando está para
ventar, outras quando uma nuvem
intorcepta a luz do sol, outras
quando grande quantidade de fluido
electrico annuncia a approximação
do trovão.

O nephentes da índia, cuja flôr
é como uma especie de copo, ou
vaso fechado, o cheio de um li
quido salutar para os pnssaros, o
algumas vezes em tal quantidade,
que sacia os viajantes, não abre a
sua tampa senão quando o céo está
puro o sereno, o baixa-a quando se
torna nublado.

Nn aula :
Professor — Valha-te Deus, ra

paz! Cada vez sabes menos! Eu
quando tinha a tua edade, já lia
corroctamcntc, , e fazia as quatro
operações. . .

Discípulo. — E’ que naturalmen
te o senhor teve melhor mestre do
que eu . . .

A SEBENTA COIMBRÃ

Ç heoiíia da retroactividade da
Alma antropologica do bou-
dhisrao neolithico, appl iça

do ás suggestões magnanimas do
socialismo do procosso civil espe
cial. — Lição duodécima primeira,
oitava para a repetição. Na lição
precedente examinamos as condi
ções libertarias do nihilismq phy-
sico. Vimos as difforentes circum-
voluções cerobraes do commoroia-
lismo magnético da criminalidade
política, nas suas relações mais fa
raós com a therapeutica egypoia,
applicada ús questões da Arménia.
Resta-nos fazer a interpretação ma-
gestatica do art.° 4.°, onde se trata
da valorisação das mercadorias das

SEM COJíTÊSTflÇÃO execuções fiscaes, no núcleo pre
dominante da exegese critica no
reinado de Affonso V. (Decreto
n? 21 de 30 de fevereiro do 97).

_N’esto ponto precisamos distin
guir capacidade em sentido stri-
cto e em sentido lato. No primeiro
comprohende-se não só a manifes
tação hypothotica e real do anima-
tographo, mas a psychologia dos
caracteres absolutos na sequência
lógica o formal das bobines do dr.
Abel — (Vide Abel Andrade na
Critica Financial, Haquettes de Ca
bral Anacleto, Alta Altura do Du
que de Espinho, Rosalino Cândido
e a obra em dose volumes o Ro
cambole. . . )

HENRIQUE DE VASCO NCELLOS.

Zjrt' e lebuâvam-se  em uma das
egrejas d’esta villa as ma-

'5/ tinns do Natal, uma das fes
tividades de maior concorrência em
toda a província. O templo achaya-
se repleto de fieis, como é trivial,
n’oste dia, em toda a parte christa.

E ,  como em occasiões taes não
é raro apresentarem-se indivíduos
que, movidos pela embriaguez pra
ticam dentro da egreja actos di
gnos de correcçãoj o reverendo pa
rodio pediu e obteve do regedor
de parochia um cabo de policia
para manter a devida ordem, ex
plicando aquêlle ao referido cabo
que não deixasse passar da teia
para dentro nenhum indivíduo des
calço.

Poucos momentos depois, e, na
occasião em que o guarda se achava
um pouco distrahido, ultrapassou
um camponio o limito marcado para
os descalços, collocando-se bem per
to do policia. — Este percobcndo-o,
intimou-o a sahir, accrescentando
que, — por orde de nhò Púde, era ve
dada alli a entrada de indivíduos
descalços ; ao que o campónio res
pondeu de cabeça erguida e em alta
vóz e bom som :

« O’ nha tio, oc& dezé rílw Páde
comò wne dezé, oomô óra qu' aquêlle
huême ãesctilçado que Wt lá riciltar
sahi, elle qu' antrá permeôre, antom
ume ta salii; océ ovi?»

O padre, que bem comprehen-
deu a intenção da resposta que
acabava de ouvir, dirigiu um olhar
assús explicativo ao policia, conti
nuando por tanto o nosso homem
muito socogado a assistir á reli
giosa funeção, e sem que ninguém
mais sé lembrasse de o incommodar.

O homem desçalço a que o cam
ponio se referia era a imagem do
Christo.

(Snnto Antão)
BENTO CORREIA.

Prognosticos do tempo
PELAS KLORES

indícios prováveis do tem-
t \ 1 po também púdem observar-

se pela inspecçuo das flôres;
algumas ha, que tem no movimen
to das suas folhas, e flôres, a pro
priedade de seguir as variações da
atmosphera, polo quo se lhes tem
chamado flôres meteorológicas.

Esta propriedade, que é conse
quência da maior ou menor in
fluencia que tem na sua organisa-
ção o maior ou menor frio ou ca
lor, manifesta-se nos movimentos
mais ou menos sensíveis que as va
riações da secou ra ou humidade
11’ellas operam.

Assim, o malmequer d’ África não
abre a flôr de manhã, se deve cho
ver durante o dia. O contrario suc-
cede ao letru da Sibéria

O oscalis do Cabo fecha com a
approximação da tormenta, e abre
quando ella se dissipa.

A acácia da Nova Hollanda, e a
parliera do Perú, fecham as pétolas
e inclinam tristemente os ramos,
quando o céo deixa de estar sere
no, e levantam-os, ou abrem-nas
com o bom tempo.

Pelo contrario a allelua do Bra-
zil, e o trevo da Suécia, não le
vantam as folhas, ordinariamente
inclinadas, senão quando se appro-
xima tempo húmido e tempestuoso.

Quem tem telhado de vidro, não
atira pedras ao do visinho.

0 regador d’um homem
d’espirito

ffonso Karr tinha como vi-
Jrj  sinho no campo um tal X . ..

quo possuia uma bibliothe-
ca. Um dia Karr pediu-lhe que lhe
emprestasse as obras de Alfieri.

«E’ impossível respondeu-lhe o
visinho. eu tenho o costume de não
deixar sahir nenhum livro da mi
nha casa. Mas se o snr. Karr qui-
zer lôr em minha casa, tem todo o
dia para o fazer.»

Pouco tempo depois o tal X . . .
foi pedir ao escrivão-jardineiro um
regador emprestado.

«Impossível, responde-lhe o snr.
Karr, eu tenho o costume de não
deixar sahir nenhum regador do
meu jardim. Mas se o snr. X . . .
quizer regar em minha easa, tem
todo o dia para o fazer.
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RECORDAÇÃO
do meu velho amige Msmoel fopcs tfa Silva.

passados 20 annos! Como
o tempo cofre ! Lembras- te

C_x meu Lelé ?
Como é bella a vida humana na

épocha tão carinhosamente chama
da força da vida, om que o sói tem
mais calor e as noites mais bri
lhantes cstrállas ! • ’

Desdobravão ao sói d’abril suas
pétalas carminadas, onde as vespas
douradas libávam o néctar do sou
cálix, as flôros que orlam as mar
gens da Ribeira Grande.

As áves trinavam alogremente,
g n ó s ? . . .  Marchávamos alégros c
contentos, om fainósa cavalgada,
para alegres e contentes passarmos
o dia no amável convívio do tua
bôa irmã nlM Joja e sua bôa fami-
lia, em Ä Silvestre!...

A bôa Lavrudeira a tudo atten-
dia!

Esse tempo não volta!
Frêsca éra a manhã, e lá segui

mos gosando os soberbos panora
mas de Sant t Bárbara, Jbfto Dias,
Picoteiro o Cham de Banca, onde
acampámos em cása do bom amigo
Isaac Pinto, o om seguida na apra
zível vivenda do também bom ami
go Elyseu da Silva. Lombras-tel. . .

Eram nossos companheiros : Au
rélio, Viriáto, Leandro, João Pin
to, Teixeira, Robérto, Rodôlpho
Aniceto (o do (játo por coelho) otc.,
etc. Alguns já não existem! Paz á
sua alma. A’quelles, um abraço !

A folhas tantas, medi eu a al
tura da tua mulinha, isto é da sélla
ao solo. Fui com os costados ao
clião, que foi uma bellcza. . . Bons
tempos ! . . .

Agora rocórdo-me da tua filha,
hôjo senhora, quando carinhosa me
dizia ! Tome lá nho Afra um beiji
nho, Talvez hôje não os queira dar
n’esta face rugósa!

Tenho saudades, o envio-lhe o

Sffitarô fe hlw-Wfe beijo d’um velho, Analisando, como
Jaymo Victor.

Diz- me bem, ver a alma vaguear,
Por esses campos lárgos du saudade,
Onde a ítvo azul da minha mocidade
Tristes notas ús vêses vem soltar 1

todo embellesado com o symbolo da
nossa nacionalidade, a galharda e
formosa bandeira azul e branca,
ácerca da qual se póde dizer com
mais propriedade que os francezes
dizem da sua : que ella fez a volta
do mundo. -

ZíJjlStI situado o edifício do Se-
yjy minario do Cabo- Verde no

7 extremo Occidental da villa
da Ribeira-Brava, da ilha do S. Ni
colau, no meio d’uma cêrca bem
arbbrisada e fértil em fructos pró
prios d’aquella região africana.

Modesto em 1866 em que foi
fundado sob os auspícios do Pre
lado D. José Alves Foijó, o Somi-
nario-lycou de Cabo-Verde é hoje
um edifício amplo que satisfaz ple
namente ao seu fim, devido ao zelo,
principalmente, do actual Prelado
D. Joaquim Augusto de Barros o
do vice-reitor, governador do bis
pado, Dr.  Francisco Ferreira da
Silva.

De construcção modesta o sim
ples, como a nossa gravura mostra,
está todavia bem orientado, em
bôas condições hygienicas, com mui
tas e elegantes janollas, espaçosos
salões, tendo no andar nobre um
extenso corredor a todo o compri
mento do edifício na direcçâo norte
sul, por onde penetra, abundante
mente, ar e luz.

A temperatura média annual
n’esta casa d’instrucçâo que tantos
serviços tom prestado á religião
e á patria, é de 24” centígrados,
approximadamento, variando a ma-
xima e minima entre 29” e 22”,
não havendo osci Ilações considerá
veis como acontece no continente,
o que equivale a reinar alli uma
verdadeira primavera.

Em volta do corpo principal
do edifício está a capella que ser
viu d’egreja parochial, um ma
gnifico salão d’estudo, aulas, casas
d’arrecadação, officinas, despensa,
cosinha, o a sotavento; as sentinas,
n’um elegante chalet em condições
d’acoio que não é facil encontrar-
so om edeficios d’ este gonero.

A nossa gravura representa o
Seminário em dia do festa escolar,

LiiiLç.a
J. S. AFRA.

(unrnpiu)

Todas as vezes que á sombra da
impunidade, o homem abusa do seu
poder, a justiça Divina apodera-se
d’elle o o castiga com rigor.

fl carteira do huso-flfricano

Um pobre diabo para defronte
da vitrine de uma casa do artigos
de viagem.

— Quer comprar uma mala?
pergunta-lhe o dono do estabele
cimento.

— Para quê ?
— Para guardar a sua roupa.
— E ou então hei de andar nú  ? !

B A R C A R O L A

Vimos de longo, tendo deixado
Na primavera casaos floridos,
Lilases, rosas, o ninho amado,
Rios que cantam enternecidos.

Vimos de torras onde as campinas
São todas verdes, de vides claras,
Regatos doces com aguas finas
Beijando quasi loiras seáras.

Cruas piteiras foram rasgando
As esperanças n uma e uma,
Ulusão dôce já não perfuma
Os nossos peitos que estão chorando.

Vimos de longo
Tendo deixado
Casaes e ninhos ;
E o peito fez-se
Orú, descampado
Pelos caminhos.

H.  DE VASCONCELLOS.

Nuo vou já de certo a tempo
Com estas informações
O outubro já lá  vai,
Dizia c’os mêus botões.

Primeiro cortei a fôlha,
Depois puz-rne a pensar ;

- Mas coisa que fósse util
E’ que não podia achar !

Houve chuvas, ha bom milho,
Verduras, uma bellêza!

. Mas isso já todos sábom,
Não é nenhuma esperteza.

Diábo ! Não lembra nada !
Já de pensar estou farto
Emiim. lá vai novidade :
Morreu o D. Pedro Quarto I

CÓSTA MAHÍINS.

Amigo que não presta, faca que
não corta, que se perca pouco im
porta.Os maiores males veem, muitas

vozes, do abuso dos maiores bens.
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RECORDAÇÃO
do meu velho amigo Manoel fopcs tfa Silva.

passados 20 annos! Como
o tempo cofre ! Lembras- te

C_x meu Lelé ?
Como é bella a vida humana na

épocha tão carinhosamente chama
da força da vida, om que o sói tem
mais calor e as noites mais bri
lhantes estrMlas ! • ’

Desdobravão ao sói d’abril suas
pétalas carminadas, onde as vespas
douradas libavam o néctar do seu
calix, as flôros que orlam as mar
gens da Ribeira Grande.

As áves trinavam alogremente,
e n ó s ? . . .  Marchávamos alégros c
contentos, cm fainósa cavalgada,
para alegres e contentes passarmos
o dia no amável convívio do tua
bôa irmã nha Joja e sua bôa fami-
lia, om <9. Silvestre!...

A bôa Lavrudeira a tudo atten-
dia!

Esse tempo não volta !
Frêsca éra a manhã, e lá segui

mos gosando os soberbos panora
mas de Sant t Bárbara, Jbfto Dias,
Picoteiro o Cham de Banca, onde
acampámos em cása do bom amigo
Isaac Pinto, o om seguida na apra
zível vivenda do também bom ami
go Elyseu da Silva. Lembras-te !, . .

Eram nóssos companheiros : Au
rélio, Viriúto, Leandro, João Pin
to, Teixeira, Robérto, Rodôlpho
Aniceto (o do (játo por coelho) otc.,
etc. Alguns já não existem! Paz á
sua alma. A’quêlles, um abraço !

A folhas tantas, medi eu a al
tura da tua mulinha, isto é da sélla
ao solo. Fui com os costados ao
chão, quo foi uma bellcza. . . Bons
tempos ! . . .

Agora rocórdo-me da tua filha,
hôjo senhora, quando carinhosa me
dizia ! Tome lá nho Afra um beiji
nho, Talvez hôje não os queira dar
n’esta face rugósa!

Tenho saudades, o envio-lhe o

Sffitarô fe hlw-Wfe beijo d’um velho, Analisando, como
Jaymo Viotor.

Diz- me bem, ver a alma vaguear,
Por esses campos lárgos du saiulade,
Onde a ávo azul da minha mocidade
Tristes notas ús vêses vem soltar 1

todo embellesado com o symbolo da
nossa nacionalidade, a galharda e
formosa bandeira azul e branca,
ácerca da qual se póde dizer com
mais propriedade que os francezes
dizem da sua : que ella fez a volta
do mundo. -

ZíJjlStI situado o edifício do Se-
yjy minario do Cabo- Verde no

7 extremo Occidental da villn
da Ribeira-Brava, da ilha do S. Ni-
colau, no meio dhuna cêrca bem
arbbrisada e fértil em fructos pró
prios d’aquella região africana.

Modesto em 1866 em que foi
fundado sob os auspícios do Pre
lado D. José Alves Foijó, o Semi-
nario-lycou de Cabo-Verde é hoje
um edifício amplo que satisfaz ple
namente ao seu fim, devido ao zelo,
principalmente, do actual Prelado
D. Joaquim Augusto de Barros o
do vice-reitor, governador do bis
pado, D r. Francisco Ferreira da
Silva.

De construcção modesta o sim
ples, como a nossa gravura mostra,
está todavia bem orientado, em
bôas condições hygienicas, com mui
tas e elegantes janollas, espaçosos
salões, tendo no andar nobre um
extenso corredor a todo o compri
mento do edifício na direcção norte
sul, por onde penetra, abundante
mente, ar e luz.

A temperatura média annual
n’esta casa d’instrucçâo que tantos
serviços tom prestado á religião
e á pátria, é de 24” centígrados,
approximadamento, variando a ma-
xima e ininima entre 29” e 22”,
não havendo osci Ilações considerá
veis como acontece no continente,
o que equivale a reinar alli uma
verdadeira primavera.

Em volta do corpo principal
do edifício está a capella que ser
viu d’egreja parochial, um ma
gnifico salão d’estudo, aulas, casas
d’arrecadação, officinas, despensa,
cosinha, o a sotavento; as sentinas.
n’um elegante chalet em condições
d’acoio que não ó facil encontrar-
so om edefícios d’ este gonero.

A nossa gravura representa o
Seminário em dia do festa escolar,

LiiiLç.a
J .  S. AFRA.

(onroiiiu)

Todas as vezes quo á sombra da
impunidade, o homem abusa do seu
podêr, a justiça Divina apodera-se
d’elle o o castiga com rigor.

fl carteira do huso-flf ricano

Um pobre diabo para defronte
da vitrine de uma casa do artigos
de viagem.

— Quer comprar uma mala?
pergunta-lho o dono do estabele
cimento.

— Para quê ?
— Para guardai- a sua roupa.
— E ou então hei de andar nú  ? !

B A R C A R O L A

Vimos de longo, tendo deixado
Na primavera casaos floridos,
Lilases, rosas, o ninho amado.
Rios que cantam enternecidos.

Vimos de terras onde as campinas
São todas verdes, de vides claras,
Regatos doces com aguas finas
Beijando quasi loiras seáras.

Cruas piteiras foram rasgando
As esperanças n uma e uma,
Ulusão dôce já não perfuma
Os nossos peitos que estão chorando.

Vimos de longo
Tendo deixado
Casaes e ninhos ;
E o peito fez-se
Orú, descampado
Pelos caminhos.

H.  DE VASCONCELLOS.

Não vou já de certo a tempo
Com estas informações
O outubro já lá  vai,
Dizia c’os mêus botões.

Primeiro cortei a fôlha,
Depois puz-rne n pensar ;

- Mas coisa que fósse util
E’ quo não podia achar !

Houve chuvas, ha bom milho,
Verduras, uma bellêza!

. Mas isso já todos sábom,
Não é nenhuma esperteza.

Diúbo ! Não lembra nada !
Já de pensar estou farto
Emiim. lá vai novidade :
Morreu o D. Pedro Quarto I

CÓSTA MAHÍINS.

Amigo que não presta, faca que
não corta, quo se perca pouco im
porta.Os maiores males veem, muitas

vezos, do abuso dos maiores bens.
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annos n’ossa ardua missão. Regres
sando ao reino pouco depois do id-
tlmiititm int/hj.', foi alvo d’uma das
maiores manifestações patrióticas
dos últimos tempos.

ís

A esquadra ingleza na bahia
de Lagos — Cumprimentos a El-
Rei. A’s 4 horas da madrugada do
dia 3Ü o yacht «D. Amélia » levan
do Ei-Roi a bordo, ancorou na ba
hia do Lagos, onde estava a nossa
divisão naval. A’s 7 horas chegou
alli a esquadra ingleza do Medi
terrâneo, composta do 36 navios,
trocando-se varias salvas. O almi
rante Fischer foi ás 11 horas da
manhã, acompanhado do grando os-
tado-maior, cumprimentar El-Rei.
A’s 2 horas entrou também alli a
esquadra ingleza do canal, repetin
do as salvas.

