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LEITURAS PRATICAS 

A TEnRA, A LuA E o Sor. 

« Mamãi, tu sabes ele uma co usa? O primo Eugenio é 
um grandississimo me~tiroso . E, com· as suas mentit·as, 
quer fazer a gente ele bobo, » dizia o pequeno Tbeophilo a 
sua mãi, que cosia, sentada junto a uma mesa. 

« Mentiroso, meu filho?» perguntou a mãi. « Mentiroso, 
porque.? >> 

« Pois tu acreditas que elle estava-me dizendo, l~t no 
jardim, que este mundo, em que nüs estamos, se chama 
Terra, e que é redondo como uma laranja?» 
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« E se eu te dissesse que Eugenio não mentiu, e que é 
mesmo assim? » 

« Ora, mamãi! » disse Theophilo, olhando para ella 
muito admirado. 

«Vamos, » disse a mãi; « o que é que tu dizias ? Que eu 
tambem sou mentirosa? » · 

« Isso não, » r~spondeu elle promptamente ; « Deus me 
livre! Mas eu dizia que não entendo. Terra é onde a gente 
planta; e o mundo não pode ser como uma laranja, porqt~e 
a laranja não é cheia de altos e baixos, nem tem lugares 
chatos como o campo, onde titio vai. caçar. » 

q: Pois o mundo chama-se mesmo Terra, meu IHho, e 
é como uma laranja, tal e qual como Eugenio disse . Chama
se Tena, porque, sendo feito de agua e tena, nós lhe 
damos o nome da parte em que moramos: a terra; e é como 

· urna laranja, porque a sua · sombra, que nós ás vezes 
podemos ver, é tambem d'esse feitio. Tu dizes que a laranja 
não tem altos e baixos . Já olhaste bem para a casca de uma 
laranja? Não tem uma porção de búraquinhos? » 

« Tem, m_amãi. » 

« E o fundo d'esses buraquinhos não é mais baixo qu e 
as beiradas? » 

a. E', mamãi. » 

·« Então, se tem uns lugares mais altos e outros mais 
baixos, não tem altos e baixos? » 

« De certo, mamãi. . » 

« J~t vês que a laranja se parece com a Terra n'isso. 
A dilferenç·a é que o~ altos da Terra são muito grandes 
ao pé de ti, e os da laranja são tão pequenos que tu não 
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fazes caso d'elles. Mas imagina tambem .que a Terra é 
muito grande; tão grande que, se quizesses andar á roda 
d'ella em estrada de ferro, sem parar um instante, levavas 
mais de um mez. Não achas que esses altos, comparados 
com o tamanho d'ella, eram como um grão de chumbo 
comparado com um queijo do reino? » 

« Acho; mamãi. » 
«Então ficas sabendo que a Terra é como uma grande 

laranja, cheia de altos e baixos, que nós vemos, porque 
sómos muito pequenos perto d'elles, e que não veríamos, 
se podessemos vóar para uma distancia muito grande 
d' e lia? >> 

« Fico, mamãi. >> 

« E não chamas mais o primo Eugenio de mentiroso ? 
« Não; e vou pedir para· elle me perdoar. » 

« E, queres que eu te conte mais alguma cousa da 
Terra? 

« Quero muito, mamãi. >> 

«Escuta bem, então. » 
« A Terra não está parada, como parece : anda á· roda 

como um pião: chama-se a isso girar. 

« Mas, alem de girar, anda tambem á roda do ~oi. 

« Para fazer um giro , gasta um dia; para fazet· uma volta 
á roda do sol, gasta um anno ou 365 dias. 

«.O sol tambem é uma bola, e uma bola muito mais de 
mil vezes maior que a Terra. 

« E' elle que dá luz e calor á Terra. Quando o pedaço 
da Terra, em que nós estamos, está virado para elle, é dia; 
quando sae da frente d'elle, é noite para nós. 
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« O lado, onde elle apparece de manhã é o oriente ; 
~ lado, onde se esconde de tarde, é o occidente. 

« Quando elle se esconde, nós vemos as 
estrellas e a lua. 

« A lua tambem é uma bola, e tambem 
anda; mas anda á roda da Terra, emquanto 
a Terra vai andando á roda do sol. · 

«A luz branca, que tem, é o sol que 
lh'a dá. 

A lua 

« Ella é menor que a Terra; e tem montes 
e campos como a Terra. A gente vé t11Jo 
isso com uns oculos, chamados telesco-
pios . 

« E 
já são 
cama. 

quando ella apparece no ceu, bem dara, é que 
horas dos meninos pmcurarem a 

« Não era bom ires tarnbem pmcurar a 
tua para amanhã aprenJeres outras cou-
sas? » 

« Et'<l, mamãi, >> disse Theophilo ; « eu 
vou já, mas escuta. Onde é que a gente ve 
a sombra da Terra para saber que ella é 

« Na lua. » 
« Obrigado, mamãi. Bóa noite. » 
E Theophilo foi, muito alegre, deitar-se. 

Telescop10 

redonda ? >> 
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0 MOINHO 

Ut vai o riozi11ho correndo. 
De um lado, uma margem verde - a direita; de 

outro a mesma causa: a margem esquerda. 
N'~ns lugares faz b::~rulho e esruma pelo meio . das 

pedras; n'outros lugares, vai socegado e liso como o vtdt·o 
de urn espelho . 

Os peixinhos nadam e hrincam na agua clara; as 
Horinhas se abrem nas margens. 

E' bonito a gente ir acompanhanJo um rio. 
Mas . ... que barulho é este? ... Tic, tac; tic, tac? 
Ah! é d'uma casinha, que estou vendo. 
Quanta g~nte! Uns do lado de fóra; outros dentro. 
Todos polvilhados de btanco. 
Uhm! já sei : é um moinho. 
Ali e-stá uma grande roda; muito maior que as t•odas 

de um carro. _ 
A agua do rio toca a roda, e a roda anda. 
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Da roda sae unt pau comprido, que se chama eixo, e 
que entra para dentro do moinho. 

Que barulho, quando a gente entra no moinho ! 
A farinha vôa pelo ar e branqueia o cabello e a roupa 

O moinho 

de todos. 

Em uma caixa estão duas grandes 
pedras redondas, que se chamam mós, 
uma em cima da outra. 

A de baixo, não se move; a de cima 
anda muito depressa. 

Em cima desta caixa está um grande 
funil de madeira, a canoira, e nesse 

funil o moleiro deita o trigo. 

O trigo cae por um buraco redondo no meio da mó de 
cima; d'ahi passa para entl·e as duas mós e é esmagarlo 
e reduzido a farinha. · 

A casca escura do trigo sae , e é o farelo. 
No moinho todos trabalham. 
Até o riozinho, que faz andar a roda . 

LEITURAS PRATICAS 

A PESCA 

Os pescadores foram pescar. 
Sahiram em um bote e pescaram muitos peixes n'uma 

rêde. 
Quando éstenderam a rede, ella apanhou todas as espe-

. ficaram dentro : pequenos e grandes, bons e c1es, q_ue 
ruins. 

Agora .elles os estão separando. 
Quando estiverem ~ eparados , vão 

vendei-os. 
Não se pesca só no mar; pesca-se 

tam bem nos rios e nos lagos. 
Pesca-se com anzol; pesca-se com 

rêde; pesca-se com cesto, e }Jesca-se 
ainda de outros modos. 
' A carne do peixe não é vermelha 

como a de vacca: é branca. 
Os ossos chamam-se espinhas. 
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. Quando os meninos comem peixe, devem tomar sentido 
com as espinhas para não se engasgarem. 

Se acontecer que 
nha, é bom engulir 
pouco de farinha. 

Mas nem sempre 
chamar o medico. 

Espinhas do peixe 

alguem se engasgue com uma espi
um ~pedaço de miolo de pão ou um 

isso é bastante ; ás vezes é preciso 

. 
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A ROUPA 

-· ~.....:..__:........ ___ - -,.. .. _ .. .•···-
· •l~.t" ~ ... ---·""- · ... ·- . -~ ...... ---

O carneiro é tosqueado 

Ha muitos meninos, que não sabem rle que é feita a 
roupa, que vestem. 

Eu lhes vou dizer. 
O paletot é dé .lã; lã, que cresceu nas cos

tas de um carneiro. 
As calças brancas, tão lustrosas, são dos 

fiós de uma planta: o linho. 
O lenço - fios de outra planta : 

o algodão. 
O linho 

A gravata - fios tambem, mas 
O algodão muito finos, fabricados por uma lagarta 

o bicho da seda., ~ 
As plantas e os animaes, então, é que 

vestem os meninos e todo o mundo. o bicho da seda 

As fabricas, onde se preparam os fios de linho, seda, 
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lã ou algodão são as fabricas de tecidos ; O!' homens e 
as mulheres, que os tecem : os tecelões . 

