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AOS SRS. ASSlGNANTES. 

Acabámos agora de receber carta. em que se nos 
fa7. cerro o desgosto de alg uns assigoantes por lhes ha
verem faltaào alguns exemplares . Esperàmos . que es
ses Srs. nos faram justiça em n~1m julgar, que a fal
ta seja da Uedacçam; bem sabemos nós d'onde ella 
provem ; mas ainda na m estamos preparados para o 
dizer publicamente; vamos trabalhar para isso e com 
brevidade teremos a sa ti~façam de convencer nossos as· 
sibnantes, de que nam está da nossa pa r te a falta . al
tamente escaudalosa , que tauto nos prejndic;i, e póde 
des11credi tar. Rogimos a cs,es Srs., que nos digam 
qnaes sam os exemplares , que lhes falta m, para se-
1e111 indernni~a<los com a pos~ive l brevidade. P ela 
m elhoria e reformas dosunmeros 12 e UI e pelos qne 
se hiram fazendo vera m nos~os as.~iguantes, quanto 
resolvida está a empresa a sati::fozer completamente 
a os ~eus compro missos e isto póde ser garantia á fu
tura eliminaça m dos erros cl'impren~a e tiragem d'es
tampas, por quanto ce~sou já o i111pcdime11to do Di
recror da empresa . 

Hogàmos áq•1elles de nossos assignantes, que quei
ram trocar exemplares do n. Q l por algum do$ nu
rneros a vir , ou pelos jà. correctos d.i nova reimpres
f~ ·11 iie sirvam e1iviar-11os aquelles ao E~criptorio da 
Hedacçam Rua de S. Bento n. 0 10 , 2." an~ar. 

As esta n.pas gra11des, que acompa nham os numeros 
12 e lS, assim con10 3$ dosnumeros l'uturos , se ven
<lcram avulsas em bom papel: e 110 E~criptorio da 
Jledacçam as que forem d'este formato para poderem 
$1.!Tvi r d'ornamento de S:das. Os RR. 

H ISTORIA ROlVLANA· 
QUADRO OITAVO. 

Numn, 'Vendo já lcwan tnda n maça, treme 
d'horror, entrevendo a m orlP. incvitavd; porém 
Léo o erra , e cahe, (;Orno hum pinbeiro anno
so uerrocado pelo raio! Numa se precipita so
bre ellc , lhe aponta a espada ao peilo , e diz 
" \' CS tu ó Léo , como a Lua "ida ma perten
" ce ? .•. mas eu nam posso pri\'ar a terra de 
" t um valen te guerreiro. \Tem tu assignar a pnz, 
~' e verás , quanto eu e~timo ma is abragnr-tc 

" amigo <lo que privar-te da existcncia. " Léo 
se le van ta , huren .sombra de p1:jo lhe turbap0r 
hum moment o a' vista ; porém e lle vinha de dever 
n vida á gt::nerosidade do hcr0e , que lhe offe
recc com clla n amisade, e num póc e fechar sua. 
alma nos st:ntimcntosde gra tidam. Numa põe lo
go termo ao combatte, d esce da montanha e 
vae sollicitur Romulo cm favor dos ~l ar3ios. 
Homulo concede a paz aos M nrsios so!:i a con
dicsa m de, que se dê a l iberdade ao rny de C am
pania , f1cumlo, clle senhor do pa iz d'Auronces, 
P A uxt-n<' ia cm poder d'aquellcõ . A p1.>nas con
d uido o Lrnctado , cada qunl Yolln a seus; do
rni oios . 

Homulo, admirado do grnnd c valor de' Nu
ma, quer, CJUt' em seu Jogar elJ e entre em Ho
ma soure o carro do trium pho; Ltb de,·e mar
cha r na fr en tr, de Numa. , e H crsilia &erá e>
posa d'e,1c. Numa, pinhorndo por tanta gene
rosidauc lhe d iz " O' magnanimo e indcto rey 
" dos H0mnnos, n gloria he toda \'O>sn, e a roam 
'' de \ Ossa fi lha he já recompc1Ha de m a is ao:; 
" meus srniços. P elo qut:. respeita a Léo , eu 
" nnm fui seu w:nccdor, Ceres só ,·elou sobre 
" mm1-1 dins . . •.... concedei, qu e hum tam 
" brnvo ma ncebo volte para o:; seus . ,. Apenas 
Romulo nt·c·c<.h: aos desejos de N umn, Léo agra
dece a este tanla generosidade : elles se abr~
çam mutunm~n!e, e á vis la dos exercitos se 
juram dPrna nmi;ade. 

Homulo on.lena, que H ersil ia e Numn e n tre m 
ns por lns <l1~ ltoma, montad os em o mesmo car
ro. T anla fortuna e tam i nes1wrada transporta 
o jovcn ; e a a i legria apenas cabe 110 peito do; 
d1)u :S amantes! Olliando-se mutuamente e cmbrea
gados amlios no goso cfo mais ard ente amor, 
upc.nas sabem elles , que existem, e dillic:ultosa
mc ntc se lcmbrnm de sua victoria ! ... amor só 
lh es imp1: ra u'alma, e s6 <lcscjo> prec11 cl1ern 
seu F seu tidos. 

Apenas Linliam os exercitos ca minhado algu
m as horns, quando lium mensageiro , montado 
em um ligeiro cor,;el e correudo :í. rcdca solta , 
vem <leclmar a N uma, que Tu llo - o grandeSa
cer<lole de Ceres , nam podendo supportar a au
.e11cia J c seu filho , está quasi a expirar. Numa 
solta hum grito de <lôr .... e llc esq uece sua glo- • 
ria e folecidi1tle ••• , s~lt'\ logo <lo carro ••• péJ.e 



O J OV.EN NATURALISTA. 

'\'enia a lieroilfa e permisrnm a nomulo' e, j;\ 
montado cm seu soberbo C<l\ alio, 'óa a encon
trar o 1·cnerando Yelho, deixando achara aman
t e no momento me;mo , em que hia ser wu es
poso, e a~ honras do triumpho , devidas á sua 
propria tl:.tucia .... tanto em sua alma impera
vam OR sPn timcntos de gratiJam para com o seu 
pay adoptivo ! ! 