El-Rei jantou hoje a bordo do
navio almirante inglez, sendo con
vidados os cominandantes de todos
os navios inglozes o portuguezes
ali ancorados e mais os marquezes
de Soveral e do Faial, almirante
Capello, coronel Malaquias de Le
mos e officiaes do yacth «D. Amo-
lia».

Sua Magostade vao ámanhã lan
char a bordo do navio do segundo
com mandante da esquadra do Me
diterrâneo, lord Beresford, e á noi
te dá a bordo do sou yac.ht um jan
tar aos quatro almirantes inglezos.

Um telogramma do Lagos diz
que o ofloito da bahia é maravi
lhoso.

D. Adelaide de Bragança.
D’uma correspondência de Paris,
para um diário dft capital, recorta
mos o seguinte :

«A archiduqueza da Austria, a
snr.“ D. Adelaide do Bragança, a
viuva do D. Miguel I que se en
contra ainda no convento de So-
lesines, entro as benedictinas, suas
irmãs na ordom que professou, sae
proximamente da França com to
das as freiras e frades da ordom do
S. Bento, para n Suissa, onde o con
vento se vao installar definitiva
mente. A princeza portugueza, quo
é tia do nosso soberano, tem cho
rado muito — assim como todas as
outras religiosas por se verem obri
gadas a deixar a França, visto o
superior da ordem não so querer
submetter á lei nova das associa
ções.»

í:

Manobras navaes. Realisaram-
se em Lagos exercícios da esqua
dra de manobras a que tem assis
tido S. Magestade El-Rei, sendo
unanimes os elogios da imprensa
ao modo como a briosa corpora
ção da armada se tem apresentado.

Victor Cordon. Victimado por
uma lesão cardíaca, falleceu em
Mafra, no dia 15 d’agosto o illus-
tre africanista Victor Cordon, que
tanto elevou o prestigio portuguez
nos sertões africanos, e que, polos
seus feitos, mereceu ser premiado
pelo governo portuguez com o ti
tulo de Benemerito da, Patria.

O illustre official, que agora fa
zia tirocínio para major, dirigiu,
em 1888, a expedição aos. sertões
do Moçambique, seguindo polo Zam-
beze até ao Zumbo, onde organisou
um centro de operações, dirigindo-
se depois pelo Panhamc, ao paiz
dos Machonas que conseguiu sub-
metter ú soberania do Portugal.
Passou o Sanhat, occupou a região
da margem esquerda do Zamboze,
chegando ao Barotze, gastando tres

JOGOS OE ESPIRITO N.° 6
(A Antonio da Costa, oro retribuição)

E’ alto o formoso, êste sitio de
Angola. 2, 2.

1’aúl F. WAHNON.

(Oabo-vordiauo)*

Bisadas
(Ao mou ir mito Guilhormo M. Cardoso)

Môdia

N.° 7
3, O intrépido é poeta, 2.

N.° 8
3, O nobre é fructa, 2

N.° 9
4, A lembrança dú vida, 3.

PEDRO M. CARDOSO.

*

N.’ 10
Uma lêttra accrescentando
Cidáde antiga verá, 1.
Uzando o mêsmo procésso
Da Grécia antiga será, 2.

Dou-lhe planta no conceito
(Quem fála assim não engana)
Que misturada com vinho
Produz alegria insâna.

JOÄO ELIOT-
(ílcoiío)

PERGUNTA ENIGMÁTICA
(A'  Lilàsln— Brazil)

N.° 1

-• Qual é o Rei de Portugal que
é também kepi e capa ?

l’a(il F- WAHNON.
(Cabo-vordiano).

CHARADAS
(A Bia Bélla)

Mídia

N.° 1
A bengala, que está além,é mu

lher  — 1, 1
N.° 2

Este vérbo, éste pronome e ésta
preposição dão animo — 1, 1, 1.

N.° 3
Na musica, este vérbo é crus

táceo — 1, 2.
D. P .  DA GRAÇA.

(Caho-verdiftmO
*

Triangular sylláblca
N.n 4

Um insecto venenoso
Acharás n’esta primeira ;
Na segunda, linda planta ;
Da botica è a terceira;
Quárta, é rei;  e a quinta,
Syllaba é : que canceira !

I
JOÃO ELIOT«

(Iteeifc)
Ui

Novíssimas
N.“ 5

(Rtítribnlçflo n FrmWfcu S .  d’OHvoira,
Bardo do «Baboso*)

E’ advérbio, sem plural,
Di-lo cer.tinhoÂ grammútica;
E, se pospões-lhe animal, 2
Vê-lo-hás tu na botânica.

Advinha caréca,
Se tivéres pachorra,
Quo te  lévo na  zorra
Uma gorda marreca.

(S, Nicolau) CORIPE.

Não deixes crescer a horva no
caminho da amisade. A ironia as
sassina a amisade.

Mais vúle deitar sem ceia, quo
accordár com dividas.
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annos n’ossa ardua missão. Regres
sando ao reino pouco depois do id-
tlmiititm int/hj.', foi alvo d’uma das
maiores manifestações patrióticas
dos últimos tempos.

ís

A esquadra ingleza na bahia
de Lagos — Cumprimentos a El-
Rei. A’s 4 horas da madrugada do
dia 30 o yacht «D. Amélia? levan
do El-Roi a bordo, ancorou na ba
hia do Lagos, onde estava a nossa
divisão naval. A’s 7 horas chegou
alli a esquadra ingleza do Medi
terrâneo, composta de 36 navios,
trocando-se varias salvas. O almi
rante Fischer foi ás 11 horas da
manhã, acompanhado do grando es-
tado-maior, cumprimentar El-Rei.
A’s 2 horas entrou também alli a
esquadra ingleza do canal, repetin
do as salvas.

El-Rei jantou hoje a bordo do
navio almirante inglez, sondo con
vidados os cominandantes de todos
os navios inglczes o portuguezes
ali ancorados e mais os marquezes
de Soveral e do Faial, almirante
Capello, coronel Malaquias de Le
mos e officiaes do yactli «D. Amé
lia».

Sua Magestade vae ámanhã lan
char a bordo do navio do segundo
com mandante da esquadra do Me
diterrâneo, lord Borosford, e á noi
te dá a bordo do sou yacht um jan
tar aos quatro almirantes inglezos.

Um telogramma do Lagos diz
que o ofloito da bahia é maravi
lhoso.

D. Adelaide de Bragança.
D’uma correspondência de Paris,
para um diário dft capital, recorta
mos o seguinte :

«A archiduqueza da Áustria, a
snr.“ D. Adelaide do Bragança, a
viuva do D. Miguel I que se en
contra ainda no convento de So-
lesines, entre as benedictinas, suas
irmãs na ordom que professou, sae
proximamente da França com to
das as freiras e frades da ordom de
S. Bento, para n Suissa, onde o con
vento se vao installar definitiva
mente. A princeza portugueza, quo
é tia do nosso soberano, tem cho
rado muito — assim como todas as
outras religiosas por se verem obri
gadas a deixar a França, visto o
superior da ordem não so querer
submetter á lei nova das associa
ções.»

í:

Manobras navaes. Realisaram-
se em Lagos exercícios da esqua
dra de manobras a que tem assis
tido S. Magestade El-Rei, sendo
unanimes os elogios da imprensa
ao modo como a briosa corpora
ção da armada se tem apresentado.

Vietor Cordon. Victimado por
uma lesão cardíaca, falleceu em
Mafra, no dia 15 d’agosto o illus-
tre africanista Vietor Cordon, quo
tanto elevou o prestigio portuguez
nos sertões africanos, e que, polos
seus feitos, mereceu ser premiado
pelo governo portuguez com o ti
tulo de Benemerito da, Patria.

O illustro official, que agora fa
zia tirocínio para major, dirigiu,
em 1888, a expedição aos. sertões
do Moçambique, seguindo polo Zam-
beze até ao Zumbo, onde organisou
um centro de operações, dirigindo-
se depois pelo Panhamc, ao paiz
dos Machonas que conseguiu sub
metter ú soberania do Portugal.
Passou o Sanhat, occupou a região
da margem esquerda do Zamboze,
chegando ao Barotze, gastando tres

JOGOS OE ESPIRITO N.° 6
(A Antonio da Costa, oro rotribnifSo)

E’ alto o formoso, êste sitio de
Angola. 2, 2.

Baúl F.  WAHNON.

(Cabo-vardiauo)*

Bisadas
(Aq meu ir mito Guilherme M. Cardoso)

Môdia

N.° 7
3, O intrépido é poeta, 2.

N.° 8
B, 0 nobre é fructa, 2

N.° 9
4, A lembrança dú vida, 3.

PEDRO M. CARDOSO.

*

N.’ 10
Uma lêttra accrescentando
Cidade antiga verá, 1.
Uzando o mêsmo procésso
Da Grécia antiga será, 2.

Dou-lhe planta no conceito
(Quem fála assim não engana)
Que misturada com vinho
Produz alegria insâna.

JOÃO e l io t .
(Ilcoiío)

PERGUNTA ENIGMÁTICA
(A'  Lilàsla— Brazil)

N.° 1

-• Qual é o Rei de Portugal que
é também kepi e capa ?

Patil F- WAHNON.

(Cabo-vordiano).

CHARADAS
(A Bia Bé l la )

Jtêdiii

N.° 1
A bengala, que está além,é mu

lher  — 1, 1
N.° 2

Este vérbo, éste pronome e ésta
preposição dão animo — 1, 1, 1.

N.° 3
Na musica, este vérbo é crus

táceo — 1, 2.
D.  P.  DA GRAÇA.

(Oabo-verdifinu)
*

Triangular sylláblca
N.n 4

Um insecto venenoso
Acharás n’esta primeira ;
Na segunda, linda planta ;
Da botica è a terceira;
Quárta, é rei;  e a quinta,
Syllaba é : que canceira !

I
JOÃO EL|OT«

(Iteeifc)
Ui

Novíssimas
N.“ 5

(Rtítribnlçflo u FrmWfcu S .  (VOHvoira,
Barão do «Baboso*)

E’ advérbio, sem plurnl.
Di-lo cer.tinhoa grammática;
E, se pospões-lhe animal, 2
Vê-lo-hás tu na botânica.

Advinha caréca,
Se tivéres pachorra,
Quo te  lévo na  zorra
Uma gõrda marreca.

(S, Nicolau) CORIPE.

Não deixes crescer a horva no
caminho da amisade. A ironia as
sassina a amisade.

Mais vúle deitar sem ceia, quo
accordár com dividas.
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pelo venerando Prelado reforma
dor, no principio do seu governo,
pôz o Dr, Ferreira da Silva toda a
sua intelligencia, desenvolvendo
uma actividade em harmonia com
a sua constituição robusta de bei
rão, servida por uma vontade de
ferro! O que havia a fazer não era
de pouca monta e outro qualquer
recuaria em face das difficulda-
des múltiplas, da carência dos ele
mentos mais rudimentares e mate-
riaes para a empreZa que se pla
neara !

Tudo conspirou!!
Mercê de Deus, porém, que nun

ca falta com o seu auxilio, os ele
mentos discordantes Congraçaram-
se, a harmonia do pensar e d’exfor-
ços superou os primeiros obstácu
los, a senda do progresso moral e
material illuminoú-se, o seminário
tornou-se uma instituição utilíssima,
o nivel intellectual subiu, accusan-
do hoje um grau do prosperidade
que não envergonha nem receia
confrontos ; a lúz que d’ali irradia
alastra-se por toda a Província, os
exemplos fructificam abundante
mente devido á perfeição dos pro
cessos d’ensino, á superioridade de
quem preside â evolução Operáda
que tudo transformou!

Omittindo, por brevidade, tan
tas e tão valiosas apreciações feitas
por pessôas da maior respeitabili
dade e auctoridade que não têem
poupado elogios ao digno Vice-Rei-
tor, indo na frente de todos, com
o seu louvor qae maior significa
ção tem, o Prelado da diocese, seja-
me licito transcrever apenas a Por
taria de 24 de Setembro de 1892,
assignada pelo Governador Geral
Brandão de Mello, portaria que re
sume o conceito geral em' que é' ti
do, conceito que se tem ayigorádo
atravéz de tantos annos de servi
ços prestimosos, de tantos exforços
que os resultados confirmaram.

«Sendo-me muito agradavel dar
um publico testemunho do apreço
que a este Governo Geral tem me

Seminario-Lyceu da mesma dio
cese.

Formado nas faculdades Direito
ò theologia pela Universidade de
Coimbra, na qualidade de Conego
da Sé do Cabo-Verde, seguiu para
aquella Província em março de
1889 e a 18 d’este mesmo mez,
investido, pelo actual Prelado D.
Joaquim Augusto de Barros, no
espinhoso cargo do Vice-Roitor do
Seminário, e é na direcção d’este
importante estabelecimento d’en-
sino que o seu talento, o seu zêlo,
o seu bom senso, a sua dedicação
proverbial, se tom posto em evi
dencia, se tem salientado admira
velmente.

N’estes 12 annos d’ exercício per
manente, no seu posto, sem desfal-
lecimentos, com o enthusiasmo dos
primeiros dias, redobrando o es
forço á medida que se vão vencendo
difflculdades, avigorándo-se quan
do obstáculos importantes põem
a prova o seu valor, se não lhe
têem faltado trabalhos e cancei-
ras no desempenho de tão difficil
missão onde as melhores vontades
sososbram, também lhe não tem
regateado louvores o digníssimo e
virtuoso Prelado que o considera
e estima, o governo da Província
que o tem distinguido com teste
munhos d’apreço e finalmente os
cabo-verdeanos que lhe retribuem
com affectuosa deferoncia, a dedica
ção que tem posto ao serviço do
Seminário e da instrucção de seus
irmãos.

Não cabo n’esta resenha sem
pretenção a biographia o que tem
de ser resumida para não melindrar
a indóle da nossa revista, a des-
cripção minuciosa dos serviços que
em Cabo-Verde tem prestado tão
austero e digno funccionario, por
que. para isso era necessário fazei’
a historia do Seminário desde que
a sua direcção foi confiada ao vir
tuoso sacerdote ! Bastará dizer que
tudo se transformou completamente
e, na execução do plano delineado

Dr. Francisco Ferreira da Silva,
Deão da Sé de Cabo-Yerde e Governador

do Bispado

I>EVES d R lin P rensa 4 UÔ asiinprehenche a sua missão al-
tissima, pór em destaque os

benemeritos que atravéz de vicis
situdes e contrariedades, têem ca
minhado imperterritos pela estrada
do dever,, servindo fervorosamente
o ideal que deve nortear todo o
cidadão que se preza : «pór ao ser
viço da Pátria e da Religião toda a
sua intelligencia e actividado, dei
xando na sua passagem uma estei
ra luminosa de benomeroncias, de
virtudes assignaládas, flores com.
que se entretecem as coroas cívicas,
elementos da Instaria que é na ter
ra a suprema julgadora». .

Obedecendo a estes princípios,
na  medida, embora restricta, de
suas forças, «A Esperança» apre
senta n’este numero a seus benévo
los leitores, um obreiro prestimoso
que tanto se tem assignalado no ser
viço publico, fazendo incidir sobre
a sua personalidade toda a lúz,
afim de que, a dedicação, o zêlo
posto no desempenho da sua mis
são, brilhem e se destaquem no
fundo sympathico da modéstia que
é a primeira virtude que exorna o
coração dos homens superiores, de
valor reál e merecimento incontes
tável. *

As paginas da nossa revista são
hoje abrilhantadas com a gravúra
que representa um obreiro que
tanto se tem salientado entre a
pleiade brilhante dos funccionarios
ultramarinos a quem a causa santa
da Religião e da Patria devem os
mais carinhosos disvêllos, a dedi
cação mais incendiada, e cujo no
me deve sor inscripto no livro
d’honra dos benemeritos ; é o Dr.
Francisco Ferreira da Silva, digno
Deão da Sé de Cabo-Verde, Gover
nador do Bispado e Vice -Reitor do

recido os muitos o bons serviços,
prestados ao Seminario-Lycou d’es-
ta diocese pelo sou Vice-Reitor, o
bacharel em theologia e bacharel
formado em direito Francisco Fer
reira da Silva, o qual, desde que
chegou a esta Provinda dedicou
todo o seu zêlo/ interesse e apti
dão em dar a melhor direcção áquel-
le estabelecimento scíentifico, já
fazendo-lhe successivos e importan- .
tés melhoramentos matériaes para
commodidade dos educandos, já dan
do todo o desenvolvimento aos es
tudos que ali hoje são regidos con
forme os programmas dos Lyceus
do reino ; hei por conveniente lou
var o referido Francisco 'Ferreira
da Silva pelos serviços que tem
prestado a esta Brovincia na zelosa
e dedicada direcção por eile dada
ao Seminario-Lyceu de que é di
gno' director.» .

*, ■
A portaria transcripta que põe

em evidencia os merecimentos do
nosso presado collega e valioso
amigo, confirma amplamente estas
palavras onde não ha sombra de
favor pois as dictou unicamente o
sentimento da justiça e o desejo
de tornar conhecido este beneme-
ríto que ha 12 annos tem posto ao
serviço da Religião c do Estado
todo o seu talento, toda a sua bôa
vontade com desprohendimonto di
gno de todo o elogio, servindo com
lealdade a seu Prelado que n’elle
tem encontrado o melhor obreiro
da grandiosa obra de moralisação
e progresso por sua Ex.* Rev. ma

planeada e levada a bom termo.
*

Outras muitas commissões de
serviço tem desempenhado' o Dr.
Ferreira, da Silva na qualidade de
Presidente da antiga Junta Gover-
nativa, visitador das ilhas de Sotá-
vento e Guiné e actualmente Go
vernador dò . Bispado ; e do modo
alevantado, superior, como tem pro
cedido, faliam os seus escriptos, os
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pelo venerando Prelado reforma
dor, no principio do seu governo,
pôz o Dr, Ferreira da Silva toda a
sua intelligencia, desenvolvendo
uma actividade em harmonia com
a sua constituição robusta de bei
rão, servida por uma vontade de
ferro! O que havia a fazer não era
de pouca monta e outro qualquer
recuaria em face das difficulda-
des múltiplas, da carência dos ele
mentos mais rudimentares e mate-
riaes para a empreZa que se pla
neara !

Tudo conspirou!!
Mercê de Deus, porém, que nun

ca falta com o seu auxilio, os ele
mentos discordantes Congraçaram-
se, a harmonia do pensar e desfor
ços superou os primeiros obstácu
los, a senda do progresso moral e
material illuminoú-se, o seminário
tornou-se uma instituição utilíssima,
o nivel intellectual subiu, accusan-
do hoje um grau do prosperidade
que não envergonha nem receia
confrontos ; a lúz que d’ali irradia
alastra-se por toda a Província, os
exemplos fructificam abundante
mente devido á perfeição dos pro
cessos d’ensino, á superioridade de
quem preside á evolução Operáda
que tudo transformou!