O tear 

As fabricas tBm muitas machinas. E machinas muito 
interessantes. 

O rn'elhor meio de as conhecer bem é visitar uma 
fabrica. 
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o NINHO 

Juquinha achou um ninho no gallinheiro. 
A gallinha estava deitada n'elle, mas fugiu. 
O ninho tinha seis ovos. 
Eram ovos ele gallinha; mas os .. - ~ ."-" 

patos e os gansos tambem põem 

~
'i l~·=·j: 

ovos. 

Os ovos de pato e de ganso não 
são tão bons de gosto para comer ou 
fazer doces, como os de gallinha. 

---· - ~ · 
-:··:--·: . 

- G";_ .. <l.;~~ 

Gallinha e Pintos 

Gallinhas, patos Ganso c Pato 

e gansos - são aves: todas as aves 
fazem ninhos e põem ovos. 

Umas aves põem mais , outras 
menos ovos; mas, quando acabam 
d

1
e pôr, quasi todas se deitam em 

cim·a d'elles para aquecei-os. Isto é 
que se chama chocar. 
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Passado algum tempo, dos ovos saem filhotes, que as 

aves criam com muito cuidado. 
Alguns ovos são brancos; outros 

são azues. Algumas aves põem ovos 
com pintas vermelhas ; outras com 

pintas azues. 
Ha ovos muito pequenos e muito 

grandes : o maior de todos é o do 
avestruz; o menor, o do beija-flôr. 

Todos os ovos são compostos de tres 
partes : a casca, que é dura, e que 

cobre a' clara e a gemma. 
De uma · vesícula. que se vê na 

gemma, é que . saem os ftlhotes; a 
gemma serve para os lllbotes comerem, 

en;quanto estão dentro do ovo. 
Os ovos servem para ter outra..; aves 

como aque\las, que os pôzerarn; tal e qual como as 
sementes servem pant ter outras phmtas como aquellas 

Avestruz Beija-fiM 

de onde sahiram. 

SEM~NTES E FRUCTOS 

Todas as plantas tem sementes. 
~~ Algumas semen tes dão em vagens, 

como as do feijão . c· 
Fl'ijão Outras, dentro de cascas r J 

duras: como as do côco. ' . 
O 

Cô~o 

utr·as, dentro do fructo, como a da 
laranja, da jaboticaba, do 

abacate . • I 
Algumas sementes servem para · · ,

1
't, 

comer, co, mo o trigo, o arroz, .\ li 
Laranjtl f)) , o amendoim, o milho. \i/ (I · 

Umas serllentes são grandes, outras pe-
q 

Milho Trigo 

uenas; umas são pesadas, outras leves; umas caem 
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ao chão ~ nascem; outras tem azas e o vento as canega 

· ~ 
Semente 

de uin lugar para outro . 
Üas sementes s~em plantas novas, como 

aquellas de que as sementes. foram tiradas. 
Põem-se as sementes na terra; a terra hume-

alada dece-as e as faz inchar e rebentar. Quando 
rebentam, desce uma parte, que forma a raiz, ~ 
e sobe uma outra parte~ que forma a haste ou caule. 

\'f 

Da haste saem galhos ; dos galhos, 
saem folhas, botões, flôres e fructos . 

Pela raiz as plantas co- r r~ 
Se se cortar a raiz ·""~ 

~::~a!~ las folha~ elldaes -~ ..,..k')~:~::.\1. . 

llma al·vot·e, ella morre , Folha , fl ô t·, botüo • 
c frudo porque não pode mais comer. · Tronco-Raiz 

Seria õ mesmo que cortar· a cabeça de um homem. 

.. 
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NAVIOS 

Maria tem um navio muito bonito . 
Olhem. Ella o pôz no tanque agora mesmo para vel-o 

navegar . 
Para não fugir, ella amarrou-lhe um barbante comprido. 
O navio de Maria é uma chalupa, 

porque tem um mastro só . 
O vento bate nas velas e toca a chalupa 

no tanque, tal e qual como faz com os nados 
grandes no mar. CltalttJ.!a 

Escuna 

Henrique, o maninho de Maria , tambem 
fern um uavio, mas o d'elle tem dois mas
tros. 

O najVio, que tem dois mastros, chama-se 
uma escuna. 

A chalupa e a escuna são navios de vela, porque 
andam tocados pelo ·yento, que bate nas velas. 
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Ha navios, que andam tocados por machinas a 

As velas dos navíos são feitas de um 

• 

vapor . 

~- panno forte, que se chama lona. 
---=-,_ - : ..:-- -.., A gente · pode andar na parte de 

Paquete cima dos navios, no convez. 
'Os quartos, onde .a gente, que vai a bordo, 

dorme, são os beliches ou cama-
rins . · 

No fundo do convez, do lado da 
Leme popa, 11ca o leme . llclidJc 

O leme é que guia os 11avios, fazendo-os virar para aqui 

ou para ali. 

-----·---

..... 
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As EsTRELLAS 

Nós vemos as estrellas, quando a luz do sol desappa

rece e cae a noite. 
Ás vezes, quando não ha lua, o ceu parece um borrão 

de tinta preta, todo salpicado de grãos de ouro. 
Quem poderá contar as estrellas ? · 
Tantas e tão pequeninas! 

Ursa l\Ienot' Cl'uzeiro do Sul 

Pequeninas é que ellas nã.o são : algumas são maiores 

que o sol, e milhões de , vezes maiores que a terra. 
O que as faz parecer tão pequenas é estarem muito 

longe de nós. 
Quando olhamo3 para as estrellas, vemos que não são 

todas do mesmo tamanho, nem da mesma côr. 
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Tambem a luz de umas é mais tremula, mais scintil
lante que a de outras. 

As estrellas são sóes. 
Á roda d'ellas, andam outros corpos, como a Terra 

anda á roda do sol. 
· As estrellas formam grupos, que se chamam constel

lações. 
Uma das constellações mais bonitas é a do Cruzeiro do 

sul, que se vê no nosso ceu. 
Os viajantes de terra e do mar podem guiar-se, no 

caminho, pelas estrellas. 

23 

As AvEs 

As aves são animaes, que tem o corpo coberto ue 
pennas. 

Na cabeça tem um bico . 
Umas tem o bico curto, outras comprido; umas tem

n'o diretto; outras, curvo . 0 Com o bico é que apanham o que comem. 
Ave Alaumas aves vivem de fructos; outras de o I 

:Sementes, e outras de insectos. 
Seus olhos ficam aos lados da cabeça, de maneira que 

podem ver de ambos os lados ao mesmo tempo. 
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As aves vôam. Para isso tem azas. 
~ ~a alguma~, que vôam pouco, 

e nv~m quas1 sempre nadando 
_ nos nos ou no mar. Aza ::'"·.· .:: -~ ::--_..; :.:-~~ 

-.:::~-:~ .• ::~ As aguias, os canarios, os bemtevis, por 
Ave ribeil'inha exemplo, são aves do ar; os patos, os gansos, 

as gaivotas, são aves da agua. 
Os pés das aves servem-lhes pat·a apanhar ou matar 

l 
sua presa, ou esgaravatarem o chão, ou 
treparem, ou andarem,bu nadarem. 

A aguia apanha c cat·rega o que pode~~.'.',/\.,./"\ 
Pé de ave com as patas. ,-~\"' 

A gallinha procura bichinhos . e outras / :, ,._:-
cousas, esgaravatando a terra. Aguia 

O picapau corre por uma arvore abaixo ou _acima com 
muita facilidade. 

A maior parte das aves tem quatro dedos, tres para 
diante e um para traz, mas o picapau e todas as que 
trepam, tem dous para diante e dous para traz. 

A maior das aves é o avestruz; a menot' é o beija-flôr. 
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A VAccA, os CAR~Emos E o Ponco 

Olhem para esta vacca. 
e o mo parece mansa! Como parece bôa! 
Ella nos dá leite, e leite tão gosto. o! 
Do .leite se faz queijo. 
Da nata do leite, se faz manteiga. 
Sua carne e a do boi !'ervem para comer. 
Os chifres e os cascos servem para fazer botões, 

pentes, cabos üe laca, e muitas cousas mais. 
O couro para sapatos, arreios, capas de li \TO. 

O sangue para r~finar assucar. 
Os ossos para queimar e estercar a terra, ou fazer 

cat·vão para clarificar os liquidos, e tambem para o 
mesmo que os chifres c os cascos. 

j. 
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O ntho da vacca chama-se bezerro, se é macho ; e 
novilha ou vitella, se é femea. -9. o3 carneiros sã.o mansos como a vacca . 