1\pe11as tem clleat raves~nd0 oscarnposde Car
scolos e o aprasivel T ihur lhe fica pP.ln rc:taguarda, 
a~sim como n malta <lo Anio e bo•quc do Erecto1 

elle descobre jií as summida<lcs do templo sagrado. 
Oh quccloccsscntimentos agitam sua alma aode-
cortinaroi.itio delicioso, em que a primeira V<'Z vio 
a luz! Em fim elle chega ao templo. e ali, oh 
dor! e11contra o venernvel velho, cerca<lo de po
bres e ~acl'rdotcs. :\1"enhuma pcllna seria cnpaz 
<le d<':;crevt>r 1.am m<n·iosocnrontro. 1'\c11hum cn
«ett bo tanto poderia ! e nós, fra('O <'m <lemas ia, 
~penas ousaremos da r cl 'ell1'S nlguns simplPs tra
ços. 'f ull o , len<loma11<la<lo rctirar<>•,queoacom
pa nhavam, e licando só com .N umn, 1 hc extenue 
os Graços de carinlioso puy, e por longo tempo 
prirccia nnm poder saccar se<l'ahraça-lo ! Num:\, 
inter<licto pelo pranto , que 1 he embaraçava as 
vozes, permanecia immo,·cl e eotreitamcrrtc aiHa.;, 
ça<lo com o charo pay ! T al\'Cl. esses transportes 
1.l'amor aprcssáram alguns instantes ahora d'es
te, que , sentindo-a approximar-~e, se enche 
d'energia e o silencio rompo. " F ilho querido. 
,, diz , e is aqui mai s hum milagre <.la i:xisten
" eia h11mana . ... sem a tua l1'mbrauça, sem 
,, os ardente;; desejos d 'abraçnr-te, eu leria dei
" xado d'existir algumas horns anlcs • . . . meus 
,, ultimo~ momentos foram para o, que á reli
'' giam se deve; e meus votos <lcrradeir9s para 
,, o prazer d'abraçar- te . . . • Cere~ os ouvia, e 
,, me foi propicia ... e neste momen to fatal ain-
' ' da minha alma sabe provar a allcgria . .. sim; 
,, t u fechar:'ts os olhos ao pay mais terno . .. :lo 
,, amigo mais extremoso! .. . Estc:s cu rtos mo
" mentas , que a provi<l1;:11cia me concede saro 
,, ainda teus . .. sim, ó fi lho, contn-mc .. . co n
" ta-me tuas acções, des<le que de mim te npar
:' tas-te .•. e feliz mil vm:cs T ui lo, se llie hc pos
,, sivel enviar-te o ultimo a<leo~ :1provanc.lo-as 
,, todas. •~ 

PffILENO E DELIA 

JtlSTORJ A ORIG I NAL DO JOV.li:N l\.\TURALISTA 

POR 

J. D. S. 
O cornçam humano foi <lc lodos os tempos 

l1um pcla~o insondavel de capaci<la<les, de tal 
!Orte, que só as vi<.issi tudes o podem <lcscubrir 
a fundo. 

O gcnio e o natural muitas Yf'zes <lecidem do 
·homem; mas d'ordinnrio a ttducaçam muito i n
fl uc cm suas acções poslcriorcs. P ais lrn, que, 
criando seus filhos no meio da adulac,«1m, sem 
•e atreyercm a corjgir nelles pequenos defeitos , . 

e ás vezes até prohibin<lo, qu€ os <lircclores tau• 
Lo ousem , só leem produzido monstros, ou des
graçados , que a opulencia estraip e desnatura, 
ou que a. mis1?ria abattc e torna incapazes de so
frer o peso <l'huma existencia menos grata. Se
<.lusidos na juventude pela falsa ideia , de que 
todos os goso~ do mundo lhes vieram <lo eco 
em partilha , muitos sam os , que se tecm lan
çado na sell<lado vicio, abcrrun<lo insensalamcn· 
te <lo licito , unico guia, qne poderia con<lusi
los á frleci<lade . . . felizes os , que , tenc}p !i.Íd<> 
arrastados por tam funesta via, tiveram por fim 
a corajem <le l ançar-se nos braços <la saneia re
sipisccncin. 

Pbileno crn hum rapaz bem feito, jo\•en ain
<la, e , alem de posmir hum rosto encanttlvel , 
tinha ainda por adornos acccssorios toda; aquel
las prrndas , ciuc costumam attrnliir asaffc i<;Ões 
<l<) bello sexo : a musica e o desenho, sobre tudo, 
crnrn ar tes, que elle possuiu <'m al to grau. ' l'e · 
1e por dt: igra1., a hum dt>s;es pab, que costumam 
levar o amor e ternura patt•rnal até ao extremo, 
e, como nam pos-uia outro filho, nada poupa
m, p.ira que Pliilcno rnhisse hum prolcntod'ha· 
bilidadl's: porém essPs IDP,:õmos dis1·<:los f1scram , 
que Phileno fosse embalado no mimo e na mol
le:>a, e cdu1:a<lo na lisonja e na auulaçam. Phi
kno nam tinha chegado a conhecer sua mãy , 
que a morte roubilra, sendo cllc ainda mui pe
queno ; <l, quando-utlingio á idade de 17 annos, 
seu pay lhe faltou tamb'em. En tregue á protec
çam de tutores, <'stes só cuidáram d'usufruotum: 
seus bens , <leixan<lo-o correr á redeu solta pela 
estrada da pcrvcrsam. Bem depre$ia outros jcr 
vens, cuja companhia elle frequentava constan
tf:mente , vieram a corrompe-lo e em breve elle 
se achava imbuido de todas as maximas, pro
prias <la mocidatle desregrada. Enamorar -
sedusir e perder ernm, dezia ellc, os seus for
tes, para com as bella; <lo seu tempo; e com 
cffcito a inf<'liz D elia teve <le cahir presa nos 
laços <le sua estudada eeducçam. Dclia crnfjo
ven e bella , (' sua fortuna l bc permittia viver 
com basta.11te deccncia . J ncxperta a inda e cre
<lula cm demasia para com as mostrnnçns <lo af
fccto e <la virtude fingida , chegou linalmente a 
amar Phileno tanto, quanto he rossivel nmar
sc. Por muito tempo se corrc:>pon<lcram os<lou'i 
nmanles, !>Cm que alguem mais fosse snb('dor, 
além do confidente , que P bilcno soubera lam 
clextr:uncnte escolher; porém o segredo veio a. 
$Cr divulgado (nnm sabemos como), e o pay <le 
D eli a, conhecendo a fundo as qualidades <l 'aquel
lc , a quem sua filha tivera rendido o cornçam, 
estudou os modos d ' impedir, que o amor de s11a 
filha deacncrn:;se em paixam; e, &em dar-lhe 
o mais leve in<licio, de que soubes"t~ alguma. 
cousa, propo?. á familia, que convinha retirar
SC' algum tempo para o campo. Assim poz o :;cu 
plano cm cxecuçam tam rapi<lnrn<'nl<' , que á 
filha nam deixou o tempo <l'avi~ar o nmante 
<lc sua partida inexperada. Phil<!nO, sem du vi
da , amavu ternamente a Ddia , como sempre 
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coslumavn com as roais, all~ que lhe fosse dado o 
momento da sacit>dade, <' por isso nada poupou, 
que podesse proporcionar·lh<' os meios de saber, 
<111de era a nova habi ta~am de ma citara Dclia, 
finalm1!nte pode descubri-la. D istava Psla nova, 
n1ora<.la da cidudc d'Ulma (sua palria) l1uma 
ex tensam de Lrez legoas, que ellc os dias todos 
corria em hum \'eloz cavallo , o qual ell<.' reco
H1ia em hum a estalagem algo di.;;tante da Jw.
bitaqam do idolo amado. 
D'ali partia disfarçado em trajes de caçador; e 
liia lnncar a <.'Orrespond1•ncia para sua amante 
em o ca~comido tronco d'lium annoso (:arvalho, 
que ficava defronte da hnbitaçam de Delia, a 

, qual, jú advertida, Ilia ali cm sua ausencia bus
cá-lo , e lançar a repostas. Nam pensava o pay 
de ürlia, que a tanto chegasse aastucia dojo· 
ven C a inobc<li.encia de sua ftl:1a, e por i;sO vi
via socega<lo na e;;perança, <le que o tempo se
ria capaz <l'cxtinguir hum amor, que dle repu
t a''ª fune,to ao Sl'U decoro; porém Pliileoo foi 
pouco a pouco a.U.rahindo a pomba candicla ao 
laço, qu,., lh e lm..,ia urdi<lo; e as conscquencias 
dcsgraçada~d' 1'S l:1 faltadcviam j:'t commeçar a ap
parc·cer (mas ai 11da nam eram pNcebiclas), quan
rlo hum caso impreri;;to \'cio t:onvcnccr o infe
liz pav de D ei ia, Je que dPvcria lt'r sido mai5 
prud<'nlc e zeloso , e narn confiar-se inl<•iramcn
te na c.:-ecuçam <lo seu piirndro projcclo. ,** 

. HISTORIA NATURAL. 
CONCLUE A ANTECEDENTE LIÇA~J. 