Omittindo, por brevidade, tan
tas e tão valiosas apreciações feitas
por pessôas da maior respeitabili
dade e auctoridade que não têem
poupado elogios ao digno Vice-Rei-
tor, indo na frente de todos, com
o seu louvor qae maior significa
ção tem, o Prelado da diocese, seja-
me licito transcrever apenas a Por
taria de 24 de Setembro de 1892,
assignada pelo Governador Geral
Brandão de Mello, portaria que re
sume o conceito geral em' que é' ti
do, conceito que se tem ayigorádo
atravéz de tantos annos de servi
ços prestimosos, de tantos exforços
que os resultados confirmaram.

«Sendo-me muito agradavel dar
um publico testemunho do apreço
que a este Governo Geral tem me

Seminario-Lyceu da mesma dio
cese.

Formado nas faculdades Direito
ò theologia pela Universidade de
Coimbra, na qualidade de Conego
da Sé do Cabo-Verde, seguiu para
aquella Província em março de
1889 e a 18 d’este mesmo mez,
investido, pelo actual Prelado D.
Joaquim Augusto de Barros, no
espinhoso cargo do Vice-Roitor do
Seminário, e é na direcção d’este
importante estabelecimento d’en-
sino que o seu talento, o seu zêlo,
o seu bom senso, a sua dedicação
proverbial, se tom posto em evi
dencia, se tem salientado admira
velmente.

N’estes 12 annos d’ exercício per
manente, no seu posto, sem desfal-
lecimentos, com o enthusiasmo dos
primeiros dias, redobrando o es
forço á medida que se vão vencendo
difflculdades, avigorándo-se quan
do obstáculos importantes póem
a prova o seu valor, se não lhe
têem faltado trabalhos e cancei-
ras no desempenho de tão difficil
missão onde as melhores vontades
sososbram, também lhe não tem
regateado louvores o digníssimo e
virtuoso Prelado que o considera
e estima, o governo da Província
que o tem distinguido com teste
munhos d’apreço e finalmente os
cabo-verdeanos que lhe retribuem
com affectuosa deferoncia, a dedica
ção que tem posto ao serviço do
Seminário e da instrucção de seus
irmãos.

Não cabo n’esta resenha sem
pretenção a biographia o que tem
de ser resumida para não melindrar
a indóle da nossa revista, a des-
cripção minuciosa dos serviços que
em Cabo-Verde tem prestado tão
austero e digno funccionario, por
que. para isso era necessário fazei’
a historia do Seminário desde que
a sua direcção foi confiada ao vir
tuoso sacerdote ! Bastará dizer que
tudo se transformou completamente
e, na execução do plano delineado

Dr. Francisco Ferreira da Silva,
Deão da Sé de Cabo-Verde e Governador

do Bispado

ZÍCi deves da imprensa que asim
prehenche a sua missão al-
tissima, pór em destaque os

benemeritos que atravéz de vicis
situdes e contrariedades, têem ca
minhado imperterritos pela estrada
do dever,, servindo fervorosamente
o ideal que deve nortear todo o
cidadão que se preza : «pór ao ser
viço da Patria e da Religião toda a
sua intelligencia e actividado, dei
xando na sua passagem uma estei
ra luminosa de benomeroncias, de
virtudes assignaládas, flores com
que se entretecem as coroas cívicas,
elementos da histaria que é na ter
ra a suprema julgadora». .

Obedecendo a estes princípios,
na  medida, embora restricta, de
suas forças, «A Esperança» apre
senta n’este numero a seus benévo
los leitores, um obreiro prestimoso
que tanto se tem assignalado no ser
viço publico, fazendo incidir sobre
a sua personalidade toda a lúz,
afim, de que, a dedicação, o zêlo
posto no desempenho da sua mis
são, brilhem e se destaquem no
fundo sympathico da modéstia que
é a primeira virtude que exorna o
coração dos homens superiores, de
valor reál e merecimento incontes
tável. *

As paginas da nossa revista são
hoje abrilhantadas com a gravúra
que representa um obreiro que
tanto se tom salientado entre a
pleiade brilhante dos funccionarios
ultramarinos a quem a causa santa
da Religião e da Patria devem os
mais carinhosos disvêllos, a dedi
cação mais incendruda, e cujo no
me deve sor inscripto no livro
d’honra dos benemeritos ; é o Dr.
Francisco Ferreira da Silva, digno
Deão da Sé de Cabo-Verde, Gover
nador do Bispado e Vice -Reitor do

recido os muitos o bons serviços,
prestados ao Seminario-Lycou does
ta diocese pelo sou Vice-Reitor, o
bacharel em theologia e bacharel
formado em direito Francisco Fer
reira da Silva, o qual, desde que
chegou a esta Provinda dedicou
todo o seu zêlo/ interesse e apti
dão em dar a melhor direcção íiquel-
le estabelecimento scíentifico, já
fazendo-lhe successivos e importan- .
tés melhoramentos matériaes para
commodidade dos educandos, já dan
do todo o desenvolvimento aos es
tudos que ali hoje são regidos con
forme os programmas dos Lyceus
do reino ; hei por conveniente lou
var o referido Francisco 'Ferreira
da Silva pelos serviços que tem
prestado a esta Brovincia na zelosa
e dedicada direcção por elle dada
ao Seminario-Lyceu de que é di
gno' director.» .

*, ■
A portaria transcripta que p5o

em evidencia os merecimentos do
nosso presado collega e valioso
amigo, confirma amplamente estas
palavras onde não ha sombra de
favor pois as dictou unicamente o
sentimento da justiça e o desejo
de tornar conhecido este beneme-
rito que ha 12 annos tem posto ao
serviço da Religião e do Estado
todo o seu talento, toda a sua bôa
vontade com desprohendimonto di
gno de todo o elogio, servindo com
lealdade a seu Prelado que n’ello
tem encontrado o melhor obreiro
da grandiosa obra de moralisação
e progresso por sua Ex.* Rev. ma

planeada e levada a bom termo.
*

Outras muitas commissões de
serviço tem desempenhado' o Dr.
Ferreira. da Silva na qualidade de
Presidente da antiga Junta Gover-
nativa, visitador das ilhas de Sotá-
vento e Guiné e aotualmonte Go
vernador dò . Bispado ; c do modo
alevantado, superior, como tem pro
cedido, faliam os seus escriptos, os
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para exercer nossa actividado, e on
de tencionamos morrer.

O amor da patria avigora-so na
ausência d'ella; a nostalgia é o de
sejo vehemente de regressar á pa
tria.

O codigo penal commina grá-
ves penas contra os criminosos de
traição á patria, e contra os que
attentam contra n segurança do
estado.

A. H .  LOPES VALLADAS.

Hymno da “Associação Académica
dc S. José,, do Seminário de Cabo-Verde

Canto 1°

Canto 6."
Companheiros! Irmãos! E‘ portanto,
Um dever, que nos cabe cumprir,
Pela Patria invocarmos o Santo
Que nos mostra, do Céo, o porvir l

Canto
Viva, pois, estatasa sagrada !
Viva a terra que viu-nos nascer !
Viva a Luza Nação denodada !
Morram Trovas e viva o Saber.

A PATRIAtandarte castelhano que fora acha
do, abandonado, no campo da ba
talha, 1). João de Portugal alegrou-
se oxtrcmamente.

De entre os castelhanos comba
tiam contra a Patria alguns portu-,
gueses traidores e degenerados, mas
d’esses uns morreram no combate
e outros foram victiraados depois.

No mosteiro de Alcobaça foram
soterrados os poucos do exercito
português que morreram n’aquelle
dia, Memorável batalha de Alju-
barrota! Podia dizer-se que estava
sólida e definitivamente constituida
a independencia de Portugal.

Este feito do armas, o mais alto
e heroico que a nossa brilhante his
toria regista e por isso comparado
ás batidas infligidas outr’ora pelos
gregos ao exercito de Xerxes, inspi
rou depois a construcção de um
edifício grandioso, um monumento
immortal que lhe havia de perpe
trar a memoria. E’ o convento da
Batalha, a incarnação da Arte da
idade média. Aljubarrota vale um
poema porque alli

«A sublime bandeira castelhana
Foi derribada aos pés da lusitana».

A. CORSINO LOPES.

a

O TABACO
O distincto médico hespanhol

dr. Santillan, tem a respeito do
tabáco a seguinte opinião :

«O tabaco não só causa enfer
midades do côrpo, senão também
do espirito. São as seguintes as
doenças que resultam do sou uso :

«Envenena a saliva, ataca os
sentidos do gôsto, olfácto, vista o
ouvidos; estraga o estômago, pro
duzindo dispépsia; faz amiudadas
vezos perder o appetito; ataca o
coração produzindo palpitações; de
bilita os musculos, produzindo tre
muras ; excita os nervos e paralysa
o cérebro».

J»
/í£l A patria o paiz em que cada

u,n nasceu e ao qual perton-
co como cidadão.

Todo o homem tem o dever mo
ral de engrandecer a sua patria, e
engrandecendo-a, honra-se a si mes
mo e eleva-se aos olhos dos seus
concidadãos o até aos dos estran
geiros.

A patria é a mãe commum, é
n’ella que, geralmente, jazem os
restos mortaes dos nossos paren
tes, dos entes que nos foram mais
queridos ; honrando, pois, a patria,
bom merecemos dos nossos ante
passados, dos nossos contemporâ
neos e dos nossos vindouros.

No solo da patria surgimos, e,
pela vez primeira, fomos illumi-
nados pela luz do dia ; ao sólo pá
trio volveremos, quando finda a
nossa missão vital.

Honra©, portanto, a patria, como
disse um escriptor, que a patria
vos contempla.

Entre o egoismo quasi feroz do
homem primitivo e o altruísmo
preconisado pela hodierna cívili-
sação, estanceiam demoradas phá-
ses na evolução do sentimento hu
mano ; o homem deixa o egoismo,
que é o amor exclusivo de si pro
prio, para se dedicar á sua familia ;
o amor da familia condul-o ao amor
da casta, este ao amor da raça ou
amor da patria ; o patriotismo re-
flectido já liojo mostra aos povos
cultos que o alvo, que devemos
attingir, é o amor da especie ou
amor da humanidade.

Mas, estamos ainda longe de
chegar áquella méta de porfecti-
bilidade, e, einquanto lá não che
gamos, trabalhemos om favor da
patria !

A mudança de patria chama-so
naluralisaçâo.

Patria adoptiva ê o paiz, diffe
rente do nativo, que escolhemos

Companheiros ! o deus do Futuro
O seu facho brilhante accendou !
Alumiemos, heroicos, o Escuro!
O reinado das Trovas morreu!

10 <lo Março do 1000.

JOSÉ LOPES DA SILVA.

A’ casa de um devedor foi mui
ta vez um crédor para cobrar certa
divida, respondendo sempre aquêlle:

— Outro dia, porque estou mui
to occupado hoje.

— Diga-me, então, respondeu o
crédor, em que dia pósso vir para
o não importunar.

— V onha todos os domingos.

Companheiros ! o deus do Progresso
O so.i facho aceendeu a fulgir!
Preparemos um santo começo
A ’s Auroras que vôm do Porvir !

Côro

Da Virtnde incançaveis obreiros
Por divisa nós lemos a cruz.
São os livros os nossos luzeiros,
O saber immortal nossa luz 1

Canto 2.’

Meigos filhos do bom Seminário,
Sua gloria é a nossa ambição.
È’  sublime o sou nobre fadário,
Deus o ampara nu nobre missão.

Canto 3:‘

Mas, se amamos a casa bemdita
Com sagrado e immutavel amor,
Egual mente u nos’alma palpita
Pela Patria do Grande Cantor.

Canto ■l.a

Portugal ! oh paiz abençoado !
Santa Patria, querida do céo!
Tua historia, teu grande Passado,
Não morreu, não morreu, não morrou !

Canto 8"

Tu subsistes, Passado l na Historia,
Pois a Historia bem soube inscrever,
Nos seus fastos a explondida Gloria
Da nação que não sabo temer.

Um guloso entrou um dia n'um
salão de Délille, e vendo uma ma
çã cosida sôbre a mêza não poude
escapar á tentação de a comer. En
trando no salão, Délille notou a
falta da maçã. Mostrando um ar
inquieto, perguntou ao gulôso se
foi êlle que a comera. Esto néga o
sou crime.

— «Eiquei mais tranquillo, por
que tinha pôsto arsénico na maçã
para envenenar os ratos».

A estas palavras o gulôso co-
méça a gritar : «Loito! leito ! »

Délille perdeu a maçã, mas tam
bém fartou-se do rir dos gritos do
gulôso, que só se calou dopois que
o poeta o tranquillisou.
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siderando o monismo mecanista co
mo princípio fundamental da evo
lução cósmica, a escola de an thropo-
logia nega a responsabilidade moral
do criminoso, bem como a sua liber
dade, reputando o delicto um phe-
nonionc tam mechanico e fatal, co
mo a attracçâo dos corpos para o
centro da terra ou o movimento
planetar. Na opinião dos fautores
desta escoia a ethica reduz-se às
leis do organismo social e a dou
trina da responsabilidade moral é
um grosseiro erro da moral mota-
physica, um mero archaismo o um
fútil principio, que urge repollir
da jurisprudência criminal, substi
tuindo-o pelo principio da respon
sabilidade social, em virtude do
qual a sociedade, por uma acção
natural, que corresponde á irrita
bilidade dos animaes inferiores e á
reflexa daquelles que têem um sys-
tema nervoso inais differenciado,
se defende do homem, que, con
sciente ou inconsciontemente, pra
tica actos que revelam a sua incapa
cidade ou a sua impossibilidade de
adaptação às condições da vida so
cial e por isso perturbam o seu
movimento regulado e normal. O
direito de punir basea-se pois no
principio da defesa social.

Assim estabelecido este deter-,
minismo da actividade psychica, o
criminoso, ou represente um phe-
nomeno atavico (Colajanni), ou seja
um selvagem, ou um epiléptico
(Lombroso), ou um hysterico (Mar
ro), ou um meurastherico (Bene
dikt), ou um nevrotico (Maudsloy)
ou finalmento um degenerado (Ser
gi, Eeré), como pensa a escola, é

’ sempre um doente, e portanto mo-
ralmente irresponsável ; os actos
do criminoso sam productos neces
sários e fataes da condição indivi
dual de que gosa, da social em que
obra, e da cósmica em que vive, isto
é : — da sua configuração craniana,
cerebral, da sua constituição ana
tómica e physiologica, e também
da sua educação, instituições, usos

o costumes da. sociedade o final
mente do clima, altitude, do comi
da, vestuário, flora, etc.

(Continua.)

DR. OLIVEIRA GUIMARÃES.

E’ um systema perfeitamente
definível, com seu machinismo pro
prio, facil, seguro, pratico e com-
prehensivel á primeira vista, para
todos que não sejam completamen
te ignorantes no commercio.

Em 0 nosso Manual pratico d'es-
cripturação commercial, por partidas
mixtas, desenvolveremos largamen
te este systema.

LUIZ LOFF DE VASCONCELLOS.
(Cabo-verdinao) .

COMMERCIO
Escripturação

SYSTEMA P ar as  s im-vV/ pies está ao alcance de toda
'S? a gente que saiba ler, escre

ver e as quatro operações aríthme-
ticas; mas otlerece muitos incon
venientes. e por tal system a, impos
sível se torna ao commorciante,
conhecer do prompte 0 seu estndo
0 a posição de cada conta. Para o
conseguir, seria indispensável um
balanço geral de todos os eífoitos
existentes, 0 que é pouco expedito.

E assim, tal systema quo na
verdade é 0 mais simples 0 facil
na apparencia, torna-se 0 mais tra
balhoso nos seus resultados, e mais
sujeito a erros-— razões que 0 fa
zem condemnavel 0 irrecomendavel.

Mas, in medio virtux :
Ha um outro systema que está

pouco generalisado 0 conhecido, e
de que somos extremam ente apo
logistas 0 apaixonados, praticamen-
te faltando, pois é claro que em
merecimento, a partida dobrada, es
tá na vanguarda de todos os ou
tros, e não deixamos de reconhe
cer que para uma casa commercial
de primeira ordem, é a unica ro-
commendavel.

Referimo-nos a um systema cha
mado do partidas mixtas, que tem
sido desfavoravelmente apreciado
polos partidários enrayfe das par
tidas dobradas. Muito embora. Con
tinuamos a julgar este systema ma
gnifico, para as pequenas oscriptu-
raçõos.

Com 0 seu emprego, 0 commer-
ciante, como nas partidas dobradas,
póde cíe momento determinar 0 seu
estado, e 0 seu machinismo não
exigo mais do que um lançamento
por cada artigo.

E’ um meio termo entro a par
tida simples e a dobrada, e não um
conjuncto de ambas, como muitos
dos seus detractores querem dizer.

Um sujeito entrega o cavallo a
um gallêgo para lh*o levar a casa,
mas desde logo lhe rocommenda
que não monte porque o bicho é
esportinho.

O gallêgo, porém, considera que
levar um cavallo á mão o ir a pé
era tolice e eil-o a cavallo.

Elle a cavallo e êsto a partir á
desfilada.

O bom gallêgo trata de se se
gurar á crina do animal o deixal-o
ir sem destino.

Ao passar n’uma esquina, per
guntam-lhe uns collégas :

— O’ Xuan! p’ra onde bais?
— Ainda num xe xabe ! respon

do o outro.
C. MARTINS.

MIZ DE CflJIÕES

Ditosa Pntria qno tal filho tovol . . .
( CatMcns).

Memorar 0 seu nome com saudade,
E ’  um dever de todo 0 portaguô*;
E, anuindo n sua Pátria, quein n!lo hade
Tôr ua  memória os versos que ê l le  fès?

Por isso vimos nós mais uma vêz,
Louvar da sua Lyra a imigestade,
Lyra que em astros radiará, talvfcz,
Mo ubysmo d’esta nossa escuridade. . .

Amêmos os Lusíadas, que sito
A esperança da nossa redetupçílo
— Sempiterno, esplendido fanal I

TI apresentam as velhas goraçoens,
A decantada Patria de Camoens,
Ditosa, porque tevo um filho t a l . .  .

Purto, em ÍO do Junho do 1PÜL

OLIVEIRA PASSOS.

Pasta para branquear as mãos
Cozer algumas batatas inglezas

(escolhendo as mais brancas e mais
farinaceas) ; pisar muito bem, e mis
turar com um pouco de leite.

A pasta d’amondoas não é a me
lhor para branquear 0 alizar as
mãos.

Sinto a ventura a traz de mim correndo,
E nem já volto a face contristada
Aos passos leves d’essa errante fada,
De cujo olhar ha tanto me defendo.

A sua voz seduz, mas ntto suspendo
A minha receosa caminhada :
Quero fugir a essa vizáo amada,
Para a sentir atráz de mim, correndo. . .

Como eu conheço a bella enganadora !
Ouço-lhe a voz quo os echos enamora,
Avozque prende, quepromette e encanta...

. _j — • »AM MIAUIVU VLL/OUJV
E no caminho andando apenas vejo
Nuvens de pó que ella a fugir, levanta.

D.  JOÃO DE CASTRO.
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Avozque prende, quepromette e encanta...

- _ J  — ------- M I A U I V U  VAQOPjy
E no caminho andando apenas vejo
Nuvens de pó que ella a fugir, levanta.