~-""'-·~: Nilo tem pallo como ella; tem lã . 
•. . ~i.~~ A lã dos carneiros cresce muito e se cot"ta, 

c " · n ~ i1·o qu 1nrio o tempo está quente, para fazer 

·panno de roupa . 
. A rem 0a do célrnciro é a ovelha; o filho é o cordeiro 
ou anho. 

A camc do camciro é saborosa. 
Perto do carneiro vê-se um porco. 
O porco é um animal muito comilão : 

come de tudo e nunca se cança de comer. 
Porco 

Come-se a sua carne e das pernas se fazem presuntos. 
A gordura .do porco dá o toucinho e a banha. 
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0 RELOGTO 

-· .- ...... 
. -"'./ -... / 

Não ha nada mais facil do que conhecer as horas pelo 
relogio. -· 

O relogio tem na parte de cima, que se chama o mos
trador, doze numeros. 

Sobre o mostrador, c [t roda dos numeros, anuam dois 
ponteiros, um gmnclc, chamarlo ponteiro 
dos minutos, e outro pequeno, ou ponteiro 
das horas. 

O 'ponteiro grande faz a volta do mostraclot· 
em uma hora; o ponteiro pequeno gasta doze horas _para. 
fazer essa volta. 

Os numeros, que estão á roda do mostrador, marcam 
as horas, e sã.o : I, II, III, IV, V, VI, Vll, VIII, IX, X~ 
XI, XII. 

São escriptos em algarismos romanos, e valem o 
mesmo que : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , O, ·10, 11, 12, 
que são numeros escrlptos com algarismos arabes. 
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Quando o ponteiro grande vai de um numero a outro, 
passaram cinco minutos; quando o ponteiro pequeno 
vai de um numero a outro passaram sessenta minutos. 

Sessenta minutos fazem uma hora.· 
Os minutos estão marcados pelos risquinhos, que ficam 

á roda do mostrador. 
Vamos agora ver como se lêem as horas. 
Quando os dois ponteiros estão sobre o numero XII, 

assim : 

é meio dia, ou doze horas. 
Se o ponteiro grande passa para o numero I, assim : 

passam cinco minutos do meio dia. 
Se passa para o numero li, assim : 

passam dez minutos. 
Se passa para o numero III, assim : 

passam quinze minutos ou um quarto. 
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Se passa para o numero IV, assim : 

passam vinte minutos. 
Se passa para o numero V, assim : 

passam vinte e Cinco minutos. 
Se passa para o numero VI, as~im : 

passam 30 minutos cu meia-hora : é meia-hora depois 
do meio dia ou da tarde. 

Se passa para os numeros VII, VIII, IX, X, XI, 
assim : 

passam 35, 401 45, 50, 55 minutos. 
Quando o ponteiro grawle chega ao numero XII, 

assim: 
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o ponteiro pequeno chegou ao numero I, e passam 
00 minutos de meio dia ou é uma hora, como o ponteiro 
pequeno aponta. 

Da mesma maneira o ponteiro grande continua a 
fazer a volta, marcando os minutos, e o pequeno as 
horas, e assim a gente sabe que 'horas são, ou quanto 
falta para esta ou para aquella hora. 

Agora digam que horas são n 'estes mostradores: 

-<! 
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As CoUSAS DOCES, QUE COMI,':MOS 

-- ., . ~, . 

. .\s cousas ~oces, que comemos, contém assucar. 
As laranjas, os pecegos, as uvas, todas as fructas, o 

'contêm. 

Muitas llóres tambem c"ontém assucar no funJo do 
seu calice, onde as abelhas e outros insectos, e 
alguns passarinhos o vão tirar, para comet· . ~2J 

As abelhas fazem mel com elle. 1!Jf:: 
1\ Quasi todo o assucar, que gnstamos, Abell~a 

,.:" 'J.r é tirado de uma canna chamada canna de 
, "'~ assucar., 
I""{ ' O talo da canna ue assucar parece-se muito 
Canna com o do trigo, mas é muito mais alto e grosso. 

Tambem se tira assucar da raiz de uma planta chamada 
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beterraba; e ha beterrabas brancas e beterrabas 
roxas. 

A canna de assucar creJ>ce bem nos paizes 
quentes. 

A beterraba dá-se nos climas temperados. 
Nos paizes frios tira-se assucar de uma 

Beter- arvore, chamada bordo. 
raba 

Para fazer assucar, tira-se o sueco d'estas 
plantas, espremendo-as, e ferve-se. A parte liquida 
levanta-se como fumaça - evapora-se; - e fica o 
assucar, ou melado, no fundo das caldeiras. 

I 

! 

l 
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0 DINHEIRO 

Não podemos comprar comida nem roupa sem 
dinheiro, e, por isso, quando temos dinheiro, é preciso 
não o gastar á tôa. 

Para a gente não se enganar quando paga ou quando 
recebe dinheiro, é preciso aprender a conhecei-o. 

lia dinheiro de metal e de papel. 
Cada paiz tem o seu dinheiro. 
O dinheiro brazileit·o de metal é de ouro, de prata, 

de nickel e de cobre .. 
O dinheiro de ouro é : 

A moeda de 20 mil reis; 
A moeda de 10 mil reis; 
A- moeda de 5 mil reis. 

O dinheiro de prata é : 
' 

A moeda de 2 mil reis; 
A moeda de 1 mil reis; 
A moeda de 500 reis; 
A moeda de ~00 reis . 

.. 
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O dinheiro de nickel é : 
A moeda de 200 rei!'>; 
A moeda ele 100 reis; 
A moeda de 50 reis. 

O dinhP-iro de cobre é: 
A moeda de 40 rei~ velha ; 
A moeda de 40 reis nova; 
A moeda de 20 reis velha; 
A moeda de 20 reis nova; 
A moeda de 10 teJs velha; 
A moeda de 'lO reis noYa. 

Um cruzado é ltOO reis; uma pataca é 320 reis; 
meia pataca é 1GO reis. 
_ A moeda ele 2 mil reis chama-se tambem um pata-
cão. 

O dinheiro de papel é : 
A nota de 500 mil reis; 
A nota de 200 mil reis; 
A nota de. '100 mil reis; 
A nota de 50 mil reis; 
A nota de 30 mil reis; 
A nota de 25 mil reis; 
A nota de 20 mil reis ;; 
A nota de · '10 mil reis ; 
A nota de 5 mil reis ; 
A nota de 2 mil reis; 
A nota de 1 mil reis; 
A nota de 500 reis . 

Ganh:1r o dinheim com honra, ,gastár o dinheiro com 
cautela e .guardar o dinheiro para o dia d.a necessidade, 
são tres cousas que ningu~rn. deve : esqJ.l.e_cer . . 
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A TEMPESTADE 

Aqui está um navio em uma tempestade. 
Como o ceu está escuro ! 
Está coberto de nuvens. 

35 

Um risco de luz- um zig-zag- accende-se e apaga-se 
logo : é o relampago. 

Depois do relampago, vem o trovão. 
Como o tPOvão ronca! Parece uma carrada de pedras, 

que se despeja sobre uma ponte. 
Como o vento sopra ! O vento açoita o mar e o faz 

ficar embravecido : as ondas se levantam, pulam, e 
cobrem-se de espuma branca, branca ! 

As ondas batem contra o navio e o atiram de um lado 
para outro. 
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E' um navio grande, mas a tempeRtade brinca com elle 
como se fosse uma penna. 

O navio irá ao fundo? 
Não: elle tem um bom capitão, marinheiros valen

tes, e é novo e forle. O navio se salvará. 
O vento ha de parar; as ondas hão de socegar ; e as 

nuvens negras hão de ir para longe. 
O mar ficará manso, o ceu ficat'á azul, e o navio continuará 

felizmente o seu caminho. 

. ' 

( 
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Pr.A~TAS, r~TXES . A n:s, ANnfAES E Hü)[ENS 

As plantas uascem, crescem e morrem, comem, 
bebem e respiram, mas não sentem nem pensão, como 
nós sentimos e pensamos. 

Ellas têm raizes, que tiram da terra o seu alimento, 
e folhas, com que l'espi.mm, 
mas não se movem do seu ~ 
lugar, como nós c os animaes. Peixe 

Os peixes vivem n'agua doce ou sal-
gada. 1 

Elles têm barbatanas r\ 4 

P~n~u ~~ e_~ ... ~ Tubarão 

O maioe de todos é o tubarão. Ave 

As aves tem o corpo coberto de pennas; dois pés e duas 
pernas e duas azas. 
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Quasi todas podem voar. 
Muitas nadam e outras correm mais que 

Os animaes vivem na terra. 
Têm quatro pés e quatro per-

Onça nas. 
Elles sentem, mas não pensão tão bem como 

nós porque não são tão perfeitos. 
Os homens tambem vivem na terra. 

os cavallos 

O homem 

São animaes, mas são dilferentes de todos os outros; 
porque são muito mais intelligentes. 