Elle busca seu pasto lanto n'agoa como em 
terra. Encontram-se algumas vezes lrez ou qua
tro no meio cios rios ou juncto d'algumas cata· 
meta<; formando huma espede de linha e lan-

' . "<l .1 çamlo-sc sobre os p<'IXC:>, que a rap1 ez uas cor-
rrn lcs lhes tra:-1. Ellcs perseguem sua presa com 
tanta perseverança corno ~·apidez. O .1-lippopo
tamo náda com grande \'1gor e pcmste longo 
tempo debaixo d'agoa sem ter n~cessid~de .c.1.c 
respirar o ar. Qunndo ellc sahe d rlgoa se dm
gc com tanta prccauçam, e se eleva tam pouco 
á sua superficie, que apcnns se o pódcYer. Du
rante a noite elie deixa as ribeiras para se lan
çar sobre as plaqta.ções <lo assucar ~ do mi
lho - do arroz , que elle devora com avidez : el
Je marcha com l1uma tal impetuosidade, que 
.assola tudo, que se acha sob sua passagem. 

Com tudo gcrnlmentc o Jl ippopotamo mar
cha d 'huma maneira tam compassa<la, que se lor., 
na dillicil o apanha-lo em laço. 

A materia dos dentes caninos <lo Hippüpota
mo lie tam clara e dura., que he preferi\•el ao 
marfim para fazer dentes artif1ciaes. Os incisi· 
vos, sob re tudo os inferiores, sam mui longos
cvlindricos e cannellados, e os caninos sam tam
~m mui longos - curvados - prismaticos e tam 
cortantes, como as defensas do J avalí. Os dcn-

te5 molares sam quadrado~ e assaz similhantes 
aos queixaes do homem; e tam grossos, que hum 
só pesa ma.is de 3 arrateis: os maiores incisivos 
e caninos leem at6 lQ e mesmo 16 pollegadasde 
Jongura e pesam U n 13 arrateis cac.la hum. A 
grau<lc capacidade do seu ventre, que faz, que, 
volume por volume, clfe he pouco mais ou me
nos d' hum peso igual ao da agoa deslocada , hc 
a causa, porque cllc nada tam facilmente n 'agoa, 
onde rnardia com tanta facilidade, como em 
pleno ar. 

A femca pare sobre a t erra , e presume-se, 
ques6 hum ftlbo<lecada vez. O vitelo, no momen
to <lo seu nascimento, se precipita na agoa para 
evitar toda a perscguiçam , circumstancia, que 
Thuruberg notla, como 11um exemplo remarca~ 
vel do puro instiuclo. 

DESENHO. 

eoNCLUSAM DA ANl'BC~"DtNTE LtÇAM. 

P or Ll uas vias se cl1ega :í perfeiçam no de
senho, ou pela viadirecta (praclicando logo exa
cto) ou pefaindir<'cta (conhecendo oscrro;; ecor
rigin<lo-05.) A s<'gunda via para os princ:ipiantes 
achamos nós ;i preÍ<'rivd, aínda que mais lon
ga : por q mi11to o corrigir he h n m estudo cfficaz. 

Estudnnles ha, que com clifficuldadc traçam 
bem todas as linhns ; mas n6s augurà.mos nestes 
hum mdhor exilo posterior <loque nos, que snm 
<lotados de grande facilidade 110 traçado <los con
torno::. Só sim con,·ém ajuda r os primeiros por 
meio cJ 'cxt'rcieios parlicu larcs , rccorn mendando
l hcs humn pcrs1! \"<'ranc;a ob5linada . 

<tuanclo a dillicul<laJc no progresso lhC's pro· 
vém da folia do <l<•scnvolvimC'lllO de <lc:<los nam 
ha perigo algum cm traçar-lhes modêlos i:.i m pli.
ces, <' Í<líw-los r<'pas5ar com o lapis muilas ,.c-
7.P-S sobre P·f<'s traços; e assim clle:; virnm a nd
quirir foeilidade. (~nando convier abandona-los 
a si ll1<',;n10; é11tam sr. lliPs propor:í., como p rin
cipio preliminar " traçado das rccta em diffe
rcnl e; s••ntidos, commPçaudodcs<lc logo pelas ver
LicaP~, fozC'ndo-os unir <lous ponto . .; marl'a<los no 
pnpl'l; dc1.ois ns obliC)uas, suC'cess ivamf'ntc, do 
lado esquerdo ; <·, tPndo igua lmente trnçado as 
<lo lado direito, acabaram por traçar as horizon
laes. 

31 D esembaraçados nssim os dedos elo c3tu
dnntc, cartos para traçar rf'Clíl.S cm to<los OSsen
ticJos, se llll's proporam rectas para que as <livi
<lam á simples vista em - mctades-tcrços 
quartos-quintos ele., servindo-se s6 do com
passo pum conlwcer seus erros na divi.;am. Este 
processo ultimo habituar:.l o estudante a propor
cionar e medir <lis1ancias com precisam, e a 
precisam nas medidas he a. mais essencial quali
dade , que o estudante possa adqui1ir. 
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~·~ 
GEOJlIETRIA. 

DAS LINHAS RECTAS QUf; FECHAM ESP'.'\ÇO. 

LIÇAM QUARTA 

Dos trianguloa iguaes. 

D eímiçücs. ( •) 

4~ D ous triangulos sam iguaes, quando têem 
entre si igua1!S dous lados e os nngulos, que el
les formam em cnda hum ("il. H7) . 
• 46 D ous . t.riangulos sam i~uacs , quando 

t c1•m entre si 1guaes <lous an"'ulos e hum lado 
(vil. 90) . t:> 

4.7 Dous triangulos sam igu:ws, quando têcm 
en tre si ig11aes •>S seus trt'Z lados (vi l. 9!2). 

M! Dou,; trian gulos sam iguaes, quando tê<'m 
entre si ig uaes dous lados cio anl.!'ulo opposto ao 
m aior lado e m caJa hum (v il. !Ji>). 

Problcm111a1. 