D.  JOÃO DE CASTRO.
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J 0 G OS D E ES  PI RITO | da 
uval n0 p ra( ] 0> distante,

Invertida da cidádo
C H A R A D A S  um nosso símilhante.

N.° 11 Massádas são prohibidas
Perdoa, avo ! — 2 Por isso findo aqui já :

N.° 12 A’s direitas e ás véssas,
0 dinheiro é uma féra, — 2 Uma villa encontrará.

N.° 13
0 advérbio affirma, homem 1— 2. ( ng0 n joroe de lucêna.

N.° 14
Está o sorvo do Epico alli na * '

prisão — 1 , 1 .  N-°23
N 0 15 Ämigo llftnool Dias da Cunha

A flôr onrósca-so na cidade — 1,2.
N, u 16 Que affirma esta primeira

Cáe néve no rio — 2. Bem te pósso assegurar : —- 1
N,° 17 Eis púrte da explicação

A egreja é riquêza que corre P’ra poderes decifrar. 1
para o coliegio — 1, 2, 2.

JJ, 0 18 Percorro toda a cidade
0 génio é dinheiro — 3. Que éstas três encontrarás — 3io — Máis simples do que o todo
Voa a moeda — 3 Côisa alguma não verás.

N.°20
A féra e peso — 2. “ Gabo-Verde)

JOAQUIM DE FREITAS ABREU.
LOPES DA SILVA. *

» (Múdia)

N.° 21
(A mau iimigo, M. A.  Brito) N.° 24

A segunda é corto órgão
0 limite é medida o instrumen- A primeira é animal

+ ft o o Terceira é cérta villa
’ ’ Quárta no már, quo tal?
(S.  Nicolau) JOSÉ T. OOMES. j o j[o E U 0 T

(Cabo-vordiano). *

* Em quadro
SECÇÃO SUPEBIOB

(Offoracidu ao snr. A.  do Souza Franco. TJ 0 QFiv Dondo -Angola)

Tem duas syllabas só SX ve
De poucas lêttras formadas, , do Almannoh passado)
E fiz a charáda facil . .
Para o poupar a massadas. Bem pode na mmlia terceira1 x Segunda o prima encontrár,
Metade precisamente £ quarta só no latim
Encontra a tôdo o momento, De oérto vamos achar,
Invertida, veja bem .
Sérve á mêsrna de alimento. joão eliot.

158 A .  ESPERANÇA

Visita do Czar á França. Rea-
lisou-se, como estava annunciada, a
visita do imperador de todas as
Russins á patria de Victor Hugo e
fácil será suppor o enthusiasmo
com que a republica recebeu aquel-
le soberano que vem sollar esse
pacto de que justamente seurgulhaa
França, porque lhe permitte occu-
p a r - s e  despreocupadamente d o s
grandes problemas sociaes sem re
ceara má vontade das potências, má
vontade de que se faz echo o jorna
lismo d*além Mancha.

O carácter e os fructos da al-
liança franco-russa resultaram a to
da a luz no toast do presidente ao
czar, no almoço de Betheni. Saída
d’uma ideia pacifica — disse o Snr.
Loubet — contribuiu poderosamen
te para a manutenção do equilíbrio
das forças europeias, condição de
paz fecunda e estável. A alliança
desenvolveu-se com os annos, vigi
lante, moderada, forte, prompta pa
ra as soluções que a justiça e a hu
manidade inspiram ; o bem que já
tem feito, é penhor do que se fará
ainda, O czar respondeu : «Os laços
que unem os nossos paizes acabam
de affirmar-se mais e de receber no
va sanção; a união intima d’estas
duas grandes potências, animada
das mais pacificas intenções, e que
ao mesmo tempo que sabem fazer
respeitar os seus direitos, procuram
não offender na minima coisa os di
reitos das outras potências, é um
elemento precioso d’apaziguamento
para a humanidade inteira».

Nicolau II concluiu brindando
pela prosperidade da França, na
ção amiga e alliada o do exercito
e da armada franceza. Pouco depois
os soberanos russos retiravam em
direcção a Pagny-sur-Moselle o o
presidente Loubet recolhia a Paris.
As despedidas — diz um tologram-
ma — foram das mais affectuo-
sas.

0 czar e a cazariíia experimen
taram agora, como já uma vez pu
deram experimentar, quanto aifc-

oto e primor põe a França em aga-
zalhar hospedes illustres.

E lá se desvaneceram as festas
com a partida das Magestades para
a patria sem que uma voz se le
vantasse em favor dos perseguidos
do Transwaal, não dizemos bem,
sem que os diplomatas, se dessem
ao trabalho de estudar o modo de
fazer cessar essa guerra que ala
ga em sangue a África do Sul. por
que a iniciativa popular em Paris,
fez circular uns bilhetes postacs
onde se lê, do lado do endereço, o
seguinte: «A. 8. M. o imperador
da Rússia — Palacio de Çompiegne
(Oise».

No reverso ha um desenho que
representa Kruger, coberto com o
seu lendário chapéu, caminhando
descalço, como que curvado no peso
de uma cruz. A figura do velho
presidente salienta-se sobre uma
paisagem terrivelmente assolada.
As arvores estão deitadas por terra
e as herdades desapparecem por en
tre as chammas e o fumo do in
cêndio. Em volta do desenho ha
uns versos que dizem :

«A 8. M. Nicolau II, promove-
dor da conferencia da Haya :

«Os tons anhelos, ó czar, foram
anhelos de paz ! Floresça por ti a
esperança que nasceu na Haya! No
nimbo triumphal que te rodeia,
pronuncia as palavras necessários
para que se salve a nação que mor
re invocando o apoio das outras.
Levanta sobre os combatentes a
bandeira branca, e os povos to es
tenderão a mão e te bomdirão-».

w
COJÇTRzk A. DESlaíTJECRIA.

Mistura-se uma colhér de chá
de farinha de aveia com um quarti
lho d’ae/ua assucarada.. A’s vezes
básta tomar uma só vêz para parar
as mais fórtes disenterias. A fari
nha empregada deve ser pura.

DR. SCHECRE.
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J 0 G OS D E ES  PI RITO | da 
uval n0 p ra( ] 0> distante,

Invertida da cidádo
C H A R A D A S  um nosso símilhante.

N.° 11 Massádas são prohibidas
Perdoa, avo ! — 2 Por isso findo aqui já :

N.° 12 A’s direitas e ás véssas,
0 dinheiro é uma féra, — 2 Uma villa encontrará.

N.° 13
0 advérbio affirma, homem 1— 2. ( ng0 n jorge de lucêna.

N.° 14
Está o sorvo do Epico alli na * '

prisão — 1 , 1 .  N-°23
N 0 1 5  Dias da Cunha

A flôr onrósca-so na cidade — 1,2.
R, u 16 Que affirma esta primeira

Cáe néve no rio — 2. Bem te pósso assegurar : —- 1
N,° 17 Eis púrte da explicação

A egreja é riquêza que corre P’ra poderes decifrar. 1
para o coliegio — 1, 2, 2.

18 Percorro toda a cidade
0 génio é dinheiro — 3. Que éstas três encontrarás — 319 — Máis simples do que o todo
Voa a moeda — 3 Côisa alguma não verás.

N.°20
A féra e peso — 2. “ a o-Verde)

JOAQUIM DE FREITAS ABREU.
LOPES DA SILVA. *

» (Múdia)

N.° 21
(A mau amigo, M. A.  Brito) N.° 24

A segunda é corto órgão
0 limite é medida o instrumen- A primeira é animal

+ ft o o Terceira é cérta villa
’ ’ Quárta no már, quo tal?
(S.  Nicolau) JOSÉ T. GOMES. j 0 X 0 E U 0 T

(Cabo-vordiano). *

* Em quadro
SECÇÃO SUPEHIOB

(Offoracidu ao snr. A.  do Souza Franco. W 0 96v Dondo -Angola)

Tem duas syllabas só OMkoÁ o ? »nas to
De poucas lêttras formadas, , do Almnnaoh passado)
E fiz a charáda facil . .
Para o poupar a massadas. Bem pode na mmlia terceira1 x Segunda o prima encontrár,
Metade precisamente £ quarta só no latim
Encontra a tôdo o momento, De oérto vamos achar,
Invertida, veja bem .
Sérve á mêsrna de alimento. joão eliot.

158 A .  ESPERANÇA

Visita do Czar á França. Rea-
lisou-se, como estava annunciada, a
visita do imperador de todas as
Bnssias á patria de Victor Hugo e
fácil será suppor o enthusiasmo
com que a republica recebeu aquel-
le soberano que vem sollar esse
pacto de que justamente seurgulhaa
França, porque lhe permitte occu-
p a r - s e  despreocupadamente d o s
grandes problemas sociaes sem re
ceara má vontade das potências, má
vontade de que se faz echo o jorna
lismo d*além Mancha.

O carácter e os fructos da al-
liança franco-russa resultaram a to
da a luz no toast do presidente ao
czar, no almoço de Betheni. Saída
d’uma ideia pacifica — disse o Snr.
Loubet — contribuiu poderosamen
te para a manutenção do equilíbrio
das forças europeias, condição de
paz fecunda e estável. A alliança
desenvolveu-se com os annos, vigi
lante, moderada, forte, prompta pa
ra as soluções que a justiça e a hu
manidade inspiram ; o bem que já
tem feito, é penhor do que se fará
ainda, O czar respondeu : «Os laços
que unem os nossos paizes acabam
de affirmar-se mais e de receber no
va sanção; a união intima d’estas
duas grandes potências, animada
das mais pacificas intenções, e que
ao mesmo tempo que sabem fazer
respeitar os seus direitos, procuram
não offender na mínima coisa os di
reitos das outras potências, é um
elemento precioso d’apaziguamento
para a humanidade inteira».

Nicolau II concluiu brindando
pela prosperidade da França, na
ção amiga e alliada o do exercito
e da armada franceza. Pouco depois
os soberanos russos retiravam em
dírecção a Pagny-sur-Moselle o o
presidente Loubet recolhia a Paris.
As despedidas — diz um tolcgram-
ma — foram das mais affectuo-
sas.

0 czar e a cazariua experimen
taram agora, como já uma vez pu
deram experimentar, quanto aife-

oto e primor põe a França em aga-
zalhar hospedes illustres.

E lá se desvaneceram as festas
com a partida das Magestades para
a patria sem que uma voz se le
vantasse em favor dos perseguidos
do Transwaal, não dizemos bem,
sem que os diplomatas, se dessem
ao trabalho de estudar o modo de
fazer cessar essa guerra que ala
ga em sangue a África do Sul. por
que a iniciativa popular em Paris,
fez circular uns bilhetes postacs
onde se lê, do lado do endereço, o
seguinte: «A. 8. M. o imperador
da Rússia — Palacio de Çompiegne
(Oise».

No reverso ha um desenho que
representa Kruger, coberto com o
seu lendário chapéu, caminhando
descalço, como que curvado no peso
de uma cruz. A figura do velho
presidente salienta-se sobre uma
paisagem terrivelmente assolada.
As arvores estão deitadas por terra
e as herdades desapparecem por en
tre as chammas e o fumo do in
cêndio. Em volta do desenho ha
uns versos que dizem :

«A 8. M. Nicolau II, promove-
dor da conferencia da Haya :

«Os tons anhelos, ó czar, foram
anhelos de paz ! Floresça por ti a
esperança que nasceu na Haya! No
nimbo tríiunphal que te rodeia,
pronuncia as palavras necessárias
para que se salve a nação que mor
re invocando o apoio das outras.
Levanta sobre os combatentes a
bandeira branca, e os povos to es
tenderão a mão e te bomdirão-».

»— -----w
COJÇTRzk A. DESINTERIA

Mistura-se uma colliér de chá
de farinha de aveia com um quarti
lho cfac/ua, assucarada.. A’s vezes
básta tomar uma só vêz para parar
as mais fórtes disenterias. A fari
nha empregada deve ser pura.

DR. SCHECRE.
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Palavras d’rnn ministro da marinhaParece roalmonte trabalhado pe
la mão dos anjos, tal é. a sua gra
ciosidade, tal a perfeição de linhas,
a delicadesa de contornos, a har
monia o o encanto do todas as suas
partos, realçando.-lhe o merecimen
to á circumstancía do ser relativa-
mento pequeno, exigindo o auxilio
d’uma lente para se admirar con-
vonientemento a delicadesa subtil
dos ornatos.

Existem muitas d’ostas- precio
sidades nos cofres de varias col-
logiadas e Sés do Continente, mas
do tempo do grande navegador de
Lagos, nada conhecemos egual, sen
do os que geralmente se conhe
cem' muito posteriores, do maiores
dimensões e portanto sem a deli
cadesa quo o nosso ostenta. Feliz-
mento quo se vai olhando com
amoroso carinho polo que escapou
á rapacidade dos usurpadores do quo
temos sido victiuias o á ignorância
indígena, e esto facto, so mostra quo
o progresso não é na palavra vã,
patenteia eguálmento quo não tem
sido infructiferas as campanhas sus
tentadas pelos verdadeitos patrio
tas no campo da Arte quo tanto
nos honra, porque aqui mosmo,
não obstante a nossa feição histó
rica do marinheiros audázos e con
quistadores, fomos grandes, como
se tom evidenciado nas exposições,
a quo tomos concorrido e a quo os
estranhos não poupam elogios.

A «B N AGIO N A L para a sublime conquista da civi
lisação.

Este preambulo, foi-nos suggos-
tionado em presença do primoroso
calix que possüo o illustrado Cabi
do da Sé do Cabo-Verde e de que
a nossa gravura dá, infelizmonte,
uma ideia pouco clara.

A’corcn d’esta verdadeira joia,
escrevemos o seguinte, no discur
so proferido na Sé de Cabo-Vorde,
por oceasião do quarto centenário
da descoberta do caminho maríti
mo da índia o quo corre impresso:

«E’ um modelo completo do os-
tylo gothico da epocha da renas
cença, anterior a D. Manuel, s foi
ofterecido a este arohipelôgo pelo
celebro navegador do Lagos, fami
liar do Infante D. Henrique, Lan-
çarote Esteves,, como se vê da in-
scripção em lettra gothica que se
encontra no copo, pelo lado exte
rior : — «Este calix, Lançarote Es
teves o deu por sua alma». A base
é em fúrma d’um hoxagano om li
nha curva, com triângulos nas ex
tremidades e ornáda com cinco fi
guras, om relêvo, representando N.
Senhora, S. João Evangelista, S.
Pedro, S. Paulo, S. Salvador do
Mundo e S. Thiago Maior.

Toda a belleza, porém, d’esta
relíquia da arte christã, estíi na
coluinna que sustenta o corpo e
que tem no centro cinco baldaqui-
nos terminados em ogiva e ladea
dos por outros tantos fustes muito
finos, tudo primorosamente feito,
trabúlho pascíente o intrincado, re
velando a feição d’aquello tempo
embaraçado e crente. Em volta do
copo, vêem-so também em relêvo,
cinco anjos muito perfeitos osten
tando os martyrios da paixão do
Redemptor : — a esponja, os cravos,
a coroa d’espinhos, o azurrague e
a columna».

Como fica dito, esta preciosa re
líquia da Arte christã remonta ao
tempo da nossa gloriosa epopeia
maritima, e no sou gonero, o mais
perfeito da epocha.

'■5T1 importanoia das riquezas wi-
J j R ,  das nossas possessões

ultramarinas é geral mente
acreditada por quantos têem estu
dado a nossa historia colonial, des
de as opochas gloriosas das primei
ras conquistas o descobrimentos,
até aos modernos tempos.

Em muitas regiões de  além-mar,
não foi um dos menores incentivos
quo levaram os ousados explorado
res portuguezes a internaroin-so
caminho dos sertões desconhecidos
á procura d’osses thesouros occul-
tos, do quo já então, a fama mais ou
menos exagerada, apregoava a ri

“yíioRTUdAL. nação briozissima,
cujos feitos encheram o

C_> mundo d’espanto, quando
seus valorosos filhos, com o cora
ção inflamádo no sagrado amor da
Patria e com uma coragem egual
aos nobilíssimos sentimentos que
lhes estuavam no peito, levaram a
toda a parte a fama da sua nação
e com ella, esses brilhantes ideáes
que são o orgulho da nossa raça :
Portugal, se deixou de si  padrões
que attestam o valór do sou braço,
a ousádia do sou animo, a cultura
do seu espirito, no campo da Arte,
legou eile padrões iminortaes de
tal urdidura e‘ perfeição que os
modernos, com todos os seus recur
sos, com os variados progressos
actúaes, difâcilmento igualarão e
poucas vezes excederão !

E’ pela Arte, essa suprema ma
nifestação do bom gosto, que os
povos se assignálam, attestando a
sua maneira do sor social, a sua
cultura intellectual, e mais que
isso, a doçura de seus costumes,
os quilates de seu coração, senti
mentos nobillissimos que exaltam
as almas, flóres de nobreza que são
o maior titulo para conquistar lo-
gar d’honra no templo magnifi-
cênte da civilisação.

Um povo que sabe modelar no
gesso ou no granito, no ouro ou
no bronze, essas bollezns onde a
imaginação, em voos arrojados, co
pia a fecundíssima natureza, onda
a phuntasia, alando-se a regiões
superiores, filigrana, em potentes
objectivações esteticas, ideaes de
bellêza, esse povo ha-de necessaria
mente possuir uma -alma impros-
sionavel pai;a o bem, terníssima
para se deséntranhar em caudaes
d’amor pelos semilhantes, amor que
transforma costumes, que salva e
redime,, evidenciando, por um mo
do altíssimo, a sua capacidade

queza.
Nem foram do tilo pouco va

lor os trabalhos d’esses primeiros
exploradores, quo d’elles não en-
çontroni em muita parto os mais
assignaládos vestígios, os modernos
pesqnizndores.

Em opochas mais próximas, al
gumas tentativas do exploração mi
neira so rcnlisaram, mas som gran
de resultado, o só modornamonto
têem prosognido com perseverança
o com todas as probabilidodes de
exito, trabalhos mineiros na região
do Alanica.

E comtudo, se recorrermos aos
registos offioiaesdas differentes pro
víncias ultramarinas, surprohon-
der-nos-ha do corto a abundância
do declarações, que fazem presu
mir a existência do grandes rique
zas minernes, mas quo quasi nunca
têem sido seguidas do quaosquer
sérios trabalhos de exploração, que
conduzam ao aproveitamento das
stippostas ou verdadeiras minas,
cuja oxistencia se annuRciúra.

IHSECTOS MORÉES

Despreza os ditinhos e as intri
gas, com um litro do paciência.

Faze que não sentes, nem per
guntes para não to incommodàros.

Se to perturbares com as pica
d a s . . .  é porque aindns precisas
de muita grandeza d’ospirito.

29 - xii - »«
ANTONIO EDUARDO VILLAÇA.

(Jíini.itro da Marinha)
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Palavras d’nm ministro da marinhaParece roalmonte trabalhado pe
la mão dos anjos, tal é. a sua gra
ciosidade, tal a perfeição de linhas,
a delicadesa de contornos, a har
monia o o encanto do todas as suas
partos, realçando.-lhe o merecimen
to á circumstancia do ser relativa-
mento pequeno, exigindo o auxilio
d’uma lente para so admirar con-
vonientomento a delicadesa subtil
dos ornatos.