LEITURAS PRATICAS 

·. ~ 

o GALLiNHEIRO 

O que é que se vê na pintura do alio da pagina? 

' . 
Uma, duas, tres gallinhas,_ e um gallo, e uma cas~ 

I e um rancho. .. 
Nada mais? 
Mais uma arvore atl'az da casa e uma vassoura 

.• 
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encostada á cerca e uma tina para as gallinhas beberem. 
A tina está com agua. 
Como é que se sabe que está? 
A tina está direita? 
Como se sabe que não está? 
Sabe-se que não está direita porque, de um lado, a agua 

egtá mais perto da beirada do que do outro. 
Se estivesse qireita, a agua estava da mesma altura em 

todos os lados. 
Comn é que as gallinhas bebem? E' como o boi? E' como 

o cavallo? 
Não. As gallinhas não bebem com a cabeça para baixo, 

mas tomam agua no bico e levantam a cabeça para a agua 
cahir pela guela abaixo. 

~ . 
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HISTORIA DE UMA FoLHA 

Se uma folhinha podesse fallar, aqui está a historia 
que conta v a. 

Sou uma folha. 
Móro em uma arvore, que fica defronte da escola. 
No inverno estive embmlhada em um cobertorzinho 

branco, muito quente, mettida em um bercinho amarellarlo, 
e embalada pelos ventos. 

Não acreditam? Pois é a verdade. 
Quando estiverem em um paiz frio e cahir neve, que

brem um galhinho de.uma arvore e vejam se elle não tem 
uma porção de brotinhos, parecidos com uns nós 
amarellaclos. _ 

Abram esses nós e dentro hão de achar uma pennugem 
branca muito macia: é o meu cobertor. 

O nózinho amarellaclo, que abriram, é que é o meu 

berço. 
Agora acreditam'! 

• 
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No inverno, então, estive bem embrulhadinha no berço. 
Quando chegou o tempo quente e as chuvas cahiram, 

comecei a crescer, a crescer. Sahi, então, do berço; deixei 
o cobertor, e vesti uma camisolinba venle para a mostrar a 
todos os que passavam. 

Oh ! como todos licar·am alegres quando me viram ! 
E agora aqui estou tão contente, tão feliz, com meus 

irmãozinhos e minhas irmãzinhas á roda de mim ! 
Todas as manhãs os passarinhos veem cantar no meio 

de nós; o sol claro nos enche de luz, e o vento fresco nos 
balança, que é um gosto! 

Nós dansamos com o vento; nós brilhamos com o sol, 
e nós damos uma sombra tão bóa aos nossos queridos passa
rinhos! 

Todos os dias os meninos, que vão para a escola, passam 
alegres por baixo ela nossa arvore. 

Nós ficamos muito contentes, quando elles olham para 
nós com os seus olhinhos expertos e dizem : « Como as 
folhas são bonitas! » 

• 
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CASAS, ALDEIAS, VILLAS E CIDADES 

Os homens não podem viver sempre ao ar livre e, por 
essa razão, fazem casas para morar. 

As casas costumam ser feitas de madeira, tijolos ou 
pedra. 

Em algtms pa·izes os pobres vivem em t..:asas ~A 
feitas de barro ; . em outros prot..:lll'am ;'·'··'illJJ}: 
cavernas , e em onti·~, ainda, servem-se de ;~ _jif~.;.. ' 
barracas. Ha mesmo lugares onde fazem 
buracos no chãJ) para se abrigarem. Casa 

Quando olhamos para uma casa, vemos que ella tem 
quatro partes : os dois lados, o fundo e a frente. 

Tem tambem portas e janellas. 
Pelas portas, os moradores entram e saem ; pelas 

janellas a luz e ·o ar penetram em todos os commodos. 
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As portas são feitas de madeira; e as janellas de madeira 

e vidro. 
A casa é coberta pelo telhado. 

O telhado é inclinado para as 
aguas da chuva correrem com 
facilidade. 

Uma casa pode ter um ou mais 
andares. 

Quando tem mais de· um an
dar , precisa de 

bir- se de um para .~I '?'I'-, ~ h I : 
outro. -~ --·: - ' ;""::; 

escadas para su-~~ ·· 

Casas de um e mais andares Uma casa é re- -
partida · : uns commodos são maiores, Escada 

outros menores. São a cosinha, os quartos, as salas, 
os salões, os gabinetes, a sala de jantar:, a des-
pensa e a copa. 

Muitas casas teem quintaes. 
~os quintaes se plan1am fructos , flôres e hervas , e 

mmtas outras cousas, como batatas, cebolas, ervilhas 
feijões, cenouras, nabos, rabanetes . ' 

Um quintal é muito util a umà casa. 
Ás vezes as casas são· feitas umas ao lado das outras. 

n'ellas são visi-

.\!(leia 

Os que 
nhos. 

moram 

Os bons ·visinhos sempre vivem bem 
com os outros e se ajudam, quando 
é preciso. . 

Uma pequena reunião de casas 
forma uma aldeia ; uma reunião 

' . 
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maior forma uma villa; e uma reunião ainda maior forma 
uma cidade. 

/-

Uma cidade tem muitos mora- .r·--

dores. 
E d 

. l -,.1~ •• t... f • 
rn ca a pmz 1a uma cidade que · .,···v · :w~~sL.' 

. ' . . ' . ·:~~~~·~>; 
se chama cap1tal. E ah1 que mora .;;~!f[.:_. !~ •. • : : •• _ 

o chefe do governo d'esse paiz. -~~c-~:;!t'Hi+:; 
Assim a capital da Inglaterra é Cidade 

Londres , a maior cidade do. mundo ; e a capital do Brazil é 
o Rio de Janeiro, a maior cidade da America do Sul. 

As casas e · as ruas de quasi todas as grandes cidàdes 
são illuminadas pelo gaz que se tira do carvão 
de pedra. 

Em algumas ainda se usa dos lampeões de azeite, 
e, em outras, as ruas ficam ás 
escuras de noite. 

As ruas de muitas cidades são 
calçadas de pedra. 

Tem-se experimentado calçal-as Rua 

tambem com madeira, mas esse cal
çamento não é duravel. 

Os carros, as carroças e os ca
vallos andam pelo meio das ruas. 

Carroça Carro Aos lados das ruas ficam os pas-
seios, calçados com pedras lisas: tijolos ou pedras miudas, 
para as pessôas, que andam a pé. 
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A MONTANHA 

Papai um ãia foi comnosco á montanha. 
Ualçámos sapatos grossos, que as pedras não podiam 

cortar. 
Cada um de nós armou-se de um bordão para se arrimar 

na subida. 
Um carregou um sacco, em que a mamãi tinha mettido 

toalhas e outras cousas ; outro levou um copozinho para 
beber agua. 

Levantámo-nos de madrugada, sem que ninguem nos 
acordasse~ e estavamos tão afllictos por sahir que nem 
queríamos esperar pelo almoço. · 
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Mas mam1i disse que era melhor sahit·mos almoçados 
e pôz tamb 3m alguns pães no sacco. 

Sahimos da cidade ; seguimos pela estrada, e, depois, 
tomámos por um atalho. 

Esse atalho passava por muitas chacaras, entrava 
e:n matto3 e estendia-se pelos campo3 e prados. 

Chegám:ls a lugares onde era difficil andar, cheios. de 
moitas espessas, de arvores altas e de grandes rochas, 
maiores , cada uma, elo que a nossa casa, e que sahiam 
dos lados da montanha . 

Afinal, por volfa de meio dia, estavamos no alto da 
montanha e víamos d'ali, a grande distancia, esten
dendo a vista por sobre casas, montes e florestas. 

Os homens, que andwam lá por baixo, pareciam uns 
, -,. bonecos, e as arvores uns ar-

, bustosinhos. 
'I ' 

-' /- . No sopé da montanha havia 
~ . ·>"'-._~ · " um valle profundo, não estreito 
~- '~C:~·~::{~~ -~;;·:."}j~·K e escuro, mas largo e verde, e 

--- ·· · - -; ; · l ta pisado de grama e flôrinhas. 

:.;i(-- :::'::::tJ,ti> ta0~:n~~~: 
Valle tanha 

jorra,·a uma fonte, formando 
um regato, que corria por 
cima de pedrinhas lisas, des
cendo para o valle. 

No valle, o regato se juntava 
a outros regatos' e formava um 
ribeiro já bem grande, que Regato 

fazia, pelo caminho, girar a roda de muitos moinhos. 

l 
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Não havia nenhuma casa na montanha, nem jardins, 
nem prados. Grandes pedras estavam espalhadas e eram 
tão grandes que nenhum !tomem seria capaz de as 
rolar. 