49 Dnm se dttM rectas e /mm anglllo para 
com tllcs formu r hu!n tria11grilu , i;tuat a outro, 
']Ut tem do1i> lados ig uacs ás rcctm - e lu·im 
anf!ttl<i ;gun/. ao 011guln dado . = ~ej:un a e b 
( n.° \2 ftg. 29) as duas reetas <la<las : tirl!-se hu
ma recta indifrnida BC e no extremo B faça-se 
}1um angulo, igual ao an~ulo dado (n .0 ~. ~5) : 
t ome-se em BD a parle BE= a li uma das re
ctas dadas b, e do ponto E, como centro e 
com o intervallo igual á outra rccla dada a, se 
d r.scrcva hum arco de? circulo, que corLarú B C 
Gm hum ponto F: tire-se por esse ponto P. pe'o 
ponto E a rceta EF; e o triangulo BEF será 
igual no proposto. 

bO S r.holio. Com os<l:idos d 'este problemma, 
.:.lssim como com os dos t rcz seguint es pó<le sem
prn o Oc~OlnPlrn formar trian15ulos i~u:ws a ou
t ros dados. Esl es problêmmns snm <le grande in
! t ressc 1'm todas as artes, cm c1 uc cnlra c1>1npas
:-1; (' regou. 

PINTURA·. 
LlÇAll SETIMA 

Á 'i'.ul. 

18 Compõe-se o azul de <livcrsns matP.rins, 
<::ujas pri11cipaes sam : 

1 .° Giww a!:óul - pedrn, que se acha n as mi
m1s Je c-ohre: e lla nam lie propria a empregar-

(*) Como na Geometr ia prnct!ca, dr,·endo-se evi 
ta r a compl cc1Ç<:m de demonstrações, nós temos ape
n~s citado por numPros as, que ~e acham em Geome· 
t na. elementar de Villella, vamos ainda agora dar 
aq1~1 como definições o, que ali sa m theoremas, por 
assim mel~t 'l r convi r ao sy~·ema de concisam, que e111 
r.o?s:is r:i S mas havemos ado1)tac.lo. 

se senam :\ tempera . H e excellenle para íazer 
bellos fund0s de ceo. 

2.º h uiign-feculas brancas, que nos vem 
das lndias. O i ndigo de\"e ser pesado- medio
cremente Juro: emprega-se ú tempera; seu ca
racler he , que, esfregando-o com a unha, elle 
toma côr brilhan te Jo cobre rnrmelho; sua fa
ctura Jevc apresentar veias brancas . 

3.0 J>edrn nz.ul -pedra pesada-azul eper
semcada u'algum as pal hetas d'ouro e <lc cobre; 
empn·ga-sc pnra fazer o ullrn-mnr. 

4 .° Azul celeste - tira-se do metal, chama
do cobalto, os pin tores d·impr~ssam s6 ocmpre
gam sobre supcrficics, ex postas ao ar . 

f>." A -:.11 1 ele P rmsía - pro<luc•;am cli imicn, 
im<'nlada cm P russin por Dippcl : <leve ser de 
hum 11cllo azul carrt:gado, e glll~brnr liso ; em
prega-se a olco e tÍ L•~mpera: 11am deve moer
sc mai:> <lo <JUC a quantidade neccssaria pnrn c11-
i>rir a supcrírcic , que se que r pinlnr seguida.
mente. 

COSlUOGRAPHIA. 

Geometria A stronomico-Matltematica. 

J.IÇHI OITA \' A. 

4,.1, Hodan do a terra sob re si mesma, lt c c fo
ro, qu e e lla gira sobre huma linha immo1•cl. 
Esta li nha se chama Eixn <ili 7 <:tTa. E ste eixo 
pnss a pl'lo centro do spheroide , e só toca a stu1 
superf1cic• cm dous pontos diamc•lralmentc op
postos, que sa m seu:> extremos. E stes pontos se 
chamam />6/os. 

45 J magioe-se li uma cun ·a , quP parta dP, 
hum para outro pólo, seguindo a sup(•rfrcic <la 
Terra, e que~ se prolongue além d'cstc ultimo 
P6 o para o primeiro (seguindo sempre n supc1·
ficic da T erra.); esta cun·n, que he huma cir
cumfcrcncin , se chama. Meridii1110. 

li qiiador - e seu dim11etrn. 
4·6 O plano, que descreve a rotnçnm da T er.:. 

ra, hc huma outra li11ha circula r. Esta lin'ha se 
chama o Eq1111do.- . T odos os diamctros , Li rn<los 
no eq uador , cortam o eixo da 'ferra a nngulos 
rcclos. Dn mesma sorte a lin ha do Equador e o 
l\I e ri<liano se cortam a angulos. rcclos; mas co
mo estas l inhas sam rastl'janlcs sobrn n supcrf1-
cie sphe roi<lal, e nnm sobre bum plano, cllas 
~e ciJrt a m na superfrcie, e se cortam duns vezi;s. 

47 Das ittLcrsccç1'ics d'esl('S <lous grnndcs crr
culos res ulta n divisam da sphcra cm quatTO par ... 
tcs igu:ws . Jl c porém mnis vnntnjoso multipli
car e3tas <lh·isõcs , p<tra diminuir-lhes a p,rnnde
sa; e por co11segui11lc fi ca mais foci l o achar-se 
hum ·po11 to gua'quer, a respeito <l'esta~ peque
nas d i1 isõcs . D'a1ui vem os graus <lc l atitude e 
longitudc. 

1.º D ividindo o E quador cm 3f.O partes 
iguaes , e faz<'ndo passar por cada hum cl' esses 
pontos uc divisam e o seu <l inme:rnltncnle op-
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posto drcu mfcrencins iguar,s ao .l\lcridinno prin
cipal ('J.,'>), to<las estas drcumforcncias se cntre
<'ort.im mutuamente nos dous P ó los. Estes cir
«ulos sa m oulro3 tantos meridianos. que, c0mo 
o principal , cortam o Equador n angulos rc
ctos, e formam 1·nlre si nos Pólos hum angulo 
=l.° ) ~mfim,se no pensamento scscindc1njuncto 
dos Pólo•, he claro, que ca<la l1u111 he l1uma 
sem icircumfcrencia, e se cliammn graus <le lon
gitude, que ao todo sa m :360. • • 

METEOROLOGlA. 

DO T R OY J\M E DO RAIO. 

O crer u olhos cerra<los. cm •contos mnravillto
co~ coti.a lw, que e:;l:\ no ulcn11et~ dt: todos o• 
so11licci11wn1os ; e mesmo, al1:m disso , !ta nos 
s1•ntim1·nlos popular<'s liuma certa tP11<lencia a 
aer sobre naturnl tudo, que rusta a <.'<>mprn
l1ender se l'erscrut:H a eausa de ta11tos e tifo ma
ravilhoso~ cffeilos, que se admiram c<1Ja dia hc 
cousa mais custosa, <l para <JUe todos os pensn
me11tos nam <:stam prcp1·ra<los .... cm ltuma pa
lavra o crer foi· sempre mais fo.cil llo qt1t~ o in
dagar. Eis-aqui, p<>r<J ue 1•sle r-amo da l'h ysica i 
aliús tarn <ll'lcita11tc, por long0s SC'ccu 'os fornec('u 
commcnto :'ts producçii<'S alirnrdn~ <las mentes 
desvairadas de tantos impostor<'s, pnra arrnsta
r<'m o; nimiamcntc cre<lulos npoz o vchrculo eh• 
seus erros e prl.'juiso· ! H umas yczc3 prediziam 
~nes o futuro, outras <lcci<liam <lo compl icn<lo 
quadro <la vida humana, e para 1m•l 1.or fozPr ·Sc 
acroditar se estribavam nas openv:õcs acciden
ta<'s ou rcguln.rcs <los phcnomenos cckst<:s e acrcos. 
A luz du reílexnm veio porém rm:~ar o n'o, 
que tanto~ prestigios e prcocrnpaçul's <'ncubria: 
e fclizmeute o h0mem ltoje, animado <lo d1•sC'jo 
da "erdadc1 attirn-sc ousaJo no mar complicado 
<l<~ tantos segredos, e quer a toda a força coin
prclwndc-J()c; ; mas n!lm teem sido srm fructo os 
$CUS exforço;. A' physica de,·emos tantas dc.:sco
berla5 sourc as operações da naturba . 