Existem muitas d’ostas- precio
sidades no.s cofres de varias col-
logiadas e Sés do Continente, mas
do tempo do grande navegador de
Lagos, nada conhecemos egual, sen
do os que geralmonte se conhe
cem' muito posteriores, do maiores
dimensões e portanto sem a deli-
cadesa quo o nosso ostenta. Feliz-
mento que so vai olhando com
amoroso carinho polo que escapou
á rapacidade dos usurpadores do quo
temos sido victimas o á ignorância
indígena, e esto facto, so mostra quo
o progresso não é na palavra vã,
patenteia eguálmonte quo não tom
sido infructiferas as campanhas sus
tentadas polos verdadeitos patrio
tas no campo da Ar to quo tanto
nos honra, porque aqui mesmo,
não obstante a nossa feição histó
rica do marinheiros audázos e con
quistadores, fomos grandes, como
se tom evidenciado nas exposições,
a quo tomos concorrido e a quo os
estranhos não poupam elogios.

A W B  NA® N A I para a sublime conquista da civi
lisação.

Este preambulo, foi-nos suggos-
tionado em presença do primoroso
cálix que possiio o illustrado Cabi
do da Sé do Cabo-Verde e de que
n nossa gravura dá, infelizmonte,
uma ideia pouco clara.

A’cercn d’esta verdadeira joia,
escrevemos o seguinte, no discur
so proferido na Sé de Cabo-Vorde,
por oceasião do quarto centenário
da descoberta do caminho maríti
mo da índia o que corre impresso:

«E’ um modèlo completo do os-
tylo gothico da epocha da renas
cença, anterior a D. Manuel, e foi
ofterecido a este arohipelôgo pelo
celebro navegador de Lagos, fami
liar do Infante D. Henrique, Lan-
çarote Estoves,. como se vê da in-
scripção em lettra gothica que se
encontra no copo, pelo lado exte
rior : — «Este calix, Lançarote Es
toves o deu por sua alma». A base
é em fúrma d’um hexagano em li
nha curva, com triângulos nas ex
tremidades e ornáda com cinco fi
guras, em relêvo, representando N.
Senhora, S. João Evangelista, S.
Pedro, 8. Paulo, S. Salvador do
Mundo e S. Thiago Maior.

Toda a belleza, porém, d’esta
relíquia da arte christã, está na
coluinna que sustenta o corpo e
que tem no centro cinco baldaqui-
nos terminados em ogiva e ladea
dos por outros tantos fustes muito
finos, tudo primorosamente feito,
trabúlho pascíente e intrincado, re
velando a feição d’aquello tempo
embaraçado e crente. Em volta do
copo, vêem-se também em relêvo,
cinco anjos muito perfeitos osten
tando os martyrios da paixão do
Redemptor : — a esponja, os cravos,
a coroa d’espinhos, o azurrague e
a columna».

Como fica dito, esta preciosa re
líquia da Arte christã remonta ao
tempo da nossa gloriosa epopeia
marítima, e no seu genero, o mais
perfeito da epocha.

importanoia das riquezas wi-
nera.es das nossas possessões
ultramarinas é geral mento

acreditada por quantos têem estu
dado a nossa historia colonial, des
de as opochas gloriosas das primei
ras conquistas o descobrimentos,
até aos modernos tempos.

Em muitas regiões de  além-mar,
não foi um dos menores incentivos
quo levaram os ousados explorado
res portuguezes a internaroin-so
caminho dos sertões desconhecidos
á procura d’osses thesouros ocoul-
tos, do quo já então, a fama mais ou
monos exagerada, apregoava a ri

“Y ortucial, nação briozissima,
cujos feitos encheram o

C_> mundo d’espanto, quando
seus valorosos filhos, com o cora
ção inflamádo no sagrado amor da
Patria e com uma coragem egual
aos nobilíssimos sentimentos que
lhes ostuavam no peito, levaram a
toda a parte a fama da sua nação
e com ella, esses brilhantes ideáes
que são o orgulho da nossa raça :
Portugal, se deixou de si  padrões
que attestam o valór do sou braço,
a ousúdia do sou animo, a cultura
do seu espirito, no campo da Arte,
legou ello padrões iminortaes de
tal urdidura e '  perfeição que os
modernos, com todos os seus recur
sos, com os variados progressos
actúaes, difâcilmento igualarão e
poucas vezes excederão I

E’ pela Arte, essa suprema ma
nifestação do bom gosto, que os
povos se assignúlam, attestando a
sua maneira do sor social, a sua
cultura intellectual, e mais que
isso, a doçura de seus costumes,
os quilates de seu coração, senti
mentos nobillissimos que exaltam
as almas, flóres de nobreza que são
o maior titulo para conquistar lo-
gar d'honra no templo magnifi-
cênte da civilisação.

Um povo que sabe modelar no
gesso ou no granito, no ouro ou
no bronze, essas bellezns onde a
imaginação, em voos arrojados, co
pia a fecundíssima natureza, onda
a phantasia, alando-se a regiões
superiores, filigrana, em potentes
objectivações estéticas, ideaes de
bellêza, esse povo ha-de necessaria
mente possuir uma alma impros-
sionavel pai;a o bem, terníssima
para se deséntranhar em caudaes
d’amor pelos semilhantes, amor que
transforma costumes, que salva e
redime,, evidenciando, por um mo
do altíssimo, a sua capacidade

queza.
Nem foram do tão pouco va

lor os trabalhos d’esses primeiros
exploradores, quo d’elles não en-
çontrom em muita parto os mais
assignaládos vestígios, os modernos
pesquizodoros.

Em opochas mais próximas, al
gumas tentativas do exploração mi
neira so rcnlisaram, mas som gran
de resultado, o só modornamonto
têem prosognido com perseverança
o com todas as probabilidodos de
exito, trabalhos mineiros na região
do Manica.

E comtudo, so recorrermos aos
registos officiaes das diílbroutes pro
víncias ultramarinas, surprohon-
dor-nos-lm do corto a abundância
do declarações, quo fazem presu
mir a existência do grandes rique
zas minernes, mas quo quasi nunca
têem sido seguidas do quaesquer
sérios trabalhos de exploração, que
conduzam ao aproveitamento das
suppostas ou verdadeiras minas,
cuja existência so annuRciúra.

IHSECTOS MORÉES

Despreza os ditinhos e as intri
gas, com um litro do paciência.

Faze que não sentes, nem per
guntes para não to incoinmodàros.

Se to perturbares com as pica
d a s . . .  é porque aindas precisas
de muita grandeza d’ospirito.

29 - xii - »«
ANTONIO EDUARDO VILLAÇA.

(Jíiní.iti'0 da Marinha)
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industria do fabrico do sal,
Jerl .  foi uma das mais rendosas

da província, ao tempo om
que esto pro dueto so exportava em
grandes quantidades para o Brazil.

As ilhas, chamadas salineiras,
são as de Maio, Bôa Vista e Sal.

Esta ultima era que maior quan
tidade de sal exportava, das suas
muitas salinas, que ficam ao norte
do porto, de Santa Maria a uns tres
kilometros de distancia.

Na costa do leste, proximo ao
mar, el<?va-so um monte do rochas
basalticas, denominado de «Pedra
de Lume*.

E’ ahi que existo a celebro sa
lina natural, quò é o ponto mais
curioso da ilha do Sal e o trabalho
mais notavol da revolução vulcâ
nica, transformada 1 pela acção do
fempo, que se oflerece em Cabo
Verde.

Eflectivqmento, o terreno onde
assenta a salina é uma cratéra de
um vulcão extíncto, que as ,allu-
yiõos foram cobrindo de torra bar
renta o compacta, própria para a
repressão das aguas das chuvas
que, ali depositadas, se transfor
mam, cm pouco tempo, n’um sal
pesado de variegadas cores.

E ao lado da creação da natu
reza, como ahombrear com ella, vè-
se o trabalho do homem a modifb
car-lhe os erros.

A salina, no fundo de uma cra
téra, do um raio de  mais de 400
metros, ora naturalmento fechada
seculármênte por rochas abruptas
e rijas ; erq preciso abrir-lhe um
caminho e abriu-se. Um túnel do
mais, de 18 metros do comprimento
rasga o silex ao nascente o conduz
o touríste, n’uma suave inclinação,
àquelle lago de sal.

Sim um lago, porque é a illu*
são que nos dá a extensa camada
do sçl, ora branca ora azulada, polo
reflexo do um claro cèu, illuminado

pelo sol tropical, quando o con
templamos a meio caminho do tú
nel..

Admirável creação da natureza I
Pniiiu

ANTONIO DE ARTEAGA.

. I

fl maior palavra do mundo

E’ uipa palavra allomã do 77
lêttras :

Oestcrroíchischcnamerikanisch-
ongummifabrikactionsgesollschaft-
atbtheilungschef ; o que quér di
zer : Chéfe da administração da So
ciedade por aeçoos austro-amoricana
da fabricação do cautchú.

fl utilidade do petroleo
rE ™or<Eo ' P 0 S6U diminutopreço e facil emprego, está

'S/ dostinádo como insecticiãa
precioso, a ter. uma longa utilida
de tanto na vida doméstica como
na agrícola.

0 cheiro que exhala é tão acti-
vo, que por st só é sufficiente para
afugentar alguns animáes nocivos.

0 óleo impuro dévo ser prefe
rido, attontos os melhores resulta
dos que d’êlle se obtêem.

Os agricultores que teêm em
pregado êste precioso insecticida
obtiveram os seguintes resultados :

1.°-— Regádos os morangueiros
com algumas gôttas de petróleo,
misturadas em cada regador de
agua, os inséctos em pouco tempo
são destruídos ou afugentados pelo
cheiro d’esta substancia.

2. ° — E’ veneno efficaz para ina-
tár os rátos ; bastam 30 grâtnmas
do petroleo impuro em um litro
d’água,

A mistura deita-se nos buracos
por onde êstes animáes costumam
sahir. A’s vêzes, básta expôr á eva
poração, em uma cása, uma pequena
porção de petróleo para dcsappare-
cerein d’olla todos os rátos.

3. ° — Para livrár os animáes do
mésticos da acção dos inséctos pa
rasitas, bastam algumas fricções
com água potrolisada. Pouco de
pois da fricção dévoin os animáes
sèr bom lavados o ensaboados.

4." — Se rogármos uma hórta
com água o algum petróleo, isto
será o sufficiente para destruir to
dos os caracóes o lesmas que n’ella
existem.

5. u — A agua petrolisúda é re
médio seguro para destruir os hós
pedes, incómmodos que durante o
verão infestam os leitos (os pei'se-
vejos).

Este ramo milagroso
Tom um divino condão ;
Com eile tudo se alcança
Na noite do S. João.

Tu lançaste no meu peito
Um anceio indefinível. . .
Anceio que não se acalma
Porque toca o — impossível.

Quando passas. . a minh’ahna
Segue os teus passos divinos.
E ,  como as pedras da rua,
Beijá teus pés pequeninos.

Quem quizer tor a certeza
De prender um coração,
Vá desfolhar este ramo
Sobre os pés do S. João.

Curiosidade arôthmetica

0 alcance da w humana

Por algumas experiências fei
tas no Colorado, provou-se que a
vóz humánfi propága-se a itma dis
tancia de 30 kilometros.

Um hómem collocádo no cimo
d’uma montanha, gritou o nome
de «Bob», o ouviu-se distine.tamen-
to a uma distancia do 4 léguas o
meia.

Mas o alcance da vóz humana
não é uniforme : varia segundo as
regiões o com o clima.. Foi assim
que o tenente Foster, membro
d’uma expedição ao pólo Nórto,
fallou com um companheiro que
estava a 2 kilometros de distancio.

Sir John Franklim sustenta a
opinião do que a vóz humana não
póde ser ouvida múis que, a 509
metros.

0 doutor Young diz que om
Gibraltar a voz humana cstepde-
so a 16 kilometros. Na agua, po
rém, a voz humana é ouvida a 140
kilometros.

Meio facil de fazer fortuna ! . . . .
0 póbre A . . . tendo fálta de

dinheiro péde ao seu amigo B .  . .
que lhe empreste 4 tostões.

— Do bôa vontade respondeu
B . . . , mas há de me dár o quádru
plo d’ésta quantia ; negócios são
negocios : tomo lá os 4 tostões.

Oito dias depois A . . .  vae pa-
gár sua divida :

— 4 vezes 4 tostões, são 16 tos
tões, (4X4=16);  eis os teus 16 tos
tões !

— 0 que ? ! respondeu B . . . não
foi isso que lhe emprestei ! foram
40 dez reis que lhe dei, e o snr.
tem quo me dár o quadruplo do 40,
isto é 40 dez réis vozes 40 dez réis
são 1.600 dez réis, (40x40=1600).

Por isso tom que me dar 1.6C0
dez réis ou 1615000 réis.
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SAÚDE
Cêra dos ouvidos

Cera dos ouvidos.
Póde-se evitar a surdez pura

mente mechanica, produzida pelo
excesso da cera nos ouvidos, amol-
lecendo-a com glycerina ou azeite
morno deixando este no ouvido pe
lo menos um quarto d’hora. Ou
t a m b é m  emprega-se o seguinte
preparado :

Bicarbonato do soda 5 decigm.
Glycerina neutra 2 grammas.
Agua 10 grammas.
Dissolve-se e usa-se quente.

Contusões

Dissolve-se em 3 litros d’agua:
Sulphato de cobre (capa rosa)

2 grammas.
Sulphato de zinco 6 grammas.
Açafrão 5 decigrammas.
Álcool alcanforado 25 grammas.
Agita-se bem deixa-se repousar,

e no fim de 3 dias estará em esta
do do poder ser usado o romodio.

Contra a s  queimaduras
»

O melhór remédio para curar
q u e i m a d u r a s  é applicar á párte
queimáda sabão amoUecião em água
quente, correr em seguida azeite
de linhaça, e espalhar depois sobro
a queimadura farinha do flor do
trigo.

Quando estivér sêcca, torna-se
a corrêr azeite do linhaça, e polvo-
risar com flôr do farinha; e repe-
te-so ésta operação 3 vozes, ao ca
bo da qual cria uma crusta impe
netrável quo faz desapparecer tôda
a dôr, e pouco tempo depois a fe
rida estará curada.

DR. SCHEERE.

PHÁNTASTICA BALÂDAPara diminuir a fébreA SCIENCIA DA VIDA

Devemos perdoar aos nossos pa
rentes e amigos mil bagatéllas, se
quizérmos viver bem com êlles ; e
é indispensável ésta consideração,
se quizermos conservár-nos em boa
harmonia com êlles.

Não devemos ter outra paixão
máis do que a do não possuirmos
nenhuma; e o nósso gosto e diver
timento consistirá em renunciár-
mos e desprezámos todos os di
vertimentos perigosos.

Usaremos bôa fé para com to
dos ; porém, na bôa fé dos outros,
confiár-nos-hêmos sómente quando
nol-o aconselhar a própria prudên
cia e a probidáde d’aquêllos com
quem tratámos.

Diremos sempre a verdade ; por
que élla é respeitáda e temida,
mêsmo onde não é amada.

*
Cuidaremos muito nos nóssos

negócios, se quizérmos sêr n’elles
bom succedidos.

Não façamos por nóssos amigos
cousa alguma que prejudique nóssa
honra e consciência, porque nós
devemos anuir primeiro a nós mes
mos que nóssos amigos.

Se nos quizérmos conservar na
amisáde dos nóssos amigos e pa
rentes, não lhes venderemos ca-
vállos, nem móveis, nem também
os compraremos a êlles.

A verdadeira glória acompanha
sempre a sciencia, os bons costu
mes e a virtude. Esta é a unica
que devemos desejar, e é sómente
aquélla que meréce que façamos
uma séria reflexão para achármos
o meio de a adquirir.

MATHIAS DA LUZ SOARES.

*-><=<<----- *
f.

Fazer fricções d’agua fria, no
corpo, amiudadas vezes, e hoher
agua ou limonada aos poucos.

Um sabio austriaco, combinan
do ultimamento os differentes mo
vimentos de translação e de rota
ção do nósso planeta, achou o re
sultado seguinte :

Um homem deitado na sua câ-
ma, percorre, 137:000 kilómetros
por hóra ! Com offoito, a torra mo
vendo-se cm torno do seu eixo,
cada um do nós offectuará um tra-
jecto de 1:600 kilometros por hóra
E a terra, girando em volta do sol.
fúz um percurso de 10G:000 kilo
metros por hora. 0 movimento de
rotação do sói é do 701:000 kilome
tros por dia, ou 30:000 kilometros
por hora. Addicionando êssos três

resultados, yê-
so quo percor
remos um es
paço de 137:000
kilometros por
hora, ou três mi
lhões de kilome
tros por dia.

Federico II da Prussia visitou
em cérta occa.sião um convento da
Silésia, e ao sahir perguntou ao
guardião se tinha alguma graça a
pedir-lhe.

—■ Sim, senhor, respondeu o frá
de ; rogo de todo o coração a V. M.
me conceda a faculdáde de admit-
tir dois noviços cílda ânno no mêu
convento, não obstante a lei quo o
prohibo.

- Concêdo, A F U R A Ú A  MARGENS DO CAVADO
r e s p  O n d e u  o (Gravura do Almanach Albuin de Braga)
monárcha, e até
d’ esta primeira
vêz quéro man-
dár-vos os dois
n o v i ç o s  q u o
quereis admit-
tir.

E, voltando-
se para seu ir
mão, disse-lhe
om francêz, sup-
pondo que o frá
de nada perce
beria :

— Mandarei
dois burros ao

Um allemão
tèvo a paciência
de contar os an-

CLO1S OU1TUS UO EhTABKI.EUIMENTO BE MAÇHISIBMOS. ÖEHADORM

estúpido deste da luz electiuca para a ilbumisavíoda cidade df. Braga .  niversarios que
existem na Europa o achou que
na Allomanha só havia 78 habitan
tes quo tinham mais de 100 annos;
/a França, 213; na ITospanha, 401;
na Inglaterra 146; na Irlanda, 578;
na Escócia, 46; na Dinamarca, 2 ;
na Bélgica, 0; na Suissa, nenhum.

Nos Bolkanicos os macróbios
são mais abundantes. Assim, na
Sérvia 578 pessoas, têem mais de
100 annos; na Rumänin, 1.084; e
na Bulgarin, 3.883. No anno de
1890 havia na Servia 290 pessoas,

fráde, para noviços.
Mas o douto guardião, que ti

nha percebido a burla, accrescen-
tou : . .

— Visto ser tão grande a ge
nerosidade de V. M., atrevo-mo a
fazêr nôvo pedido, e vem a sêr quo
me seja pormittido dár aos dois no
viços, que mo forem mandados, o
nômo do V* M. íi tlth, o o cio sou
real irmão a outro.

MHTÜ5HLENS
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quizérmos viver bem com êlles ; e
é indispensável ésta consideração,
se quizérmos conservár-nos em boa
harmonia com êlles.