Um pouco abaixo da mon-
tanha vimos vaccas c cabras , .. , )\ .">, 
pastando. -~_:~>--....__._:_-.:...~: 

Quando acabámos de vêr - ~ .. ~-:. __ _ 

~:~~s ::~c~nç~~s:s: : « Agora &~ :-· _·:,:· 
Sentámo-nos todos em uma --~~~; 

grande pedra e comemos o Paoto 

pão, que tínhamos trazido . _ . 
Aparámos agua da fonte e pal'eceu-nos muito melhor 

que a de casa. . 
Depois que tinhamos descançado bastante, Papai disse : 

« Agom, para baixo : vamos abraçar a mamãi. » 

..... 
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Os PEixEs 

Já vimos que os peixes vivem n'agua, e que nu:o;podem 
viver muito tempo fóra d'ella. 

· Já vimos que nadam com as barbatanas. 
C d . . J l l l 1 om a cau a e que se v1ram -para qua quer ac o, 

eomo o navio com o leme. 
O corpo do peixe é coberto de escamas, mas as 

escamas não são tão grandes como as barbatanas . 
Os peixes teem olhos com que enxergam muito bem 

debaixo d'agua. _ 

"'»Nem todos os animaes, que vivem debaixo <l'agua, são 
peixes. 

Assim, os camarões, os carangueijos, as lagostas, 
as ostras e muitos outros, não são peixes. 

Chamam-se peixes aquelles que teem espinhas. 
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Ha muitas qualidades de peixes. 
A baleia, que parece um peixe, niTo é peixe, porque 

não tem espinhas e porque dá de mammar aos seus 
11lhos . 
. Os peixes vivem ou n'a

gua doce ou salgada, 
mas ha alguns que passam 
algum tempo na agua doce, _ 
e outro na salgada. 

Os peixes servem de 
alirpento ao homem, que os pesca; 

Mesmo aquelles, cuja carne é m{t 
perdem, porque d'ella se faz azeile. 

Baleia 

para come1', não se 

... 
f 

'lt:• 

/ { ,._. 
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Lr:-<HAs, SuPERFICIES E Sounos 

A 2 3 

Aqui em cima está uma linha recta, que se estende dé 
A a B. 

De A a 1 vai uma pollegada; de 1 a 2, outra, e a 
· inteira de A a B é de 3 pollegadas. 

Com uma linha assim, nós podemos medir as cousas. 
Pegamos numa varinha do tamanho d'ella e vêmos qu e 

essa varinha cabe duas vezes e meia ao comprido, em 
cima do livro. Assim sabemos que o livro tem 7 pollegadas 
e meia, porque cada varinha tem 3. 

Uma varinha com 12 pollegadas de comprido é um pé , 
porque 12 pollegadas fazem um ·pé. 

Com um pé se pode medir o comprimento ou a largura 
da supedicie de um corpo. 

A superficie é a parte de fóra de qualquer cousa. 
A superficie do chão é a sua parte de cima, isto é, 

aquella em que andamos. 
Nós andamos na superficie da Terra; as moscas na 

superficie do vidro da janella. 
Uma superficie tem só comprimento e largura; ma s 

um solido tem alguma cousà mais . 
Um solido tem comprimento, largura e grossura 

ou espessura. 
Um tijolo é um solido. Uma porta tambem é um solido. 
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O lado mais comprido do tijolo ·e da porta é o seu com
primento ; o que é menor de todos é a grossura ; o que 
resta a largura. 

Os lados do tijolo e da porta são as suas superficies. 
No encontro das superficies ficam as quinas ou ares

tas. 
Os meninos, que prestarem bastante sentido a esta 

lição, fiearão sabendo muita cousa. 
Poderão fazer uma medidazinha e medir o compri

mento, a largura e a grossura de uma porta ; o compri
mento e a largura da mesa. 

Aquillo que tem só comprimento e não tem grossura, 
nem largura, é uma linha. 

Como uma ljnha não tem nem gl'ossura, nem largura, 
uma porção qualquer de linhas reunidas não d:Xo a gros
sura nem de uma linha de coser. 

Por essa raião se chamam linhas imaginarias. 
Nós não podemos tocar n'ellas, mas podemos vêl-as. 
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O Rro 

/ 
( 

·-----

Lá no alto da montanha ha uns lagos pequeninos, e 
d'elles correm os regatos, que se unem, e form am o rio. 

As a.guas do rio espumam e marulham, correndo 
por entre as pedras e descendo par~ o valle. 

No meio do carr.inho, um ribeiro Yem junta:·-se ao do 
e pa1·ece perguntar-lhe : « Tu 
me levas comtigo, mano?» 

E o rio .parece responder : 
« Vamos ; co~re commigo. » 

E as aguas do rio e as aguas 
do ribeiro lá- se vão, muito 
amigas, por entm as margens 
cobertas de flôres. 

Os grandes peixes do ,. rio .Tuncrão de rios 

narlam no fundo ; mas os peixinhos vem brincar quasi 
á superficie. 
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Os pescadores vem nos seus botes e atiram redes e 
apanham os peixes grandes e os 
peixinhos. 

Os peixinhos, elles os atiram 
outra vez ao rio para cresce-

rem ; mas ~s gt·andes, elles os _ ""':. ;~.: 
levam coms1go para os vender ;.:Pf;. E1~-

n,o mercado ou para os comerem. · .,. · _ni -~1;;: ~ .. _iiii __ .ii1 ~loii.~~ .; . ,
11

/t 

O rio vai correndo, correndo. --1.J -·--- . _Jj~' ·· 
Entra na cidade, cheia de Me~·cado d e peixe 

torres altas, bonitas casas e muita gente. 
Ahi, fizeram uma ponte por cima d'elle, e, a toda a 

hora, passam de um lado para 
outro m1,1.itos carros, carro
ças e pessôas a pé e a ca
vallo, emquanto elle vai cor
rendo muito socegadinho por 

Ponte baixo. 
Passando a cidade, toma a entrar em campos lindos 

e· verdes prados, e, olhando para elles, parece ter von
tade de não os deixar mais, tão devagar corre ! 

A chuva cae das nuvens e as aguas do rio crescem 
até que se entornam por sobre os caes, que os homens 
fizeram de um lado e outro. Cobrem os campos e prados, 
e a planície inteira fica que nem um mar. E' a inunda
ção. 

Mas a inundação não dul'a muito. As aguas baixam ; o 
rio torna a seu leito, e corre outra vez muito mansamente 
por entre as duas margens, noite e dia. 

Finalmente chega aos navios com seus mastros e 
com suas bandeiras de muitas côres, farfalhando ao 
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/ 

') 

lnundaç;io 

.vento, e com suas velas brancas, que se balançRm como 
l'Oupa, que está a seccar. 

Os navios estão cheios de hom.ens com as calças enro

Emboccadura 

ladas até os joelhos, e jaquetas 
azues. Elles tl'epam pelas coedas 
e soltam as velas, prP-sas aos 
mastros. 

São osmarinheiros. 
Os mar-inheiros olham 

para as aguas claras e pa
recem perguntar ao rio : 

L~ 
1lG 

«Tu nos levas:para o mar? Mal'inheü·o 

E o rio parece responder: « Vamos, Vàmos; eu levo 
eommigo a toclos vocês. » 

E o rio os leva; 1 e o vento ajuda-o, empurrando as 
velas; e, em pouco tempo, chegam ao fim 

Encontram diante de si uma grande 
da viagem. 
quantidade de 
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agua, maior do que vinte rios juntos. Agua, agua e mais 
agua! 

E' agua sempre até onde a vista 
alcança. 

E' o mar. 
O mar bate na praia com as 

suas grandes ondas, que galopam 
e mugem. 

Mas o rio não se assusta com 

< • 

isso Parece dizer ao mar: « Aqui o mar 

te trago o ribeit·o, que quiz viajar commigo, e o navio, que 
vem de longe. 

Recebe-os, querido mat'; estou cançado e . quero des-
cançar. » 
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As MÃos 

... ·. 

Quem é que nunca pen:.:ou em tudo que as mãos podem 
fazer? 

As mãos enrugadas e tremulas dos velhos? As 
mãos alvas e macias das moças? As mãos callosas 
dos-operarios? As mãos empapuSladinhas e rosadas 
das crianças? 

Com instrumentos e sem instrumentos, como 
ellas trabalham! 

O que é que podem fa.zer sem instrumentos? 
Podem apontar, mostrar, puxar, apanhar, arranhar, 

bater, pesar, levantar, esfregar, mexer, carregar, atirar, 
enrolar, expremer, beliscar, torcet' e até servir de copo 
para beber. 

As mãos tambem falam, porquP. podem fazer signaes, que 
significam o que a gente quer dizer. Os surdos-mudos 
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alam com as mãos. As suas Iettras estão desenhadas na 
figura. 