oobre tão terrivel phenomeno. O fl'uidb el ectrico 
desenvolvido por frixnm ou choque nns regiões 
almosplicricas hc a unica causa do mio. A' vista 
dns experil'Ocias, feitas nos gabinetes de physica 
nnm ha duvida, de que a faisca scintillante da 
matcria f!lcctricn IJe em pequeno ponto o. que 
cm grande l1c o rdampago das nuvens. As cau
sas parecem cm tudo ser as mesm:'.ls, e só a in
lPnsi<lade constilue adiffercnça, lJlW se notta en
tre rsti;:s dou-; plwnomenos. :Franklin em 1 75~, 
enviando hum papagaio pura huma nu,·em boF· 
rnscosu, muniJo d'huma ponta metalica, extra
liio d'elln 1:m fniscns o fluido electrico; e De 
H1>ncas, substituindo ao <:or<lcl· bum fio de metal 
obteve lingons de fogo <lc ~> a 10 pés de com- 
prido ., cujo l'St rondo crn igual ao <le pistolas. 

llt11na simpks crnporaçam, ou ·clevnçnm da 
t(•mpt>rntura, a combinaçam <los gazes; corn cs

'peria lidaJc a do oxigcnio do :u rnm o cnrbone 
<las planlns bastnm pura <l1•senvolver o fluido 

·clectrico. D u11s nuvens carregam-se <lc differen-
lcs electriddades , ou, por outr0 modo, huma 
d'dlas existe no estadb 1wgativo, e· n outra rro 
positivo; e, como as nuvens· pelo seu· estado de 
humidn<le sum pór nHLurcsn ·bons ·Coneuctores , 
tcf m hum a <lisposiçam facil n deixarem escapar 
o sett'flu ido . No tempo Jc ca1or exccs~ivl-) (com 
e pcciãli<ladt!) cllas se ncham circumclnd.1s· d'ar 
s1'cco, pod~m receber lt u m11 aceu m ulaçnm forte 
·<l'dec:trici<ln<lc!. 11 e conllcci<lo, que os co:pos , . 
carregados de cléc-nicida<l1•s contTarias, se atlra
·licm· , alé-que- os 1111iclos diversos se equiliurem·; 
e que apenas dado <'sle c:.iuililirio os corpos se 
r<>pe!lem. As ditas nt1 Yens pois nUtal1l'm-se mt1-
tuament<· , <'com· uma c·ncrgia- igllal á· nccumu
lnçtnn· do f1'ui<lo; cl1egadns n urna certa ·disl~wcia 
a com binnçnm opera-rn n·pr-nt rnamen le, e· rn
uent a huma CL'nlcHrn; <' ll'll<JUÍ o- princ>ipio, que 
constilue o rclnmpago. O raio -pP1is he huma 
forre de-rnr~a c 11)c1-rica, " se cst a sP,· opera nas 
nuvens <l'hurnas para as ou trns os ltaliitantcs ·d:t 
'tr>rra nada LC<' ll1 a 1emcr . Segue-se pois , q·ue. 
nem todos os rdampagos cmiltl>m o raio. 

O raio e o trovam l<'m sido i11cukado p<1r 
aqucllas cabeças esca Idadas, como um percursor 
da rnl<:ra e da vingniiça d ' lium Ocos de summa 
bonch1<lc, e todavia um e outro d 1·vPm $CU sn a 
certas operações acc.:i<lcnla<·s da natun·;;a. P<'lns 
5 hora; do dia :H· doprclerito mez de ~lnio 11 11-

ma trovoada hoHi rcl se fez s1mlir, como j :i nn 
vespera <.fos te dia, ainda que cnlnm ttvt'sse sido 
menos furiosa. E stavnmt>s nós em uma comp11-
n hia, e o horror, que se apoderou de qun:;i to 
tl'.ls a s Scnhorns, que alli cst,11am, deo logar 
ao nrtigo, que ''amos <lar <l ~·poi"' de cothullar
mos al,;ur:s aut'..orcs , r.uja-; theorms melhor se 
:icommodam no nosso pcnsur . 

Como nam s<~.ia <.lo no so intcn t.ll d~u ·iqui n 
l1istoria da d<'scuberla da <"nusa do rnio (o <Jll<' 
guardumos p:irn o :>t' ll l<'mpo no rvisso traclndo 
<li: ml.'lcOH•logia) s~1 din.·nws o1 que m'ds~0!1,kr 

Se aconlN'c; t]t1e- o cac;o das <li!lcr<'nles elec- 
lricidüdés se <li1 <'nlre n terra- c . huma nuv<>m, 
c·n tam lit>, quando de\"(! t <'mN-s<' os clkitos ter
rivt>i" dó raio. Se a · nu\'cm se acl:n a huma <lis
tnncia curta <la tc rrn dia lic nt11•altidn por e,1a, 
e d'ali ,·cm o plicnoml~no, conhecido vtr1gar
nwnl1· pelo 110-m1"ue - raio ou corisco, que se pre
eipi1ou sobr<: n lt>rra. 1\1 exp!l)sam form1t-se na 
nuvl'm. e sn hum viajante se: ndia ao tempo na 
spliera tia 11ctividaclc J'ü:;I:' llt1'\ 1~m, ellé lic im·
medinv~lm011lc ·fulmillaJo, o que ll1l~ nnm acon
t1·c.:e se <~stiv(• r fora d <'::>la sphna. ~upponha~:;e 
a Oll\"l'ID carrc•gada d'e1•dr1ci<la<lc p0~1tiva, <·, 
·se o viajanl<! ~e acltíl na sphera de acti ,.jJadc 
d '1·stn ' o seu lluiJo natural hc u1.·scom1,uslo: o 
fluido positivo l1c rep<'ll'id1) no n•servlltorio com 
mum, e ellc f1c:n no cslndo dPct ro-nt>galho. Se 
ulr;uma circumst~ncia dcLPnni1rn l1unrn d1•scarga 
na nur<•m o po:.-ith·o torna a pnssar ao corpo ~o 
"iajHnlc cvm h uurn forgn porrorci1Jnal ú c111:rgia 



O JOVEN NATURALISTA. 

da nuvem, e o abalo pode ser assaz forte pnra 
o malar ( cslc mesmo abalo he o, que pode fa
zer desabnr edifi<.:ios e columnas, como tantas 
vezes se tem visto). O que se achar fora da sphe 
ra d'activklade da nurem nada pois lem gue te
mer. 