Não devemos ter outra paixão
máis do que a do não possuirmos
nenhuma; e o nósso gosto e diver
timento consistirá em renunciár-
mos e desprezámos todos os di
vertimentos perigosos.

Usaremos bôa fé para com to
dos ; porém, na bôa fé dos outros,
confiár-nos-hêmos sómente quando
nol-o aconselhar a própria prudên
cia e a probidáde d’aquêllos com
quem tratárxnos.

Diremos sempre a verdade ; por
que élla é respeitáda e temida,
mêsmo onde não é amada.

*
Cuidaremos muito nos nóssos

negócios, se quizérmos sêr n’elles
bom succedidos.

Não façamos por nóssos amigos
cousa alguma que prejudique nóssa
honra e consciência, porque nós
devemos anuir primeiro a nós mes
mos que nóssos amigos.

Se nos quizérmos conservar na
amisáde dos nóssos amigos e pa
rentes, não lhes venderemos ca-
vállos, nem móveis, nem também
os compraremos a êlles.

A verdadeira glória acompanha
sempre a sciencia, os bons costu
mes e a virtude. Esta é a unica
que devemos desejar, e é sómente
aquélla que meréce que façamos
uma séria reflexão para achármos
o meio de a adquirir.

MATH1AS DA LUZ SOARES.

*-><=<<----- *
f.

Fazer fricções d’agua fria, no
corpo, amiudadas vezes, e bober
agua ou limonada aos poucos.

Um sabio austriaco, combinan
do ultimamento os dilferentes mo
vimentos de translação e de rota
ção do nósso planeta, achou o re
sultado seguinte :

Um homem deitado na sua câ-
ma, percorre, 137:000 kilómetros
por hóra ! Com ofteito, a terra mo
vendo-se em torno do seu eixo,
cada um do nós efiectuará um tra-
jecto de 1:600 kilometros por hóra
E a terra, girando em volta do sol.
fúz um percurso de 10G:000 kilo
metros por hora. 0 movimento de
rotação do sói é de 701:000 kilome
tros por dia, ou 30:000 kilometros
por hora. Addicionando êssos três

resultados, vê-
se que percor
remos um es
paço de 137:000
kilometros por
hora, ou três mi
lhões de kilome
tros por dia.

Fedorico II da Prussia visitou
em cérta occa.sião um convento da
Silésia, e ao sahir perguntou ao
guardião se tinha alguma graça a
pedir-lhe.

—■ Sim, senhor, respondeu o frá-
de ; rogo de todo o coração a V. M.
me conceda a faculdáde de admit-
tir dois noviços cílda ânno no mêu
convento, não obstante a lei quo o
prohibo.

- Concêdo, A F U R A Ú A  MARGENS DO CAVADO
r e s p  O n d e u  o (Gravura do Almanach Álbum de Braga)
monárcha, e até
d’ esta primeira
vêz quéro man-
dár-vos os dois
n o v i ç o s  q u o
quereis admit-
tir.

E, voltando-
se para seu ir
mão, disse-lhe
em francêz, sup-
pondo que o fra
de nada perce
beria :

— Mandarei
dois burros ao

Um allemão
tève a paciência
de contar os an-

CLO1S DU1XUS UO EsTAllEBECIMENTO BE 5IAÇHISIBMOS. UeRADORBS
estúpido deste . mjz elecibíca para a ilbumisavío ba cidade pe braga.  niv.ersarios que

existem na Europa o achou que
na Allomanha só havia 78 habitan
tes quo tinham mais de 100 annos;
/a França, 213; na JTospanha, 401;
na Inglaterra 146; na Irlanda, 578;
na Escócia, 46; na Dinamarca, 2 ;
na Bélgica, ti; na Suissa, nenhum.

Nos Bolkanicos os macróbios
são mais abundantes. Assim, na
Sérvia 578 pessoas, têem mais de
100 annos; na Rumania, 1.084; e
na Bulgária, 3.883. No anno de
1890 havia na Servia 290 pessoas,

frádo, para noviços.
Mas o douto guardião, que ti

nha percebido a burla, accrescen-
tou : . .

— Visto ser tão grande a ge
nerosidade de V. M., atrevo-mo a
fazêr nôvo pedido, e vem a sêr quo
me seja permittido dár aos dois no
viços, que mo forem mandados, o
nónio do V* M. íi um, o o cio sou
real irmão a outro.

MfiTUSflLENS
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conventos, apedrejando até edifí
cios públicos e sofirendo depois o
atáque das tropas que teem por de
ver manter a ordem e salvaguar
dar os cidadãos pacatos e a proprie
dade que é inviolável.

Em substituição do Volapuek,
-—Bastantes tentativas teem sido
feitas para estabelecer uma lingua
gem universal. O volapuek parece
não Satisfazer completamente o fim
que se tem em vista. Era eriçado de
difficuldades o foi posto de parte.

Agora surge um novo apostolo
da lingua universal. E’ um eccle-
siastico, um parocho, que emprega
os raros ocios do seu munus pasto
ral em ser util á humanidade, fa
zendo estudos de linguistica.

Os resultados obtidos são ex-
tremamonto animadores e o abba-
de Ardouin vae communicar den
tro em breve á Academia France-
za o seu methodo, que é simples o
facil. ,

Oomprehende-se com muita fa
c i l i d a d e .  A s  particularidades d o
methodo são de somenos importân
cia, e quando na lingua franceza
não houver palavras, tiram-n’as do
grego, do latim, do provençal, do
hespanhol, ou fazem-se neologis
mos.

A base d’csta modificação, lin
guistica consiste em escrever sete
vogaos: A E q 0 U Y I que se
pronunciam : a e eu ou u i .  , .

Veremos se o sabio Ardouin com
o seu novo methodo de lingua uni
versal, supplanterá esse outro sys-
tema de linguagem internacional,,
o Esperanto que se deve ao sabio
medico russo, Zamenhof que ha 14
annos publicou um livro sobre o
a s s u m p t o ,  systema que mereceu
applausos geraes e em cuja lingúa
teem sido ensaiados, com succes-
sos, muitos generös de litteraturas
e até alguns d’auctores portuguesés.

E 1 um grande problema a resol
ver, este d’uma lingua interna

E’ o que se dodúz, além do mais,
do seguinte officio que transcre
vemos :

0 snr dr. Miguel Bombarda,
presidente da Sociedade de Scien-
cias _ Medicas, dirigiu o seguinte
officio ao snr. ministro da marinha,
folicitando-o pelos resultados da
missão seientiflea de Angola;

Ill. m0 o Ex. m0 Sr .—  Antes mes
mo de poder reunir a Sociedade a
que tenho a honra do presidir,
mas com a plena certeza dos senti
mentos que a hão-de animar, quan
do informada da communicação

■ que v. ex? dignou fazer-me, apres
so-me a enviar a v. ex? as minhas
mais calorosas felicitações pelos
resultados que vieram coroar o tra
balho vigoroso da missão scion-
tifica, com cuja nomeação v. cx. a ,
honrando a medicina portuguoza e
a sciencia d o  nosso tempo, s e
honrou a si proprio.

Parece-mo conquista definitiva
aquella que s e  conseguiu n’uin
problema que até hoje não tinham
alcançado resolver os esforços de
tantos nacionaes e estrangeiros, e
que debalde o por tão dilatados
annos empenhara a attenção dos
modicos portuguezos.

Ficamol-a devendo a austerida
de de trabalho dos homens do
sciencia que formaram a missão e
que, absolutamonte senhores das
suas technicas de laboratorio, as
sabem pôr em acção como melhor
se não faz nos primeiros labora
tórios do mundo— e ficamol-a de
vendo ao levantado e honrado cri
tério, que, furtando-se a preocu
pações praxistas, que são um mal
e um atrazo, soube ir  buscar os
homens competentes onde olles es
tão, e abrangendo em toda a~sua
amplitude o alcance da questão a
estudar, bisarramente provou de
meios de trabalho aquolle a quem
escolheu.

Por tudo isto, graças dadas a y.
ex. a, graças solomnes que não hesi
to em exprimir, om nome da me

cional, facil, simples .e que possa
ser comprehendida por todos.

*
A peste bubonica. — Segundo

jornaes do Brazil está tomando
proporções graves esta epidemia.
Assim, no Rio do Janeiro, no dia
7 d’outubro deram-se 12 casos con
firmados, tendo-se dado très na for-
talesa de Villegaignon, sendo um
fatal. Em Campos recrudecia tam
bém a peste, tondo-se elevado o
numero dos casos.

*
Pelo paiz — Visita do Principe

Real ao norte do Reino.
Por toda a parte recebido entre

festas e ovações sinceras e o que
mais valle, com uma carinhosa ve
neração, o futuro herdeiro da  coroa,
D. Luiz Filippo visitou as prin-
cipaes povoações do ridente Minho,
taos como: Braga, Bom Jesus, Gui
marães, Ponte do Lima, Vianna do
Castello, Caminha, Valonça, Monção,
Arcos do Val-do-Vez, Ponte da
Barca, mostrando-se sempre reco
nhecido pelas demonstrações aftb-
ctuosissimas do que foi alvo.

Que sua Alteza levasse o cora
ção cheio de recordações agrada-
veis da sua rápida excursão, são os
nossos vehementes desjos.

*
Eleições geraes — Eifectuaram-

so no dia 6 do passado, no meio da
quasi unanime indofferença, mercê
da novíssima lei eleitoral, que, se
gundo affirman os apaixonados, não
dá margem para a lucta om que era
sempre victima o carneiro com ba
tatas.

Antes assim.
*

Missão seientiflea de Angola
— Segundo a prosa dos jornaes, a
commissão de médicos que foram
estudar a terrível moléstia do som-
no, colheu os mais extraordinários
resultados, honrando-se e honrando
a medicina portuguoza.

dicina portuguoza, quo, orgulhan-
do-se com a gloria conquistada
por cultores seus tão illustros, se
julga feliz e honrada pelas atten-
ções que merece da parte de sua
magestade el-roi e do govorno por-
tuguoz.

Deus guardo v. ex."— Socieda
de das Sciencias Medicas de Lisboa,
em 7 do outubro de 1901.

Ill. m0 e ox.m° snr. ministro o
secretario de estado dos negocios
da marinha e ultramar,— -(a) Miguel
Bombarda. *

Ainda a proposito do czar em
França — 0 mais brilhante espe-
ctaculo quo se offereceu om França
ao czar foi o dos grandes exercí
cios militares em Reims, em quo
tomaram parte 150.000 homens. 0
quo mais lhe prandeu a attenção
foi a rapidez, a facilidade com que
manobrava a artilharia, 120 bate
rias.

Quiz examinar um canhão de
75; fez minuciosas perguntas e fe
licitou o tenente que lhe deu todas
as explicações. No entano, a czari-
na tirava instantâneos, com a sua
objoctiva.

No almoço, o presidente Loubet
ergueu o seguinte brindo:

«Oongratulo-me por transmit-
tir a V. Magestade a saudação o os
agradecimentos do exercito, orgu
lhoso e reconhecido pelo interesse
quo V. Magestade acaba de lho tes-
timunhar. So, com a mesma aspira
ção, a França e os seus represen
tantes procuram dotar o exercito
com tudo quanto podo contribuir
para a sua forca, no mais elevado
grau, pelo seu lado o exercito por
fia ardentemento cm corresponder
sempre ao appollo e desejos da
França.

«A presença de V. Magestade
n’estas manobras só por si consti
tua uma altíssima recompensa e
ao mesmo tempo o mais poderoso
alento ao exercito. Sabem-o os che
fes, sentem-o as tropas e ou rejubilo
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conventos, apedrejando até edifí
cios públicos e sofirendo depois o
atáque das tropas que teem por de
ver manter a ordem e salvaguar
dar os cidadãos pacatos e a proprie
dade que é inviolável.

Em substituição do Volapuek,
-—Bastantes tentativas teem sido
feitas para estabelecer uma lingua
gem universal. O volapuek parece
não Satisfazer completamente o fim
que se tem em vista. Era eriçado de
difficuldades o foi posto de parte.

Agora surge um novo apostolo
da lingua universal. E’ um eccle-
siastico, um parocho, que emprega
os raros ocios do seu munus pasto
ral em ser util á humanidade, fa
zendo estudos de linguistica.

Os resultados obtidos são ex-
tremamonto animadores e o abba-
de Ardouin vae communicar den
tro em breve á Academia France-
za o seu methodo, que é simples o
facil. ,

Oomprehende-se com muita fa
c i l i d a d e .  A s  particularidades d o
methodo são de somenos importân
cia, e quando na lingua franceza
não houver palavras, tiram-n’as do
grego, do latim, do provençal, do
hespanhol, ou fazem-se neologis
mos.

A base d’csta modificação, lin
guistica consiste em escrever sete
vogaos: A E q 0 U Y I que se
pronunciam : a e eu ou u i .  , .

Veremos se o sabio Ardouin com
o seu novo methodo de lingua uni
versal, supplanterá esse outro sys-
tema de linguagem internacional,,
o Esperanto que se deve ao sabio
medico russo, Zamenhof que ha 14
annos publicou um livro sobre o
a s s u m p t o ,  systema que mereceu
applausos geraes e em cuja lingúa
teem sido ensaiados, com succes-
sos, muitos generos de litteraturas
e até alguns d’auotores portuguesés.

E 1 um grande problema a resol
ver, este d’uma lingua interna

E’ o que se dodúz, além do mais,
do seguinte officio que transcre
vemos :

0 snr dr. Miguel Bombarda,
presidente da Sociedade de Scien-
cias _ Medicas, dirigiu o seguinte
officio ao snr. ministro da marinha,
folicitando-o pelos resultados da
missão seientiflea de Angola;

Ill. m0 o Ex. m0 Sr .—  Antes mes
mo de poder reunir a Sociedade a
que tenho a honra do presidir,
mas com a plena certeza dos senti
mentos que a hão-de animar, quan
do informada da communicação

■ que v. ex? dignou fazer-me, apres
so-me a enviar a v. ex? as minhas
mais calorosas felicitações pelos
resultados que vieram coroar o tra
balho vigoroso da missão scion-
tifica, com cuja nomeação v. ex. a ,
honrando a medicina portuguoza e
a sciencia d o  nosso tempo, s e
honrou a si proprio.

Parece-mo conquista definitiva
aquella que s e  conseguiu n’uin
problema que até hoje não tinham
alcançado resolver os esforços de
tantos nacionaes e estrangeiros, e
que debalde o por tão dilatados
annos empenhara a attenção dos
médicos portuguezos.

Ficamol-a devendo a austerida
de de trabalho dos homens do
sciencia que formaram a missão e
que, absolutamente senhores das
suas technicas de laboratorio, as
sabem pôr em acção como melhor
se não faz nos primeiros labora
tórios do mundo— e ficamol-a de
vendo ao levantado e honrado cri
tério, que, furtando-se a preocu
pações praxistas, que são um mal
e um atrazo, soube ir  buscar os
homens competentes onde olles es
tão, e abrangendo em toda a~sua
amplitude o alcance da questão a
estudar, bisarramente provou de
meios de trabalho aquolle a quem
escolheu.

Por tudo isto, graças dadas a y.
ex. a, graças solomnes que não hesi
to em exprimir, om nome da me

cional, facil, simples .e que possa
ser comprehendida por todos.

*
A peste bubonica. — Segundo

jornaes do Brazil está tomando
proporções graves esta epidemia.
Assim, no Rio do Janeiro, no dia
7 d’outubro deram-se 12 casos con
firmados, tendo-se dado très na for-
talesa de Villegaignon, sendo um
fatal. Em Campos recrudecia tam
bém a peste, tondo-se elevado o
numero dos casos.

*
Pelo paiz — Visita do Príncipe

Real ao norte do Reino.
Por toda a parte recebido entre

festas e ovações sinceras e o que
mais valle, com uma carinhosa ve
neração, o futuro herdeiro da  coroa,
D. Luiz Filippe visitou as prin-
cipaes povoações do ridente Minho,
taos como: Braga, Bom Jesus, Gui
marães, Ponte do Lima, Vianna do
Castello, Caminha, Valonça, Monção,
Arcos do Val-do-Vez, Ponte da
Barca, mostrando-se sempre reco
nhecido pelas demonstrações aftb-
ctuosissimas do que foi alvo.

Que sua Alteza levasse o cora
ção cheio de recordações agrada-
veis da sua rápida excursão, são os
nossos vehementes desjos.

*
Eleições geraes — Eílectuaram-

se no dia 6 do passado, no meio da
quasi unanime indofferença, mercê
da novíssima lei eleitoral, que, se
gundo affirman os apaixonados, não
dá margem para a lucta om que era
sempre victima o carneiro com ba
tatas.

Antes assim.
*

Missão seientiflea de Angola
— Segundo a prosa dos jornaes, a
commissão de médicos que foram
estudar a terrível moléstia do som-
no, colheu os mais extraordinários
resultados, honrando-se e honrando
a medicina portuguoza.

dicina portuguoza, que, orgulhan-
do-se com a gloria conquistada
por cultores seus tão illustres, se
julga feliz e honrada pelas atten-
ções que merece da parte de sua
magestade el-rei e do governo por-
tuguez.

Deus guardo v. ex."— Socieda
de das Sciencias Medicas do Lisboa,
em 7 do outubro de 1901.

Ill. m0 e ex. mo snr. ministro o
secretario de estado dos negocios
da marinha e ultramar,— (a) Miguel
Bombarda. *

Ainda a proposito do czar em
França — 0 mais brilhante espe-
ctaculo que se offeroceu om França
ao czar foi o dos grandes exercí
cios militares em Reims, em quo
tomaram parte 150.000 homens. 0
que mais lhe prandeu a attenção
foi a rapidez, a facilidade com que
manobrava a artilharia, 120 bate
rias.

Quiz examinar um canhão de
75; fez minuciosas perguntas e fe
licitou o tenente quo lhe deu todas
as explicações. No entano, a czari-
na tirava instantâneos, com a sua
objoctiva.

No almoço, o presidente Loubet
ergueu o soguinto brindo:

«Oongratulo-mo por transmit-
tir a V. Magestade a saudação e os
agradecimentos do exercito, orgu
lhoso e reconhecido pelo interesse
quo V. Magestade acaba de lho tes-
timunhar. So, com a mesma aspira
ção, a França e os seus represen
tantes procuram dotar o exercito
com tudo quanto podo contribuir
para a sua forca, no mais elevado
grau, pelo seu lado o exercito por
fia ardentemento cm corresponder
sempre ao appollo e desejos da
França.

«A presença de V. Magestade
n’estas manobras só por si consti
tuo uma altíssima recompensa e
ao mesmo tempo o mais poderoso
alento ao exercito. Sabem-o os che
fes, sentem-o as tropas e ou rejubilo
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Poétas Cabo-Verdianosindignação, — bradou — Liberdade,
Senhor, liberdade — o esta vóz re
vigorou a coragem antiga, cstre-
inocou a rija musculatura do velho
batalhador, foi um alloluia festivo
que retumbou do norte ao sul do
Paiz, atravessou os maros e foi re-
percutir-so nas longínquas posses
sões, alfim resgatadas do domínio
do Castella.

Salvo 1.® de Dezembro de 1640.