A B c 

F G H 

K M 

D 

I 

N 

~ 
)'/ ( 

E 

J 

o 

~ tJ ~ . · ~ 
p Q R s T 

u v X y z 
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E quantas cousas fazem as mãos com instrumentos? 
Com um machado cortam a mais alta arvore. 

O lenhador 

Com a enxada e a charrua cavam a terra. 

Lavrador 

Com as redeas governam os cavallos. 
, Com o garfo ou com a colher levam a comida á bocca. 

59 



60 LEITURAS PRATICAS 

Com a penna escrevem . 

... ···· 

Com o lapis-desenham. 

~· -·· 

Com o pincel pintam. 

'" 
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·Com a agulha cosem. 

. .... · 

. . -···. ·. 
::::!oO.;. 

/>; _., < ..... 

6'1 

Em uma palavra, fazem tanta cousa, que é impossivel 
dizer tudo aqui. 

E' ainrla com as mãos que nós sentimos se uma cousa 
é lisa ou aspera, fria ou quente, dura ou molle, 
flexivel ou inflexivel, elastica ou não. 

Os cegos aprendem a ler com as mãos. Tem livros de 
lettras levantadas on em relevo e, passando a mão por 
cima d'ellas, lemo que está escripto. 

E o dedo pollegar quanto vale! O que é que nós 
poderiam os fazer sem elle? 

As mãos são os principaes orgãos~do tacto, i::;to é, 
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os principaes instrumentos, que o corpo tem para apalpar. 
Mas para serem boas é preciso acostumai-as a fazer· o 

bem, e a fazer tudo bem. 
A mão, que bate nos animaes, que não fazem mal, é má. 
A mão, que arranca as plantas e espatifa as flôres, é má. 
A mão, que rasga os livros e borra os cadernos, é má. 
A mão, que rasga a roupa ou suja as paredes com 

. rabiscos, é má. 
A mão, que se levanta para dar n'uma criancinha, que 

não sabe o que faz, é má, é má; é muito, muito, muito má. 
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ONDE ESTÁ O SOL Á NOITE 

« Papai, onde é que está o Sol á noite? » perguntou um 
dia Paulo. 

« Do outro lado da Terra,» lhe respondeu o papai. « Para 
entenderes como isso pode ser, attende bem. Olha: Pega 
n'este barbante e pendura n'elle uma laranja, de modo que 
e lia possa girar. >> 

« Ah! já sei! já sei! » interrompeu Paulo. « A Terra é 
como a laranja. De noite o sol move-se de Leste para Oeste, 
da direita para a esquerda, lá do outro lado, tal e qual 
como se move d'este, de dia. » 

« Isso seria verdade, se o sol se movesse, » disse o 
papai. « Mas a verdade é que o sol não se mexe do seu 
lugar, nem de dia, nem de noite . ., 

« Mas, então, como é que de manhã elle está baixo; ao 
meio dia no alto do ceu, e de tarde baixo outra vez? » pergun
tou Joãozinho, irmão de Paulo, que estava ali ouvindo tudo. 

« E' para ficares sabendo que nem sempre te deves fiar 
nos teus olhos. Apezar de te parecer que se move, o sol não 
se move.» 

« E corpo é que de noite elle se esconde, e que de manhã 
elle se levanta? » perguntou Paulo. 

« Olhem para est~ laranja e para aquella luz, » disse 
o papai. «O mesmo lado, que está agora para a luz, d'aqui 
a pouco está contra a luz. Por isso cada lado da laranja, por 
sua vez, recebe luz e tambem calôn. 
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« Agora imaginem que vocês eram umas mosquinhas e 
que pousavam na laranja e que giravam com ella. 

« Se fossem, não veriam a luz por algum tempo, e não 
deixariam de vêl-a pot' outro tanto tempo? 

« Não teriam o ..a o dia e ora a noite? Pois com a terra 
acontece o mesmo que com a laranja. 

« O sol, como a luz, não se mexe, emquanto a Tet'fa, 
como a laranja, vai rodando, rodando. 

« Quando um lado se vira para o sol, recebe luz e calor : 
é dia n'esse lado. Mas como a Terra vira, esse mesmo lado 
vai-se escondendo do sol, e as pessoas, que estão n'elle, 
vão vendo ficar escuro, escuro~ até fechar-se a noite. 

a: Emquanto agora é noite d'este lado, o sol brilha ainda 
do outro lado da Terra, e por isso é dia lá. 

« Assim vocês estão vendo que o trabalho do sol nunca 
cessa: elle está sempre dando luz e calôr a algum lado da 
Tet·ra. » 

« Então agora é que eu vejo, papai, )) disse Paulo, « que 
se os meninos dormissem , quando o sol dorme, estavão 
sempre acordados. )) 
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A VISTA E ü TACTO 

Henrique, disse Dona Antonia, é . preciso que tu saibas 
alguma cousa a respeito dos sentidos, que temos, e que 
são cinco : a vista, o tacto, o ouvido, o paladar e 
o olfacto. Olha : o que é. que eu tenhó aq!Ji na mão? 

E' uma pitanga, mamãi, disse Henrique. E que bonita! 
E é bem grande. 

Como sabes que é bonita e que é grande? 
Ora esta, mamãi! Porque estou vendo. 
Ah! então sabes disso, porque teus olhos t'o dizem; os 

olhos, que tens ahi, beriualtos, na cabeça, e arranjados de 
modo que os podes virar para todos os 
lados. ,.-iiiii!IJII!~~ 

Sabes como se chama essa pinta preta: 
a menina dos o~hps? Chama-se 
pupilla. A pupilla é como um espelho. 
Tudo o que vemos se reflecte n'ella . •. 

Os olhos não pensam, nem conhecem nada ; mas elles 
atiram tudo o que vêm para dentro da cabeça, para o 
cerebro, e é assim que nós sabemos o que está diante de 
nós. Se nós nos voltamos, desapparece o que estavamos 
vendo, e uma outra causa toma o seu lugar. 

Os olhos têm uma coberta, que os protege, quando dor
mimos : as palpebras. 

Nas bordas d'essa coberta ficam umas franja~ de 
.cabellos : as pestanas. 

As pestanas diminuem a luz muito forte do sol e não 
deixam entrar nada, que possa fazer mal aos olhos. _ 
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Os olhos são muito delicados e é muito facil machu
cai-os. 

Ha pessoas, que só vêem bem ele perto : são os 
myopes; ha outros que só vêem bem ele longe: são os 
presbitas. 

Algnns são cegos. Uns cegos têm os olhos vasados; 
outros os têm perfeitos, mas nada podem vêr. 

Agora que viste a pitanga, Heurique, \'em e passa-lhe 
a mão por cima. 

E' cheia de altos e baixos, e muito lisinha na casca, e 
fria, e molle, mafllãi. 

E', meu filho, e o tacto, um outro sentido differente do 
da vista, é que t'o diz. 

Foi com elle que achaste a pitanga cheia de altos e 
baixos, lisinha na casca, fria e molle. 

O tacto ajuda a vista a conhecer as causas. 
Elle nos diz se são duras ou molles, quentes ou 

frias, lisas ou asperas, humidas ou seccas. 
Para tactear ou apalpar, nós nos servimos princi

palmente elas mãos. 
Agora olha para tna mão. 
T em cinco dedos : o mínimo ou 

mindinho; o annular ou seu visinho; 
o rnedio ou pai de todos; o indicador 
ou fura bolos, e o pollegar ou mata
piolhos. 
. Os dedos podem rlobrar-se ou fechar-se, 

e, se não fosse isso, não poderíamos pegar em nada, nem 
I 

fazer muita cousa, que fazemos. 

O tactõ é muito delicado na ponta dos dedos; mas todo 
o corpo sente perfeitamente. 
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LTÇÃO DE BOTANICA 

Duas meninas estavam sentadas junto a uma janella, 
admirando algumas flõres . 

A que tinha o rosto pallido e os olhos amortecidos 
• chamava-se Olympia. 

Estava todo o dia á janella porque era aleijada e 
doente. 

A outra, de rõsto corado e olhar inquieto, era Esther, 
sua irmã. 

Os pais e amigos faziam á pobre Olympia muitos mi
mos; mas, apezar de tudo, ella muitas · vezes ficava triste 
e pensativa. 

Esther procurava distrahil-a e, como ia á escola todos 
os dias, contava a Olympia o que é que fazia lá e o que 
aprendia. · 
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N'este dia ella tinha tido uma lição muito bonità; uma 
lição de botanica, e estava ensinando a Olympia o 
que o mestre tinha explicado. 

Olha, Olympia: Vês o pé das folhas d'esta roseira? 
Pois chama-se peciolo. As folhas se 
prendem pelo peciolo; mas podem não 
ter peciolo. 

Sim, Esther, mas olha : aqui estão duas folhinhas no 
pe-ci-o-lo, não é? Como se chamam? 