Monge mostrou, que o raio acompanha sem
pre a formaçam subita d'huma gran<ln nLi,•em, 
quer ella seja a causa , qi1cr o effcilo <l'rlle . A 

abalo pode com1!1-unicar-se até ás nu vens, des
envolver-se o fluido, e esle seo-u ir a corre 11lc do 

. d t' ar agtta o,, se a ~uvem estiver mui proxima. 
Quando esta pro.nma b~ma tro,•oada os corpos 
sf'ntcm uma certa anc1e<lad ·, por causa da 
superabunclam:in <lo lhlido, qui· entam está dis
pNso no ar e com particulari<lude nas regiões 
inferiores da atmosphera . . 

forrnaçarn d'esta nuvcrn, diz elle, pro1·e1n da ,_..-..,.,.,.,..,,,,.. __ .~ ... -.x_,_,,,.._. _ _, ... ,...,..., __ .,.,. 
condensaçam do vapor aquo.o; resulta de lá, 
por comequencin, bum vact\O na parle <la at-
1nospliera, onde ella tem 1 uga r, e chocando-se 
com violenc:ia, este choque o~cnsiona o estrondo . 

VARIEDADES RECREATIVAS. 

Os Sonhos de Bercbtold . 
. Nós vemos todos os dias hum effcilo nna.1030, 1 
quando se abre rapicbmcnte um estojo, cuja ORGINALID.'\DES DO JOVEN NATURALISTA 
tampa focha exactamente. 

S<mho s~gundo. As camadas l ateraes da atmosphera, que tem 
fornecido o ar para encher o vacuo, se <li latam 
necessariamente, tomam eutam o calorico ao (Conclusnm .) 

vapor em conlacto , e o forçam a passar ao es- Apena~ Berchlold voltou ao carcere, munido 
tado d'agoa, que se prncipila sobre a terra. P or d'huma luz, clle fez ioceodiar hum p~<laçu de 
este meio forma-se bum novo ''acuo, que, preen- pinho, que lá havia, e com a pequeo:i porçnm 
ch~ndo-se como o primeiro , dá lu gar a hum <le resina, que <l'elle se distillou ,. fez unir e 
segundo estrondo . O mesmo cffeito se reproduz pegar as pal17ebrns do olho direitÇJ. Logo quP. 
successivamcnle e de proximidatle em proximi- rayou a aurora <lo seguinte dia, sendo procura
dade ..... tal he a causa do rolamento do tro- do na prisam , clle deixou n•sombrados todos os 
varo. Algumas vezes ha huma explosam ;;ubita guardas, que ao vê-lo soltaram altos grilos de 
sem rolamento , igual :\, que pro<lusi ria a d.es- " prodigi<J ! prodigw ! magir1 ! ! ,, N'hum ino
carga.simultaneade 1'2 canhões: suppõe-sc enlam, ln('nto se reunio <le novo o cot;1.cilio, no qual fo. 
que as nu vens estam mui to peno da lcrru. Quan- ram c:onyidados a <·ompareccr todQs os mais an
do porem o relam pago nam vem acompanhado tfg0s do povo; e ali Yeio igualment~ o <lccauo 
de t ro,•am, he necessario convir, em que a cen- d'dlcs, que cm por assim dizer, o oraculo das 
t elha se desenvolveo em hum espaço livre, nam or<leos de suas di\'indad.es. 
causando grande abalo ao ar , que entam se <li- Este decano reccordou humn tra.diçam a.n tiga 
lata sem estrondo. A polvora queimada cm .ar e crença de seus prjmeirosdi~~s-de que hum e;
li vre nos fornece buma idda do , que dcixumos trangciro viria ás suas terras, o qual por ordem 
<licto. Segue-sed'aqn i, que nem todos os relam- dos deoses reynaria. ali, e faria a felici<la<le Jos 
pagos sam accompanhados do trovam. porns -. ~ :im foi necessario mais para. pers.11:1 -

0s cumes das montanhas e das arl'ores - as <lir á multiJam, credula em demasia, de que 
sumidades d'allas torre:, e todos os corpo5, que esse tempo era o prc;entc . B crchtold o c5lran
lermfoam em ponta, sam com·prefercncia procu- geiro, dc;tinado a rege-la, e as5im elle foi prq
l'ados pelas nu 11ens e leclricns. Já se 11ê poi>, qunn- clamado en ~re os maiores signacs ele regosijo. 
lo seja perigoso buscar abrigo aos est rngos <las Que vos direi a~ora do bom do meu pastor, 
tempestades cm tae5 sítios. Os corpos repa~sados já feito rey? ! E i-lo logo empavoacsando-,c, as
<la chuva sam apcna-> raçaJos pelo fluido clcctri- sobcrbando tudo e a todos , e jli. pcr,;uadindo-•e 
co, e por isso menos sujeito• ao seu damno , e de que aquelle porn houvera sido huma creat µ
d'agui ve111, que as trovoa<lasseccas sam ns maü ra, destinada a ser sua propricúade. L pgo foi 
temi veis do que, quando su <l~scarrcgam gran- construindo hum palacio mai:> proporcionado á 
des aguaceiros. O fogo, separando a~ partes sua alta personagem-hum grande estado-mc
aquosas dos combustivds, forma uma columna sa cxquisita elaatissimf! etc etc Senhor de lodo 
de fumo , que pode servir de conductor ú elec- o mundo, elle commeçou por dictar leis; mas 
tricidade, e as;im as chamtninés sam cntam lo- todas linham por base. a. coasolidaça01 de seu 
gares p~rigosos . Os corpos mctalicos narn dcvr:m podcr-grandesa e luxo, enlre as q uaes nam es
ser procurados, pela sympulliia , que o fluido queceo o rifam antigo. Já lhe uam foi misler 
eleetrico com el les tem. D evem fechar-se as por- pegar mais as palpcbra.s com resina; elle ordenou 
tas e janellas, por quanto huma correnLe d'ur que elle e a futura sua deocendencia. gl)sariam 
pode ser11ir-lh!l de conductor. H e funesto por este do privilegio <le conservar seus dous olhos. 

- mesmo motivo o correr por baixo das nuvens Tudo lhe corria ás mil maravill1as , elle hin 
borrascosas . O s toques dos sinos , ª" explosões tomando o gosto ao s<!u novo estado; porém ha
a~~ polvora compressa e todos os outros sons ou via l\uma cousa, que grande cuidado l he <lavé\, 
estrondos violentos , que possam abalar as ca- e vioha a ser -que, reputando elle o seu povo 
Jnadas .do t1r , .saro. perigo3os , por q Uf\Uto e~te / semi-barbaro e pouco culti rndo , l he ern indis-