Recordar o passado que foi gran
dioso o nobre, evocar a sombra
bemdita d’esses heróes que, com o
peito illuminado pela fé e por um
ideal supremo, resistiram imperter-
ritos ao podei' collossal dos inimi
gos da nossa autonomia; identifi
camos com os 40 restauradores que
nos docerraram o portico da glo
ria, cerrado, havia 60 annos, para
a nossa vida histórica e que levan
taram esta Patria, berço d’esperan-
ças rutilas, tumulo sagrado d’an-
tepassados illustres, do abatimento
em que jazia; recordai' tudo isto é
beber inspirações que nos alentem
na omproza da regeneração social
qno só póde ser intentada pela
briosa juventude académica, polos
que hoje remoçam cheios de brios,
ricos d’enthusiastico vigor!

Que a commemoração d’esta da
ta gloriosa, no primeiro anno do
século XX, seja o aecórdar para a
vida nova de regeneração social,
cuja ncçao, fermentando e deson-
volvendo-se na Metropole, irradio
pelas colonias portuguesas, esses
monumentos que ficaram para attes-
tar feitos briosos, garantias da nos
sa independoncia, títulos da nossa
epopeia gloriosa, do nosso altíssimo
e legitimo orgulho.

levanta a Cruz de Christo n’osses
extensos pnlmares cujo occo re
pete ainda o hymno de suas faça
nhas, o hmttanic de suas glorias !

«Portugal espanejou a pluma
gem iriada dos seus brios á luz de
todas asostrellas; pompcou as gal-
las da sua opolencia aos clarões db
todas as alvoradas; onfondou. ao
Tejo todos os omporios do com-
mercio, apertou nos élos do seu
poderio a África, n Asia o a Ame
rica; aprumou om todas as plagas
os padrões do seu domínio o a Cruz
de sua religião ?•>

Depois . . os es to n toam en  tos da
gloria conquistada á custa de tan
ta energia, prostaram-no, o, ombal-
Jado pelos hymnos do tantos foi-
tjs niormocou profnndainonto!. . .
Castella que o vigiava ciumenta
aproximou-lhe ontã> dos lábios a
taça de filtros venenosos, lançou-
lhe ferros pesadíssimos, tyrannisoa
o velho campeão das batalhas que
resvalou manietado até ao abysmo
da escravidão?

Foram 60 annos de captiveiro
horroroso, 60 annos do vergonhas
inauditas, d’ignominias inerraveis !

Os inimigos jogaram-lho vitu
périos, rasgaram o sou manto cra
vejado de pedrarias colhidas om
todos os recantos do orbe, póluiram
os arminhos da sua altíssima rea-
lesa, arrastaram na lama a sagrada
bandeira das Quinas !

Os insultos penetraram-lho no
coração como um punhal acera
d o . . .  mas n’oste momento acor
dou o gigante ; o titan que escala
va o orbe, mediu a grandeza do in
sulto pelo poso dos grilhões que
arrastava, leu as estrophes do Ca
mões que lhe galvanisaram o pei
to, invocou, em dilirio ardente, o
Deus dos antepassados o n’um mo
mento, ao sol do 1.® de Dezembro
de 1640 partiu os grilhões que o
manietavam, levantou-so, e com
um esforço desesperado, rugindo
uma ameaça onde ia toda a sua

Ai ! quem me dera, poeta,
Que as rimas dos meus desejos,
N’uma harmonia secreta,
Fossem cantar nos teus beijos.

abohipelago de Cabo-Vor-
de, foi o povo da Ilha de
8. Thiago o que herdou,

dos seus primeiros povoadores, gen
te. da Guiné, os usos gentílicos, mo
dificados com o andar do tempo,
com a cívilisação o com o cruza
mento das raças.

E não admira, pois que foi a
primeira ilha povoada.

O typo do indigona de 8. Thia
go o do Maio é distincto do rosto
da Província. Predomina n’ello a
oôr preta o as feições carecteristi-
ens do habitante do continente
africano. Já nas restantes ilhas o
typo indigona é diverso, predomi
nando a oôr mulata mais ou mo
nos clara o sendo as feições mais
corroctas.

zls tubtincaif, ospecio de agre
miações om differentes logarejos,
traduzem om si, no seu modo do
sor o nas suas festas, o cunho gen
tílico.

A própria palavra iabanca é da
Guiné o significa ali, aldeia, povoa
ção gentílica, cercada do sebes ou
paliçadas, para dofeza em caso de
ataque.

A tabanm festeja a Santa Cruz,
durante os mezos do maio o junho.
Essa festa é muito antiga na ilha
o era a festa dos escravos. Armam
uma capella feita com cannas om
uma casa do logarejo. cobrem-a
com folhas, flores o ramos de pal
meira, o, do luzes, col-
locam o nho, enfeitado
com lonçosdo sodae contas d’ouro.

Esta capella está sempre guar
dada por digna tarios, ornados do
lenços e polos escravos da Cruz.

Nos dias da missa, que são tan
tos quantos os dias do moz do maio,
é lovada a Cruz em procissão, polo
rei o rainha da iabanca, dignata-
rios, escravos, carrascos o outras
entidades que tomam diversos no-

Não tem regras, nem preceitos
Esto meu canto singéllo,
Se lhe encontrares defeitos.. .
Foste tu o seu modélo.

Se algum dia se quebrar
O grilhão que a ti me cinge,
Pódes então rir-te muito,
Indecifrável Esphingo.

Ai!  quem me dera, exilado,
No teu collo adormecer. . .
E em beijos amortalhado
Sonhar, sonhar o morrer.

U m  dia, ao ver-te, lombroi-mo,
Das filhas da Samaria,
Tal era a graça e o encanto
Que nos teus modos havia.

Nunca a minh’alma elevou
Tão alto o sou sentimento,
Porque ao cantar-te chorou
As penas d’um sofírimonto.

Eu penso que esta canção
Nunca por ti será lida. . .
Por isso mesmo to canto,
Formosa desconhecida.

Não se deve lêr na cama

E' inconveniente a leitura na
cama porque provoca uma forte
tensão do nervo optico; sôhretudo
quando a luz é oscnssn, oscilante o
muitoafastada. As pessoas que toêm
esto mau costumo devem lavar as
pálpebras com agua salgada; mas
o molhór soria que perdessem esto
mau habito.

Quando se está no meio d’uni
barranco não se muda de parelhas.

LINCOLN.
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Poétas Cabo-Verdianosindignação, — bradou — Liberdade,
Senhor, liberdade — o esta vóz re
vigorou a coragem antiga, estre-
mocou a rija musculatura do velho
batalhador, foi um alloluia festivo
que retumbou do norte ao sul do
Paiz, atravessou os mares e foi re
percutir-se nas longínquas posses
sões, alfim resgatadas do domínio
do Castella.

Salve 1.® de Dezembro de 1640.

Recordar o passado que foi gran
dioso o nobre, evocar a sombra
bemdita d’esses heróes que, com o
peito illnminado pela fé o por um
ideal supremo, resistiram imperter-
ritos ao podei' collossal dos inimi
gos da nossa autonomia; identifi
camos com os 40 restauradores que
nos docerraram o portico da glo
ria, cerrado, havia 60 annos, para
a nossa vida histórica e que levan
taram esta Patria, berço d’esperan-
ças rutilas, tumulo sagrado d’an-
tepassados illustres, do abatimento
em que jazia; recordai' tudo isto é
beber inspirações que nos alentem
na emproza da regeneração social
qne só póde ser intentada pela
briosa juventude académica, polos
que hoje remoçam cheios de brios,
ricos d’enthusiastico vigor!

Que a commemoração d’esta da
ta gloriosa, no primeiro anno do
século XX, seja o aecórdar para a
vida nova de regeneração social,
cuja acçao, fermentando e deson-
volvendo-se na Metropole, irradio
pelas colonias portuguesas, esses
monumentos que ficaram para attes-
tar feitos briosos, garantias da nos
sa independoncia, títulos da nossa
epopeia gloriosa, do nosso altíssimo
e legitimo orgulho.

levanta a Cruz de Christo n’osse.s
extensos pnlmares cujo occo re
pete ainda o hyrnno de suas faça
nhas, o hwiiantt de suas glorias !

«Portugal espanejou a pluma
gem iriada dos seus brios á luz de
todas asostrellas; pompcou as gal-
las da sua opolencia aos clarões db
todas as alvoradas; onfondou. ao
Tejo todos os emporios do com-
mercio, apertou nos élos do seu
poderio a África, n Asia o a Ame
rica; aprumou oui todas as plagas
os padrões do seu domínio o a Cruz
de sua religião ?•>

Depois . . os estnntoamentos da
gloria conquistada á custa de tan
ta energia, prostaram-no, o, ombal-
Jado pelos hymnos do tantos foi-
tjs adormeceu profnndamonto!. . .
Castella que o vigiava ciumenta
aproximou-lhe ontã> dos lábios a
taça de filtros venenosos, lançou-
lhe ferros pesadíssimos, tyrannisou
o velho campeão das batalhas que
resvalou manietado até ao abysmo
da escravidão?

Foram 60 annos de captiveiro
horroroso, 60 annos do vergonhas
inauditas, d’ignominias inerraveis !

Os inimigos jogaram-lho vitu
périos, rasgaram o sou manto cra
vejado de pedrarias colhidas em
todos os recantos do orbe, póluiram
os arminhos da sua altíssima rea-
lesa, arrastaram na lama a sagrada
bandeira das Quinas !

Os insultos penetraram-lho no
coração como um punhal acera
d o . . .  mos n’oste momento acor
dou o gigante ; o titan que escala
va o orbe, mediu a grandeza do in
sulto pelo poso dos grilhões que
arrastava, leu as estrophes do Ca
mões que lhe galvanisaram o pei
to, invocou, em dilirio ardente, o
Deus dos antepassados o n’um mo
mento, ao sol do 1.® de Dezembro
de 1640 partiu os grilhões que o
manietavam, levantou-so, e com
um esforço desesperado, rugindo
uma ameaça onde ia toda a sua

Ai ! quem me dera, poeta,
Que as rimas dos meus desejos,
N’uma harmonia secreta,
Fossem cantar nos teus beijos.

'■"T o abohipelago de Cabo-Vor-
de, foi o povo da Ilha de
8. Thiago o que herdou,

dós seus primeiros povoadores, gen
te. da Guiné, os usos gentílicos, mo
dificados com o andar do tempo,
com a civilisação o com o cruza
mento das raças.

E não admira, pois que foi a
primeira ilha povoada.

O typo do indigona de 8. Thia
go o do Maio é distincto do rosto
da Província. Predomina n’ello a
côr prêta o as feições carecteristi-
ens do habitante do continente
africano. Já nas restantes ilhas o
typo indigona é diverso, predomi
nando a côr mulata mais ou mo
nos clara o sendo as feições mais
corroctas.

zls tubtincaif, ospocie de agre
miações em difierentos logarejos,
traduzem om si, no seu modo do
sor o nas suas festas, o cunho gen
tílico.

A própria palavra iabanca é da
Guiné o significa ali, aldeia, povoa
ção gentílica, cercada do sebes ou
paliçadas, para doíeza em caso de
ataque.

A tabanm festeja a Santa Cruz,
durante os mezos do maio e junho.
Essa festa é muito antiga na ilha
o era a festa dos escravos. Armam
uma capella feita com cannas om
uma casa do logarejo. cobrem-a
com folhas, lioros o ramos de pal
meira, o, do luzes, col-
locam o nho, enfeitado
com lenços do sodae contas d’ouro.

Esta capella está sompro guar
dada por digna tnrios, ornados do
lenços e polos escravos da Cruz.

Nos dias da missa, que são tan
tos quantos os dias do moz do maio,
é levada a Cruz em procissão, polo
rei o rainha da tabanca, dignata-
rios, escravos, carrascos o outras
entidades que tomam diversos no-

Nâo tem regras, nem preceitos
Esto meu canto singéllo,
Se lhe encontrares defeitos.. .
Foste tu o seu modélo.

Se algum dia se quebrar
O grilhão que a ti me cinge,
Pódes então rir-te muito,
Indecifrável Esphinge.

Ai!  quem me dera, exilado,
No teu collo adormecer. . .
E em beijos amortalhado
Sonhar, sonhar o morrer.

U m  dia, ao ver-te, lembroi-mo,
Das filhas da Samaria,
Tal era a graça e o encanto
Que nos teus modos havia.

Nunca a minh’alma elevou
Tão alto o sou sentimento,
Porque ao cantar-te chorou
As penas d’um sofírimonto.

Eu penso que esta canção
Nunca por ti será lida. . .
Por isso mesmo to canto,
Formosa desconhecida.

Não se deve lêr na cama

E' inconveniente a leitura na
cama porque provoca uma forte
tensão do nervo optico; sôhretudo
quando a luz é escassa, oscilante o
muitoafastada. As pessoas que toêm
esto mau costumo devem lavar as
pálpebras com agua salgáda; mas
o melhor seria que perdessem esto
mau habito.

Quando se está no meio d’uni
barranco não se muda de parelhas.

LINCOLN.
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E’ bollo aquelle logar d’ondo
se vê toda a ilha de S. Nicolau
com suas rochas elevadas, seus vol
les profundos ou ribeiras, seus ter
renos cultivados, a Fajã, o celeiro
da ilha, que fornece abundantes
refrescos para 8. Vicente, o seu
littoral arido como o de todas as
suas irmãs que d’ali se descobrem
em dias claros. N’aquollo dia esta
va o ar fumacento, podendo só
avistar-se as ilhas do Santa Luzia
o S. Vicente.

Já não tinhamos agua, mas um
vento fresco de que nos iamos li
vrando, dosviou-nos um pouco para
o norte.

Depois d’algam tempo de des-
canço no logar quo encontramos
mais abrigado, contemplando a im-
mensidade do ocoano quo no seu
ondular constante, vinha quebrar-
se nas praias de areia escura e ro
chas escarpadas e aprumo, começa
mos a doscida que foi mais rápida
quo a subida, fazendo-mo lembrar
o cantor das nossas glorias quo sul-
cára aquelle mar que tinhamos á
vista.

0 terreno por ondo descemos
era mais arenoso do que aquelle
por ondo subimos. Sorvia d’amparo
o torta-olho quo é muito boa lenha,
mas perigosa a seiva, emquanto
vordo a planta, o por isso lho de
ram o nome vulgar quo tem. Em
vinte minutos ostavamos a postos
para o regresso, aproveitando para
descanço e comer a merenda, a casa
do Cachaço, onde fallecera o dr.
Julio, um homem notabilíssimo,
que se correspondia com Guizot e
outras summidados de Paris, onde
fizera com distinoção o curso de
medicina, indo para S. Nicolau to
mar posso d’uma grossa fortuna
que espalhára a mãos largas om
actos de boneficencia, acontecendo-
lho o que acontece a todos. . . não
foi propheta na sua torra.

Muito penhorados ficámos polos
obséquios dispensados pelo actual
possuidor, neto d’um dos homens

tribuíção foi encarregado D. Fr.
Christovão.

Como om S.Thiago, havia quem
qnizesso constituir morgadio em
tão ricos terrenos. Não o consen
tiu D. Fr. Christovão, distribuindo
á rasão do dois casaos por cada pes
soa do familia o que mostra bem a
inteireza do caractor d’oste prela
do, pois já a este tempo havia pes
soas do influencia na ilha.

O caminho que conduz ao Ca
chaço. logar do excellente clima,
onde om novembro se bate o dente
com frio, foi também obra d’este
bispo com uma ponte d’arco, já
obstruída pelo pedregulho o freim,
mas servindo ainda para o transi
to muito ingrome e tortuoso para
vencer melhor a subida.

Depois d’uma hora do caminho,
estávamos no Cachaço, onde se deu
algum descanço ás cavalgaduras,
depois do que continuamos a via
gem poi* caminho pedragoso, co
meçando a fraquejar alguns dos
burrinhos, mas não havia duvida ;
os meninos apeavam-so e iam a pé,
rosados e alegres, como qu>»m ia
para a festa. A brisa é constante
n’ostas alturas e por felicidade o
sol estava encoberto.

Algumas garrafas do leite o
agua da cintinha, coada por entro
as rochas, tinham ido adeante.

Passada hora e meia de cami
nho, depois do primeiro descanço,
estavamos nas faldas do Monte
Gordo. Chegados ao ponto marca
do, tudo se apeou o depois do se
tomar algum leite, todos começa
ram a subida n pé, havendo enga
no no guia que nos levou pelo ca
minho mais longo e difficil. Nin
guém deu por isso. Atacamos o
monte polo lado S. 0.

Gastamos uma hora para che
gar ao ponto mais elevado. Todos
suaram e tresuaram, mas ninguém
ficou atraz. Um estudante que era
coxo e outro que apenas contava
oito annos, chegaram no mesmo
tempo. Uns valentes.

mar. A’s sete horas da manhã, se
guindo ndeunte o rev. conego Car
doso, a fim do obstar ás corridas já
combinadas, e ou atraz para olhar
pelos que ficassem, em numero de
45 touristes, de vestido leve, lenço
branco em volta do pescoço o cha
péu largo de palha, tudo estava
prompte, montando em cavallos,
machos, mulas e burros ou asos,
como lhes chamam, que são muito
rijos o fazem longas viagons som
se cançarem.

No mez de maio é arido o se
queiro, escalvadas as rochas, o até
o povo triste, entro a duvida e a
certeza da vinda do boas aguas, com
os caniços já som milho o ú porta
das moradas algumas espigas, de
penduradas que acauteladainonto se
guardam, porque são para semente.

O regadio é sempre bollo, mais
esmorecido antes das chuvas, mas
píttoresco e formoso com as bana
neiras de folhas espalmadas e com
pridas, de aspecto magestoso, os
mandiocaes viçosos o os canaviaes
verdejantes, o cafeeiro a romper
por entre a bananeira e a laranjeira
com o seu verde escuro a assom
brar o mandioca! , a papaeira, o ca
jueiro, a goiabeira que são a ten
tação dos rapazes, tudo ombelleza
o encanta a parto regadia da ribei
ra brava.

_ Ninguém vao da Villa, da Ri
beira Brava ao Cachaço que se não
lembre do D. Fr. Christovão, fal-
lecido na ilha de 8. Nicolau om
29 do abril do 1798, o segundo bis
po que residiu fora da sédo da dio
cese, depois da Bulla Pater Mise-
ricordiarum. alcançada por D.  José,
para a mudança da sédo do bispa
do, posto que a Bulia não tivesse
tido o real exoquatur.

A figura de I). Fr.  Christovão
está delineada na tradição d’aquel-
lo povo, como homem de energia
o. de actividade que deixou um ves
tígio d’acção que não se extinguiu.

Ao tempo estava de poisio o
valo da ribeira brava, de cuja dis-

fi prop osito da “ftossa Gravura,,
(HYdlENE)

Mens sana in corpore sano diz o
provérbio.

Todos os actos da disciplina
obedecem aos preceitos hygienicos
e desenvolvimento phisico dos alu
mnos.

0 horário rogula os diversos
actós que os alumnos tem de pra
ticar, levantar, deitar, horas de es
tudo, actos de religião, recreio, ba
nho, comida, exercícios litterarios,
horas d’aula, silencio e passeio. .