Chamam-se estipulas, mana. 
Es-ti-pu-las, repetiu Olympia. 
Isso mesmo. E quanta cousa mais aprendi! 

A parte das flôres , que nós cheiramos, e que terri. 
as côres, chama:se : corolla, que quer dizer 

corôa . A flôr é a corôa da planta .. 
Agora, Olympia, olha em baixo da corolla 

e vê se achas alguma cousa, de que não saibas 
o nome. 

Aqui está, Esther, « disse Olympia »; aqui 
estão umas cousinhas por fora da corolla, mas não pare
cem muito, muito com as folhas. 

Tens razão, « continuou Esther ll, não são folhas. 
Olha; eu arranco as petalas OU' folhas da c01·olla. 

O que te parece esta partesinha verde, que licou? 
« Eu acho que parece um calice .. » 
E é assiJ1! ji1stamente que se chama. E' o 

calice, que segura a corolla - o calice da 
flôr. 

Olha ainda, Esther, -observou Olympia: 

~ 
\f 

« tem ainda umas coisinhas amarellas aqui, que se mexem 
para todos os lados. O que é? » 
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Esther não poude lembrar-se, mas prometteu perguntar 
ao mestre no dia seguinte e contar-lhe. 

A lição de botanica parou ahi. 
Esther foi brincar. · 
Olympia encostou a cabeça, e cerrou seus olhos amor

tecidos, e repetiu baixinho : corolla quer dizer-corôa; 
calice, calice : uma flôr tem coro lia e tem cal ice; corolla, 
ca ... 

Não acabou de dizer !ice. 
Adormeceu. 

•. 
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UMA FAZENDA DE CANNA 

Carlos desejava muito vêr uma fazenda de eanna. 
Quando o titio lhe disse que o levaria para vêr uma, 

elle esfregou as mãozinhas e perguntou se Ignez tambem 
podia ir. 

O titio disse que sim, e, como tinham ele subir o rio 
embarcados, o passeio promettia ser muito divertido. 

. Em um bello dia, pois, foram para a cidade, e, quando 
o barco chegou, embar~aram. 

Subindo rio acima, passaram á vista de muitas fazendas 
de canna. 

Mas para que serve este 
muro, que acompanha o rio? 
perguntou Carlos. 

« E' para não deixar as 
aguas inundarem as margens, » 
respondeu o titio. « Não vês 
agora aquelles immensos cam

pos verdes, que quasi se perdem de vista? São campo~ 

de canna ou cannaviaes. 
Que lindo mar de verdura, 
não?» 

« E porque _é que está 
todo dividido em quadra-
dos, titio? ll 

« De· duzentos em 1 du-

.-+--

Plantação da Canna 

zentos pés ha um 
poncleu o titio, « 

rego fundo para esgotar a agua, » res• 
e estes regos são cortados por outros; 
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Depois de preparado assim o terreno, a canna é plantada 
em espaços, que não são quadrados como tu dizes, mas 
oblongos. >> 

O vapor parou, então, em uma pequena cidade e o titio 
e Carlos e Ignez desembar-
c aram. 

O fazendeiro, que iam visitar, 
morava pertinho do porto e, por 
:isso, todos seguiram a pé. ~ 

Quando chegaram á fazenda, -,_ ~~~-:,5-~_::_::- t . -
foram muito bem recebidos. O --==:- .:-~ - -= ~~~,'-~-::~-=-. 
fazendeiro, que se chamava Purtu 

Sr. Prado, tinha uma filha de nome Clara, da idade ele 
Ignez, e um menino de nome Joaquim, um pouco mais 
velho que Carlos. 

Os meninos 1icaram logo todos muito camaradas e no 
dia seguinte foram todos vêr os cannaviaes. 

As ·cannas estavam da altura de um homem e com um 
verde muito bonito. 

Carlos não imaginava como se podia fazer assucar com 

Moenda 

aquillo. 
· O Sr. Prado disse-lhe que, quan
do a (~ anna ficava madura, cortava-se, 
tiravam-lhe as folhas e puuham-n'a 
na moenda. 

A moenda esmaga as cannas coín uns rolos muito pe
sados, até sahir toJo o sueco ou caldo. 

O caldo é fervido em umas caldeiras muito grandes, 
até q~1e a agua se evapora e lica no fundo um assucar 
amarell.o escum. 

-.·O, Sr. Prado disse m~is a Carlos que a ~.:auua só se 
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planta de tres em trfls annos, porque, quando se corta, 
da touceira rebentam novos brotos. 

Elle disse tambem que a canna leva .9 mezes a crescer 
que é por isso que só se planta nos paizes quentes, 

onde o inverno não é comprido, porque se cahir uma 
geada, antes de cortada, perde-se a plantação inteira. 

As folhas que se tiram do talo, em alguns lugares ser
vem para cobrir o chão e abrigar as raizes nos dias de 
muito frio. 

Joaquim, então, começou a contar a Carlos que pandega 
havia no tempo de ferver-se o sueco. · 

Nós bebemos quanta garapa queremos, não é papai? 
perguntou elle. . 

F.', respondeu o Sr Prado; e todos trabalham alegres 
no tempo da moagem. 

Como eu gostaria de ficar aqui para ver fazer assucar! 
disse Carlos. Não sei de que é que eu havia de gostar 
mais se fosse homem, de plantar canna ou algodão. Hei 
de pedir a papai que venha morar aqui. 

Janez Clara e Joaquim todos disseram que seria muito o ' 
bom, e que iam pedir ao titio para fazer o que Carlos 
queria. 



DOIS VIAJANTES 

Aqui está um . camelo e seu dono. Viajam no d_eserto. 
Caminharam muito e agora deitaram-se para morrer. 
Para morrer?! 
Sim, para morrer. E queeem saber porque? 
O deserto é uma grctnde planície de a.r8ia secca. 
Se já viram uma praia, hão de saber que a areia fiea 

muito secca e quente ao sol. 
Ora, o Jeserto é quasi todo coberto de areia, e, de dia, 

a areia está sempre secea e quente, porque está sempre 
ao sol muito forte. 

O camelo e seu .dono já andaram muitas leguas n'esse 
deserto. Estão cançados e com muita sede, e agora mal 
se podem ter de pé. 

E' por isso que vão morrer. 
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Mas um vento soprou, e o camelo levantou as orelhas 
e sorveu o ar com as ventas bem abertas. 

Alguma cousa ia acontecer. 
O que seria? 
Era a chuva. O camelo sabe quando chove. 
O homem, á vista d'isso, criou animo e abriu um couro 

para aparar a chuva, quando cahisse. 
D'ahi a pouco os pingos começaram a cahir e tanto o 

camelo como o dono beberam, matando a sêde. 
O ar ficou muito mais fresco e os dons viajantes mais 

fortes. 
Não morreram d'esta vez. Continuaram o seu caminho. 

Por isto se vê a utilidade do camelo. Sem · elle em 
impossível atravessar o deserto. 
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Os CoRDEISINHos 

Já viram uma cara de borracha? 
Já se divertiram em puxal-a para um lado e esticai-a 

para o outro para vêr quanta careta faz? 
Pois fiquem sabendo de uma cousa : as carinhas de vocês 

são ~ais molles que as Je borracha e estão cheias -de 
cordeisinhos, que se chamam rilusculos. 

São uns musculos pequeninos, mas puxam a cara 
para ali e puxam-n'a para aqui, conforme os sentimen
tos mandam que puxem. 

A's vezes vocês estão tristes, e os musculos fazem a 
cara ficar com um ar muito triste; e nós, olhando para 
voeês, sabemos o que é que vocês seniem : é a tristeza. 

Outras vezes vocês estão alegres e, então, os musculos 
enchem a cara de preguinhas de sorrisos. 

Porem muitas vezes umas paixões más tomam conta 
dos cordeisinhos. 

A raiva puxa e ... oh! que cara feia! 
O orgulho puxa; a inveja puxa; a vaidade puxa; e 

cada puxão dá um ar differente á cara. 
E o peior é que, quando estas paixões puxam muitas 

vezes, a cara não volta ao que era d'antes : os musculos 
se endurecem e a · cara fica com um ar, que desgosta 
a gente . 

. Quando a gente se entrega a essas más paixões, pode 
hcar com a cara tão feia que, sahindo á rua, todo o mundo 
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vai dizendo : « Que cara horrível ! Aquelle sujeito tem 
uma cara!» 

Uma cara muito agradavel, quando era de uma criança, 
pode ter tido os seus musculos tão puxados pela raiva, 
que sempre esteja seria, aborrecida, carrancuda. 

Se um homem se acostumou a gostar muito de juntar 
dinheiro, sua cara o diz : fica com um ar egoísta; todos 
dizem, quando elle passa : Que cara de sovina! 