• 
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pensa1·cl rodear-se d'homens m cis cil'ilisados e l responder com elogios á sua omnisciencia , ~ 
entregar na3 mãos <kslc:1 n gcrencia <los nego- que muito] o cn lu ffava e quasi a ponto de re · 
cios pul:>licos , ainda que fos,,e nccessario fazer bentar , porque hum elogio dn boca d ' hum sa..
huma despesa maio r <lo que nquella, que se bio, quem o apanhá ra ! ! Ha porém certos ge
<kv i t~ fazer, tirando i.>sses serviços J us mesqui · nios , que u a m n asceram, para conserva r a boa 
nhas capacidades d 'entre o pol'o- porém _, ou- harmonia no coraçam da ~ocicdade , genios, .q11e 
<le hir b11scar es.es hom ens? ! he boa pergunta! se num amoldam a opiniões, e que bamdc p:oo 
Ainda·elle mal tir.tha acaba<lo <le<lescjar, quao.·· forçn conLes.ta r tudo, quanto lhcsparnce contra-. 
<lQ a 1Jcus pés cahio •lnuna rnrinhadourada, cm rio ás sna~pcrsuaçôes ouconvicçõcs ; e foi hum 
i"o<la da qual se ach av a e m e,;pirn.l o segui nte le- <Pcstel; gcnios , que novamente <lcspc.ihou o po
treiro - pede e serás servido. -- " .Eh-me aqui, brc rt1puz1 na condicçam de pasto r ..... foi o 
diz clle fóra <le si com a legria , ou tra vez com cnso. H um l itte rato casmurro e teimoso fallarn 
a m inha fo rtuna ,, -e , d ilo isto, commeçou lo- dJ} ,·nrias obras ao Iey, entre as qunes e logiou 
go a pe<lir á varinha, que no dia seguinte dle a scienciu lcgislatoria de tiolon. B ernhtold, que 
queria ver P-ntrar as porlas d n c idade ~ac;,im se n'cssa occasihm nam estava <l ' humor iuclinado 
clu\mou de,;de entam o l or;nr) hum grande cs- ás leis, disso > para o litternto " E~se Solon, com 
tudo p:ira o seu serviço - musica pnra o entre- 1 ,, que Homn tanto se ufana nam vale o amor de 
lcr- subios para instrui-11) em to<la> a~ artes e ,, patrit\.doCesa11<laGrecia!-!:3enlior, ncmOe
scient"ias - hu ma grjrn<le ~ibliolheca (ainda qu e ,, •SM tovo amor á sua, patcia----Homti-, . q tl<t otrai 
cllc nunca abrisse <.l'ella hum só l ivro) etc etc.; , , çoou ; nem a historia li tteraria apdnta outro 
e com effoito tudo foi e~l'e t1 lauo , como se ue- ,, ::>olon , que nnm fosse hum •dos scttc sabios 
sejam. Na posse de todos este:> gosos, e <leque , <la Grecia ! ,, Eis··q.ui o caldo entornado!. . • 
clJc tiram o pa:·liJo do coslumc, í!lle julgàva B erdltold exaspera-se, balte o pé no sobra.do , 
o seu p0\'0°Ít>liz a.sombra dv si>uim perio; epa- ra11 11e os dentes , e diz a.olitternto, que asobcr
rn melhor mostrar, quauw por elle fazia, to- ba ,º a que o arrastou a errada pcrsuaça m <leser 
m ou por habi to almoçar aomcio dia,p11tar ánoite snbio , he a mày de ' ua ignorancia ! mas o sa
~ cei.r á meia noite; porq ue , dizia ellc, nam bio cheio do grande enthu~iu~mo e energia , de 
queria comer , sem que todos os seus vassallos que só he capaz huma real convicçam da ver
t ives5cm já a barriga cheia • •• • grnnde rnsgo da<le, faltando-lhe ao respe ito, lhe tornou, 
d'amor do povo! • · " Pelo contrario Senhor tende:> ~m vó;; hu m ex-

Ora como se tornasse algum Lanto importu110 ,, emnlo inoffuscabil, de que a ~gnoranciahc, 
o ouvir as reºpresent:ições-pctiçõcs ou queixas , , q11~ he amãylegitima dasoberba oorgulho,, . 
da propria boca G.o povo, que por sua rustici- Barch tol<l, extremamenlc irado, l cvaqta a m a m 
dado já.mais sabia adoçar ou compor hu ma phra - para dar hum cachaçam no liltcrato; c.~te impu lso 
se, clle ordenou , q ue hon\"esse a lgumencarrc- fez em realidade , que o pastor, meio accorda
gados d'ou,·ir os ioJivi<luo,, cuja5 palavraspas- do, se enchesse da ,·cnJa<le <losonho, e desprc
sariam assim a seus reacs ou 1·i<los , já. modifica- ga no tranco do salgueiro tam grande pancada, 
das , já livres da rudesn popular. Quan<lo pas- que e foz di:>pertar <lc todo, com os dedos cm
seava pela cidade todo arrogant<> e orgulhoso, sanauentado,;, unico fructo , que tirou do seu 
algumas vezes o <lisgostavam ccrlo:;signaes d'in- enc~nta<lor reyna<lo ~ 
<liffc re n<_}a e 1 d espre:>o , que lhe testemunhavam 
:1l g u11 ~ vassallos, cujo traje e energia mostp.wam 
serem clles dos mais cultos <lo povo ; porém <l is
fal'<.;ava estas pequenas falta~., nlten<lcndo ú ad · 
mirnçam e respe. to , com que era olhado pelos 
<la mai> humilde plebe , e atl ribu ia aos primei
ros hum caracter de stupi<lcz e falla de conhe
ci mentos a re!ipeito <la ~ua grandeza . 

Rerchtold asoentou , em que <le\ ia fazer-se 
grnn<lc e celebre enlrc o seu povo , e julgou, 
q ue os unicos meios pa ra o conseguir era, gas
tno<lo huma boa parle <los rendimentos pul>licos 
f'lll afformosear a ci<la<le por meio de suptuosos 
c<lifficios-pu blicos pas,,cios etc. e parn isw ern 
ncce~sario pedir a r tistas e opurariu5 á -;,ua vara, 
e n'ISirn o fez . Alguni11s \"czcs deixava todos os 
outros di ,•erlimenlos para entre ter-se com os ~~·
hios J1i Jhersos -ramos, que lhe recitavam pór 
meio de lungas jNemiadas o f.{r:tnde tropel de 
thcorias puras e virgcn<; , romo ;.s ha ,·iam be
bido na~ escolas; e .Ccrd1told <lc quando em 
quando aprovava ou desaprovava algumas opi
niões , µo qqe os sabios tinh•im o <. u.i.<l.~do tle 

HYGIEN.A. 

[Com meçado no N. 0 10. 
" U n alimentos, gcralmrmtc. i1os ; mas qirp 

por hn:na disposiçam particular <lo cstomugo 
certo:> inuividuos dirigem dillicilm"nlc ; cu
t am conv<'m, que elles os cl'Ítcm . C adaqunl 
U(:1·c c·stuu ur seu estomago a este r<'spoito. 1 

" As bel>iuas e xi gem a maior nltençnm. As 
frin~ <le vem o·vilar-sc , qunr1do os corpos tr::in ~
pirnm : as conscqueucias d'<'stc abuso sam tanto 
ma is funestas , quanl0 mais fri a h1~ a bebida •! 

nutr~ ca l ido cstiv<~ r o co rp(}, A ag1>a ftl tra<la li e 
preferi ' '"l a qualquer ou tru. Com•cm aguça-la. 
com hum po11co <le v ina:rrc ou cl'agoa ar<lcute 
(<luas colheres de boca tl'agoa arJ<·ntc,chum~i 
<lita <lc rinagre para l:um11. cau~;d;i (\'agoa), s0:
brr tudo se á "stai;arn hc cnliJn, ri que ,,e dc-v.o. 
en lr<;él'ª' & hum lrab~\lbQ çorpcrnl yjolçnlo , ,e 
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que pro,·oque a sêde a meudo. D eve-se entam 
beber pouco por vezes. A agoa, a que se ajuncta 
lwm pouco de vinho he ig ualmcn te boa. 