0 estudo é feito em commum,
n’uma sala espaçosa e bem venti
lada por quatro portas rasgadas e
quatro janellas abertas a leste, em
communicação com as portas.

Nos dias d’aula têm os estu
dantes, além do tempo livro que
vac do jantar á hora do estudo,
uma hora de recreio, aproveitando
d’oste tempo o necessário para co
merem a merenda e nas vesperas
de feriado têm descanço e recreio
desde a 1 hora até ás 6, com aula
de musica e canto-chão, para os
mais adeantados desde as *2 ás 3
horas. Nas quintas-feiras ha exer
cícios litterarios sobro as matérias
das licções da semana o nos domin
gos catechese e pratica das oito ás
nove da noite e em cada inoz um
sarau littorario, para exercício dos
alumnos, costumando em cada an
no roalisar-se um sarau publico
para que se convidam as pessoas
principaos. Além dos passeios or
dinários em todos os dias feriados,
costuma haver, em cada anno, um
a logar mais distante em que se
passa todo o dia em alegre conví
vio, não faltando a abundante e
succulenta merenda, indo os alum
nos a pé ou a cavallo conformo a
distancia.

No anno de 1897, maio, fomos
ao Monte Gôrdo, o ponto mais
elevado da ilha de 8. Nicolau, a
1:347 metros acima do nível do
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E’ bollo aquelle logar d’ondo
se vê toda a ilha de S. Nicolau
com suas rochas elevadas, seus val-
les profundos ou ribeiras, seus ter
renos cultivados, a Fajã, o celeiro
da ilha, que fornece abundantes
refrescos para 8. Vicente, o seu
littoral arido como o de todas as
suas irmãs que d’ali se descobrem
em dias claros. N’aquollo dia esta
va o ar fumacento, podendo só
avistar-se as ilhas do Santa Luzia
o S. Vicente.

Já não tinhamos agua, mas um
vento fresco de que nos iamos li
vrando, dosviou-nos um pouco para
o norte.

Depois d’algam tempo de des
canço no logar quo encontramos
mais abrigado, contemplando a im-
mensidade do ocoano que no seu
ondular constante, vinha quebrar-
se nas praias de areia escura e ro
chas escarpadas e aprumo, começa
mos a doscida que foi mais rápida
que a subida, fazendo-me lembrar
o cantor das nossas glorias que sul-
cára aquelle mar que tinhamos á
vista.

0 terreno por onde descemos
era mais arenoso do que aquelle
por onde subimos. Sorvia d’amparo
o torta-olho quo é muito boa lenha,
mas perigosa a seiva, emquanto
verde a planta, o por isso lhe de
ram o nome vulgar quo tem. Em
vinte minutos ostavamos a postos
para o regresso, aproveitando para
descanço e comer a merenda, a casa
do Cachaço, onde fallecera o dr.
Julio, um homem notabilíssimo,
que se correspondia com Guizot e
outras summidados de Paris, onde
fizera com distinoção o curso de
medicina, indo para S. Nicolau to
mar posse d’uina grossa fortuna
que espalhára a mãos largas em
actos de boneficencia, acontecendo-
lhe o que acontece a todos. . . não
foi propheta na sua torra.

Muito penhorados ficámos pelos
obséquios dispensados pelo actual
possuidor, neto d’um dos homens

tribuíção foi encarregado D. Fr.
Christovão.

Como om S.Thiago, havia quem
quizesso constituir morgadio em
tão ricos terrenos. Não o consen
tiu D. Fr. Christovão, distribuindo
á rasão do dois casaes por cada pes
soa do familia o que mostra bem a
inteireza do caractor d’cste prela
do, pois já a este tempo havia pes
soas do influencia na ilha.

O caminho que conduz ao Ca
chaço. logar do excellente clima,
onde om novembro se bate o dente
com frio, foi também obra d’este
bispo com uma ponte d’arco, já
obstruída pelo pedregulho o freini,
mas servindo ainda para o transi
to muito ingrome e tortuoso para
vencer melhor a subida.

Depois d’uma hora do caminho,
estávamos no Cachaço, onde se deu
algum descanço ás cavalgaduras,
depois do que continuamos a via
gem poi* caminho pedragoso, co
meçando a fraquejar alguns dos
burrinhos, mas não havia duvida ;
os meninos apeavam-so e iam a pé,
rosados e alegres, como qu>»m ia
para a festa. A brisa é constante
n’ostas alturas e por felicidade o
sol estava encoberto.

Algumas garrafas do leite o
agua da cintinha, coada por entro
as rochas, tinham ido adeante.

Passada hora e meia de cami
nho, depois do primeiro descanço,
estávamos nas faldas do Monte
Gordo. Chegados ao ponto marca
do, tudo se apeou o depois do se
tomar algum leite, todos começa
ram a subida n pé, havendo enga
no no guia que nos levou pelo ca
minho mais longo e difficil. Nin
guém deu por isso. Atacamos o
monte polo lado S. 0.

Gastamos uma hora para che
gar ao ponto mais elevado. Todos
suaram e tresuaram, mas niuguem
ficou atraz. Um estudante que era
coxo e outro que apenas contava
oito annos, chegaram ao mesmo
tempo. Uns valentes.

mar. A’s sete horas da manhã, se
guindo ndeunte o rev. conego Car
doso, a fim do obstar ás corridas já
combinadas, e ou atraz para olhar
pelos que ficassem, em numero de
4õ touristes, de vestido leve, lenço
branco em volta do pescoço o cha
péu largo de palha, tudo estava
prompto, montando em cavallos,
machos, mulas e burros ou asos,
como lhes chamam, que são muito
rijos o fazem longas viagons som
se cançarem.

No mez de maio é arido o se
queiro, escalvadas as rochas, o até
o povo triste, entro a duvida e a
certeza da vinda do boas aguas, com
os caniços já som milho o ú porta
das moradas algumas espigas, de
penduradas que acauteladainonto se
guardam, porque são para semente.

O regadio é sempre bollo, mais
esmorecido antes das chuvas, mas
píttoresco e formoso com as bana
neiras de folhas espalmadas e com
pridas, de aspecto magestoso, os
mandiocaes viçosos o os canaviaes
verdejantes, o cafeeiro a romper
por entre a bananeira e a laranjeira
com o seu verde escuro a assom
brar o mandioca! , a papaeira, o ca
jueiro, a goiabeira que são a ten
tação dos rapazes, tudo cmbelleza
o encanta a parto regadia da ribei
ra brava.

_ Ninguém vao da Villa da Ri
beira Brava ao Cachaço que se não
lembre do D. Fr. Christovão, fal-
lecido na ilha de 8. Nicolau om
29 do abril do 1798, o segundo bis
po que residiu fóra da sédo da dio
cese, depois da Bulia Pater Mise-
ricordiurum. alcançada por D.  José,
para a mudança da sédo do bispa
do, posto que a Bulia não tivesse
tido o real exoquatur.

A figura de I). Fr.  Christovão
está delineada na tradição d’aquel-
lo povo, como homem de energia
q de actividade que deixou um ves
tígio dtacção que não se extinguiu.

Ao tempo estava de poisio o
valo da ribeira brava, de cuja dis-

fl prop osito da “ftossa Gravura,,
(hyóiene)

Mem sana in corpore sano diz o
provérbio.

Todos os actos da disciplina
obedecem aos preceitos hygienicos
e desenvolvimento phisico dos alu
mnos.

0 horário regula os diversos
actós que os alumnos tem de pra
ticar, levantar, deitar, horas de es
tudo, actos de religião, recreio, ba
nho, comida, exercícios litterarios,
horas d’aula, silencio e passeio. .

0 estudo é feito em commum,
n’uma sala espaçosa e bem venti
lada por quatro portas rasgadas e
quatro janellas abertas a leste, em
communicação com as portas.

Nos dias d’aula têm os estu
dantes, além do tempo livro que
vac do jantar á hora do estudo,
uma hora de recreio, aproveitando
d’oste tempo o necessário para co
merem a merenda e nas vesperas
de feriado têm descanço e recreio
desde a 1 hora até ás 6, com aula
de musica e canto-chão, para os
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gos catechese e pratica das oito ás
nove da noite e em cada inez um
sarau littorario, para exercício dos
alumnos, costumando em cada an
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E u  amo a nuvem ligeira,
Passageira,

Correndo a amplidão dos céos !
Anio os hymnos melodiosos

E harmoniosos
I)o santo templo de Deus !

Eu amo u branda aragem
Ra folhagem

' Da frondoza larangeira !
‘ Amo o maldito botão.

Tão loução
Na coroa da roseira. . .

Eu amo também os sonhos
Tão risonhos

Da esp’rançosa mocidade ! . . .
Amo os afíeotos rendidos

Táo sentidos
Da ilorida e bella edade 1 . . .
SeminarLj do Cubo- Verde.

O QUE EU AMO •’

(A roeu prlroo José dc Calazaps)

Eu amo as lindas manhans,
Tão louçans

Cheias do amor e doçura,-
Quando sopra o passa a briza

Quo desliza
Trazendo suave frescura.

Amo a voz do rouxinol,
Quando o sol

Se despodo no horisonte!
Eu amo a luz do sol-posto

Quo em agosto
Beija a verdura do monte !

Eu amo os cantos das aves
Tão suaves

Que nos embalam a alma !
Amo a musica serena

Tam amena
Quo as nossas dores acalma!

Eu amo do campo as flores,
Meus amores,

Eu amo o lyrio, amo a rosa !
E os risos da primavera,

Doce ora,
Doce quadra tão formosa !

Eu amo o beijo da mãe,
Nosso bem,

A nossa eterna afteição.,
Amo os seus docos carinhos

Aos filhinhos
Do sou teimo coração

Amo as creanças affavois
Adoráveis,

Anjinhos do nosso lar ! . . .
Eu amo a graça, a candura

E a doçura
Da luz do seu doco olhar ! . . .

Eu amo os meigos lampejos,
Bemfazejos,

Da lua que se retrata ;
Amo as noites do luar

Quando o mar
E’ fundo lago de prata!

signal do que vae chover: quando
durante a chuva ou vento se agru
pam, e põem uns aos outros as ca
beças sobre os lombos, ficando qua
si immoveis, grande probabilidade
de maior, e até violenta tempes
tade.

Gatos quo esfregados de Ve
rão na escuridade, ficam com a ex
tremidade dos pellos luminosa, si
gnal de secca: o mesmo facto obser
vado de inverno, precursor de frio.

SapOS, quo nas noites de verão
sáem em grande numero dos seus
buracos, signal de chuva.

Toupeiras, que remexem a ter
ra mais que de costumo, signal do
chuva.

AGRICULTURA
Arvores e sementes

xpkrienoias feitas por muitos
y* lavradores, provam a effica-

cia da lavagem das arvores,
depois de cahida a folha, com um
liquido assim composto :

Agua pura, 880 gram. ; sulpháto
do cobre (pedra lipes), 70 gram. ;
potássa em bruto, 30 grammns.

Destróo esta solução as larvas
d’insectos damninhòs, que devo
ram os rebentos novos, a flor, ou
peior do que isso, o seu fructo. A
operação é facil, por meio de um
panno de lã ou de algodão. Sua
applicação ás vinhas também tem
dado optimos resultados, sendo foi-
ta a começar quinze dias depois da
póda.

As.  sementes do cereaes de toda
a qualidade (trigo, centeio, cevada,
aveia, milho, etc.); legumes : feijão,
fava, ervilha, tremôço, convém mer-
gulhal-as 4 a 5 dias na seguinte
composição e n’estas proporções :

Agua, 800 gram., sulpháto do
ferro (caparrosa), 100 gram., nitro
(salitre), 20 gram. ; potássa em bruto,
70 gram.; áloes, 10 gram, (babosa).

Com ella conseguo-se destruir
muita, matéria nociva, quo tenha
adherido ás sementes, e como a so
lução se torna muito amarga pelo
áloes, o passaro não as cóme, e os
Vermes não as atacam.

Depois da infusão ostende-se a
semente sobro um panno á sombra,
e lança-se á terra passados 24 horas.

A. CORSINO.

taeta ta prafefe
ORIGEM DA DIVISA D’AUSTRIA

E’ melhor ser bom e parecêl-o
do que parocêl-o não o sendo por
que na franqueza ha virtude o na
impostura cobardia.

•4
. Cada um devo bastar-se a si

jnesmo, que quer dizor : não deve
mos aspirar úquillo que não pode
mos attingír.

Que cada um ao encerrar o cy
clo longo ou breve da sua vida
possa repetir: amei os pequenos
respeitei os grandes, não prejudi
quei ninguém, não recusoi louvo
res ao mérito nem rogatiei os ser
viços que me prestaram.

. Fui comedido, não escandali-
sei o proximo, cumpri os meus de
veres religiosos, sociaes e domés
ticos, não receio os anathemas das
pessoas espesinhadas pela ambição
ou pelo orgulho! N’isto consiste a
felicidade !
' - ALMANÇOS.

A divisa da casa d’ Austria é
composta das cinco vogaes do alpha-
beto, porque escreve-se por abrevia
ção A. E. I. 0. U.

Sua origem remonta a Frederi
co XU, imperador d’Allemanha, ar-
chiduque d’ Austria, que mandou
gravar estas cinco lêttras na sua
baixélla de ouro, e escriptas no seu
tumulo.

A principio não poderam achar
a sua significação; e foi só mais. tar
do, no reinado de Carlos Quinto,
quando a casa d’Austria estava no
apogeu do seu poder, que descobri
ram o sentido das 5 vogaes :

jditótíw Est Imperáre Orbi Uni-
verso, o que quer dizer:

O destino da Austria é gover
nar o mundo inteiro.Trêze á mêsa

Quando é, que é porigôso as
sentarem-se 13 pessoas ú mêsa?

— Quando nãò ha comida senão
para 12.
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Melhor deseja quem nada deseja.

*
A consciência é a voz de Deus

no coração do homem ; a virtude é
a voz da alma no coração do Deus.

*
0 telégrapho symboliza o pen

samento; mas o mais sensível fio
não alcançaria o pensamento du
rante uma eternidade.

*
As joias do coração, limpam-se

com o sacramento da penitencia,
e persevoram-se do pó com o da
communhão,

que sófíroram estragos em 1894,
1895 e 1896; 4.°, obriga-se a con
siderar auctorisadas de pleno di
reito as construcções ou reparações
a que os francezes desejem proce
der de futuro, se o governo impe
rial não apresentar objecções den
tro do praso do seis mezes ; e 5.°,
saucciona a eleição do patriarcha
c’haldaico.

Sua Santidade, que está muito
penhorado com os esforços da Fran
ça para o reconhecimento do pa
triarcha da Chaldoa, manifestou já
a sua satisfação por este facto ao
embaixador francez junto da San
ta Sé.

Foi dirigida ás potências uma
circular resumindo as intenções do
governo francez em conformidade
com as declarações quo Delcassé,
ministro dos estrangeiros, fez na
tribuna da canrnra dos deputados,
e as respostas já chegadas mostram
quo a circular foi bem recebida
por toda a parto.

‘ Os jornaes inglozes declaram
estar satisfeitos com a resolução
virtual do conflicto . franco-turco>
mas esperam quo a França não
abandonará Mitylene. até que as
promessas do sultão Abdul-Hamid
so tenham tornado realidade.

Do Yolo, na Grécia, saiu a os-
quadra ingleza sob o commando
do principe do Battenberg, com
destino a Salonica.

A Italia ordenou a partida da
1? divisão da sua esquadra, parece
que para imitar a esquadra fran-
ceza, occupando algum território
ora Tripoli.

Congresso catholico. —- 0 con
gresso catholico húngaro acaba de
inaugurar os suas sessões.. Alguns
príncipes daEgréja, um clero mui
to numeroso e muitas senhoras, ao
"todo mâis de mil pessoas, assisti
ram á primeira sessão. O presiden
te, conde João Zichy, declarou quo
o congresso tem por fim organisar
uma Liga da sociedade catholica

(K’um album)

. Esses olhos tão bonitos
A brilhar !

Encerram um tal encanto
Quo faz scismar,

Minha alma dolorida, ><•!
Maquiada,

Já d’ esforços exaurida, ’
Já cançada,

A olhar o teu olhar,
Que magia,

. Como abysmos onde reina
A phantasia!

Por esses olhos serenos
Coruscantes,

. Que valem mais que o mundo,
Sóos brilhantes,

Daria tudo emfim, e até
A liberdade !

E escravo teu seria, ó se era
Doce’ beldade.

Inglaterra e Transwaal. —
Chegaram no dia 16 de novembro
a Berlim os delegados boers Loyds
e Fischer, ignorando-se, porém, o
objoctivo da sua viagem, decidida
em uma conferencia recente com
Kruger.

Nega-se quo os boers estejam
resolvidos a submetter-se.

0 «Daily-Mail» affirma saber
de bòa fonte que o presidente Kru
ger deseja a paz, mediante a auto
nomia das duas republicas sul-afri
canas, o que consentiria na cessão
das minas de ouro á Inglaterra.

— Embarcaram em Southam
pton, Inglaterra, 1:700 homens para
a África do Sul.

— Desde algum tempo quo tom
havido em Berlim manifestações
contra Chamberlain. Sexta-feira á
noite queimaram o sou retrato.

Conflicto franco-turco. — A
esquadra do almirante Caillard dei
xou jà a ilha de Mitylene, dirigin
do-se á ilha do Syra, onde se con
servará durante algum tempo, an
tes de regressar a Toulon.

Constans, ministro plenipoten
ciário da França em Constantino
pla, partirá brevemento para alli,
em, consequência do já estarem rea
tadas as relações diplomáticas. Na
respectiva legação foi içada a ban
deira francoza.

Uma carta do ministro dos ne
gócios estrangeiros turco, escripta
em virtude do um iradé, declara
quo a Sublime Porta, accoitando os
primeiros e os novos pedidos da
■França : l.°, reconhece a existência
legal das escolas francezas actuaos ;
2. Q, reconhece a existência legal
dos estabelecimentos hospitalares o
religiosos francezes; 3.°, auctorisa
as roconstrucções, reparações ou
ampliações d’esses estabelecimentos

Contra as verrugas

Toma-se uma beringela bom ama
durecida, corta-se uma fatia, co
brindo uma das superficies com
sal, e expõe-se ao ar.

No dia seguinte exfrega-se a
verruga com a beringela assim pre
parada, e á quinta ou sexta voz de-
sappareco a substancia córnea, sem
deixar o menor signal.

A SCIENCIA DA VIDA

As privações chamam os dese
jos.

Tudo falta a quem tudo deseja.

*
O desejo do egoista é amar a si

proprio, prejudicando os seus si-
milhantes.

*
Deseja sempre o bem e tenta '

conseguil-o.
•

A virtude chega a Deus, no
proprio momento da sua prática.

*
Entre Deus e o homem, não ha

distancias.
*

DR. SCHEERE.

A economia do tempo é mais
preciósa que a do dinheiro.

Sê económico; nem miserável
avarento, nom pródigo louco.

Muitos poucos fazem muitos.
Real poupado, real ganhado.
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