" Nada ha Lam pernicioso, como o abuso do3 
l icores fortes. Está provado , que as molestias 
attacam com preferencia os c mhrcngados , e os, 
q ue, sem fazer hum abuso liabitunl de bebidas 
fortes , se a rrastam por ocrasiarn n Uu's exces,,os. 

" O uso da agoa arde11te tommla só em jejum 
l1c nocivo e m todo o te mpo e com especialidade 
no tempo de contagio. A s pessoas, que têcm este 
liso , deveram antes d'cngoli r o pequen o copo 
d ' agoa ardente comer pelo menos bum pedaço 
d e pam. O vinho branco nam hc menos nc .. '"º 
sem a mesma precauçam, e c m todo o caso ...... m 
<leve b eber-se cm grande quantidade. 

" No tempo de contagio a agoa ardente 
nmarga (cm a qual se haja feito infundir plan- : 
tas nmargns e aromaticas, ou ai nda a 11goa , ar-
dcn tc d'absintio) he preferível ú. ordinaria. . 

" O vinho em quantidade moderada J1e huma 
bebida conveniente, durante o comer e no fim 
d'elle ; mas d eve ser de boa qualidade. Os vi
n hos novos e acres sam mais nocivos que uteis. 
O vinho ti neto hc prcfcrivcl ao branco. O s, que 
tcem os meios de mixtura-lo com lrnma ngoa 
gazosa tal, como a agoa d e Scllz, natural ou 
facticia, foram bem a servir-se d'csta bebida 
sa lubre e agra<lavel. 

" A cerveja e a cidra sobre tuJo, quan<lo sam 
m uito novas, quando narn Lcm bem forme n tado 
ou quando cllas sao acres, d ispocm {1s col icas e 
diarrheia, e se tornam mui perigosas. I sto se [ 
applica com mais rasam ao vinho doce ou mosto. 

~·i:~.ié·:if~i~ .. ~,_ 
R ETRATO 2.0 

C ornclio sauda pouco: saudando-o, apenas 
corresponde: nam faz iutcriogagões , que nam 
importem: perguntado , com poucas syllabas 
r esponde. rt e avaro em compri mentos, Oll nam 
cJs faz : n nm abraç" n inguem ; nunca falla a es
m o. 1"alla por entre <len~es : tis ccrcmonias vol
ve com despeito as costas : ouvindo palavras, 
q ue n ada significam, adormece ou se retira. Ao 
ouvir anguslias d'hum amigo, seontristcce, em- -
palli<lcscc e lhe correm as la;.rrimas. Presta-1.Ji..c 
á indigcncia, e sem mais dizer, soccorro <( bol
sa. Cornelio hc julga<lo universalme nte h6mem 
de duro coragam. O 11mndo quer 111ascarus e de
m orulroç6es eclri12secas. 

R ETRATO 3.0 

O ccrcbro d e Q uintil io se nutre <ledia em dia, 
como o ven tre. A substancia en tra-lhe n as orn
Jhns: ho ntem achou <lcsafTogo na lingoa, poz-se 
" asio lÍ ta rde. Esta m anh1tn <?llt1011 e111 huma ta
b e rna ; perguntou " Q ue ha de novo? ,, Ouvio: 
d e l{l pnrt io; foi a ou t ra parte, o espalhou. Le- J 
~a a vil.la aua s\ .maneirn d ' cspouja ; nq11i incha.· 1 

da, ncolá expremid:i . SPgura pelo cnpot.~ hum 
pa ra que lhe narre , hum outro para que o escu
te. M uitas Vl'Z<:!; se ahnttt• a, quem lhe conta 
nq u illo, que cite me.mo terá j:í cont:ido. Corri 
ge n nnrraçam ; nfti rma , quP- cst:íu lcerada , narn 
por que tr.nha tdternçam mas para 1or11a r a di 
ze-ln. Se dous leem e 111 h um canto h 11111u ca ria , 
morl'c por saber o, qu~ e lfn contcnl111. S11bt:lndo-o 
<>e ap:irtn; Sl! o nn m sahe i nv~ntn hum J>rettx to 
pnrn in1rod11sir-se. Dous, que follnrn manso á 
orelha, fazcrn <Jue alie volte toda a sua nlm<l 
d'nquellc lado, e nam ouve mais, quem com el
lc falta, In terprcla.accenos - si~n:.es d'oll10, e, 
se outra <'nusu 11arn póde , cria hurna nova, e, 
comn se fôrn ouvida, a narra. Quintifio, como 
li urna ventosa, st>ria h um vaccuo, se nam se en
chesse dv~ outros! 

ANECDOTA. 
H um jmdineiro se Lin h a dei xado dormir li som. 

bra d'h uma nrvore. O dono do jardirn, pnssan .... 
do , lhe d 1s·e t'llcoleri.ad o '; Como , gra nde hre
" gtiro, r.111 lng11 r de 1rabalhar vo.se se deixa 
,, dormir? Vosse he indigno até , de q ue o wl o 
., esclareça! - .Il c P'' r es:>~ ruesma ras.1111, rt;? • 
,, 1ruco11 oj:irclioci.ro <?sfregando os olhos, que eu 
,, me virn por á so m bra . 

NO.VO L YCEO PREPARATORJO. 

Ensinar·se·hào neste estabelecimento por methodos 
vantajosos- Primeiras letras. pelo metlrodo d'ensino 
mutuo - Ari1hmetica e panidas dobradas de ·Com
mercio - Gramaticas - Portugueza-Franceza- I ta
l ia na - Latina e Hespanhola por mathodos etlicaze;:, 
com boas re~eucias e argumentos- Desenho- De fi. 
gura humana - Linear·- Industrial - e d' Architectu
ra civil e naval - Geographia e AslIOnomia elemen
tares - Geometria elemeutar e practica - Dansa
Sgrima e Musica. 

Admittem-se alumnos internos. Os Srs. da Corte 
e províncias. que quizerem aprovei lar-se das vanta
gens deste novo est;1belecimen10, teram a bondade 
de fase-lo constar no escriptorio daTedacçam do Joven 
Naturali~ta-Rua de$. Bento n. 0 JO, 2. 0 andar 
até ao fim de Julho proximo futuro. Ali seentrega
ram gra tis, a qnem o requisitar, os ~tatutos e mais 
condições in totum. 

A localidade deste noro estabelecimf"nto he em 
frente do palacio Jas Cortes no qnarteiram, que foi 
dos frades Bentos. Do principio de Jnl lrn er'n clianti: 
se rocebem já a lumnos para ossnpradictos estudos ex
ceptu:i.ndo ainda~ para Inglez - Dansa - sgri 111a e 
.l\fo~ica. Ali ha tambem, quem se encarrega de d:u 
liÇoes fora em casas decentes ás pessoas d 'ambos os 
sexos. 

Tractr. -se deste objecto todos os dias até ás duas 
horas no sobre:licto e!criptorio. 

TYP. DE J\l. J. COELHO. 
-Rua direüu du A rsenal u; 23 , I. 0 audar. 
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