Se se acostumou a mentir . e a roubar, acontece o 
mesmo ; todos dizem : « Que cara de mentiroso ! Que 
cara de ladrão ! l> 

Assim, se os meninos quizerem ter caras agradaveis, 
a quem devem dar as pontas dos cordeisinhos? 

Ao amor; á caridade; á boa vontade; á verdade; 
á honestidade. 

Livrem-se das más paixões e não se esqueçam que a 
cara diz o que o coração é, como o mostrado~· diz as 
horas. 

Ella diz se os meninos são manhosos. 
Se estão contentes. 
Se a gente está horrorisada. 
Se está indiUerente. 
Se está indignada. 
Se está aterrada. 
Em fim, niJ!guem poJe esconcler o que sente; a cara o 

descobre. 
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O QUE DEVEMos Ã AsiA 

'A . todos os momentos nós estamos vendo cousas, que 
devemos á Asia. 

O relogio, que nos tira da cama pela manhã, foi inven
tado no Oriente, assim como as clepsydras ou relogios 
d'agua e os relogios de sol. 

~t> J) 
~ 

r) 

Relogio Clepsydra Quadraute 

O linho e o algodão, com que nos vestimos embora . . ' 
seJam mutto finos, são infel'lores aos •!ue se fazem desde os 
mais antigos tempos nos teat·es da In(lia. 

A'seda foi trazida da China. 
O aço, melhor do que aquelle das nossas navalhas, 

fabrica-se na antiga cidade de Damasco, onde provavel
mente foi inventado. 
- O café, que bebemos, foi posto em uso pelos Arabes. 

O assucar, com que o adoçamos, preparou-se primeiro 
na India. 
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O chá foi usado em primeiro lugar pelos Chins, ~ 
de quem passou ao resto do mundo. 

As chicaras de porcelana, em que o servimos, ~ · 
foram tambem primeiro fabricadas pelos . 

-~ Cl1' l'olh~ 
~ lllS. de cha 

O charão das bandejas e outras cousas foi 

inventado no Japão. ~ 

O pão fermentado appareceu noGanges. --· 
Os ovos, que comemos, são postos por aves, d'escen

dentes de outras , domesticadas 
{ pelos habitantes de Malaca. 

0 As compotas nos lembram que 
á Per·sia devemos a cereja, o pe-

Cereja Pecego Amendoa cego, e a ameixa. 
Os Arabfls foram os primeiros, que destil-li. . 

laram o alcool, e que nos deram o exemplo · :~ · 
' ~ . 

da abstenção d'elle. . ~ - ·· '/ 
Mesmo as palavms café e alcool nós as -~ 

derivamos da Arabia. Alambique 

Os enfeites ornados de perolas, saphiras, rubis e 
diamantes uos foram transmittidos pelos Orientaes. 

Os fogos de artificio, os mais. boni-

~ :~~·ia~e fazem ainda hoje na China e na 

Xadrez O jogo de xadrez é asiatico. 

A maior construcção hydraulica do mundo é o Canal 

Imperial da China. 
A mais enorme fortificação é a Grande Muralha Chi-

1 

neza. 
Os mais fundos poços artesianos, os d'esta parte do 

mundo, que é de todas a maior; que tem as mais ~;~.ltas 



mont~nhas, a cadeia do Himalaya; 0 monte n.1ais alto, 0 
Gaur~sankar _; a mais profunda depressão, 0 Mar-Morto; 
o mrtwr gelmro, o de Bialfa · o laao m·1 is alto 0 M ' o < • < , . anassa-
rovar; ~s uníc_os volcões centraes, 0 f-Iotcheu e 0 Pechan; 
a naçao mais populosa , a China ; 0 volcão mais 
regular, o Fudji-iama, no Japão; e um dos maiores 
rlesertos, o de Gobi. 
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Co:vw sE APRENDE 

O pai de Francisco, um dia, quando lhe mostrava uma 
pintura, lhe disse : 

Francisco, aqui está uma pintura muito bonita; repre
senta um boi e um cavallo. Olha para ella com muita 
attenção e responde ás perguntas que eu te fizer. 

Primeiro que tudo, dize-me se o boi se parece muito com 
o cavallo? 

Não, papai, respondeu 
Francisco, o boi não se 
parece nada com o ca
vallo. 

Mas eu acho que ambos 
se parecem, disse o pai. Boi 

Repara. O boi tem quatro pernas, dois olhos, uma bocca, 
rlnas orelhas, uma cauda, uma cabeça, e cascos nos 
pés; o cavallo tarnbern tem quatro pernas, dois olhos, uma 
bocca, Juas orelhas, uma cauda, urua cabeça, e cascos 
nós pés. 

E' verdade, papai, disse Francisco, mas o boi tem dois 
chifres e o cavallo não tem ; o boi tem uma cauda comprida 
e fina como um chicote, e o cava:llo tem uma cauda felpuda 
e grossa, que se parece com um espanador. 

E não vés nada mais em que sejam differentes? perguntou 
. I 

o pa1. 
Não, papai; eu só vejo que elles não são do mesmo 

feitio. 
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Mas o que quer dizer feitio, meu filho? E' a parte 
de fóra ou a forma? Se é, vamos a vêr em que é que 
o feitio dos dous é differente . Primeiro olha para os 
cascos e dize-me se os do boi se parecem com os do 
cavallo. 

Não; não se parecem, papai : os cascos do boi são 

) .
i/. Ei partidos em dois pedaços e os do 
:J cavallo são inteiriços; o boi tem 

!_:;; dois dedos e o cavallo tem um só, 
Cascodeboi Cascodecavallo não é? 

E', meu filho; o cavallo tem o casco inteiriço; é ungulaclo, 
como lhe chamam os sabias ; e o boi tem o casco fendido ou 
bipartido. Agora, quando vires um carneiro, uma cabra, um 
veado ou um porco, examina como é que tem os cascos. 
Mas repara ainda bem: Não vês, no pescoço do cavallo, 
alguma cou~a, que o do boi não tem? 

Vejo, papai; o cavallo tem uns cabellos compridos. 
E' verdade, disse o pai, os cabellos do pescoço do 

cavallo chama~-se crinas. O cavallo tem crinas e o 
boi não. 

Oh papai I exclamou Francisco ; olha : O boi tem uma 
pelle comprida, pendurada em baixo do pescoço, e o cavallo 
não tem; como se chama? 

E' a papada. Mas já olhaste para 
um boi vivo? 

Não parece estar comendo 
alguma cousa sem ter nada diante 
de si? 

·. ,.'4,<• 
.,.. .. ,'1\·,i jt \ 

p 
Boi Cavallo 

Parece, parece, papai. O boi parece estar sempre comendo 
alguma cousa. 

E' assim mesmo, meu filho. O boi parece estar sempre 

) 

. I:' 
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comendo. Elle engole a comida sem mastigar bem, 
quando está comendo; e, depois, faz a _comida subir 
outra vez para a bocca e masca-a. A Isto chama-se 
ruminar. O boi rumina e o cavallo não rumina. Agora 
vê lá se podes dizer em que é que um boi é ditierente de um 
cavallo. 

Papai pensa que eu não posso? O boi tem chifres ; t:m 
pés fendidos em dois cascos; tem uma cauda _compnda 
e fina· tem papada e rumina; o cavallo tem ermas; tem 

' d -pés inteiriços, e não tem chifres, e não tem papa a e nao 
rumma. 

Então - disse o pai - quando vires dois animaes 
ou duas causas, lembra-te sempre de comparai-as com 
cuidado para poderes dizer em que é que se parecem e 
em que é que são diiTerentes. E' assim que a gente aprende 
muito. 

I 
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A AGUA 

A agua é uma cousa tão commum, que muita gente não 
sabe como é bõa. 

Bebe-se todos os dias e emprega-se para todas as cousas 
sem saber-se o que é. 

Quando se passa algum tempo sem ella, é que se aprecia 
o seu valor. 

A vida sem agua é impossível. 

~ in~:::.~:~;;::!:~:::::l~·z~prei 
~~ corpo e da roupa. /,7i. 

Quando temos sêde, nada-:;, . ·- -C· -
refresca tanto como ella. .~.......;.::.....;.> 

Ella ·sacia as plantas, que, sem ella, murchariam para 
morrer, 
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As ostras, os carangueijos e os peix~s, que n'ella vivem, 
nos servem de alimento. 

Da baleia, habitante das aguas, tiramos nós as barba-
1anas ê o azeite. 

Os navios cot'rem sobre a agua, levando passageiros e 
mercadorias de umas partes do mundo . . 

pa~'t :~~~:a:ove as rodas, que fazem tra-~' . , :\
1
\1 

b Ih . I . h' . .. ··~I~ a ar o mom1o e mmtas mac mas. · ,:' .: ._ 
. ·---=. .. . -··-;-._·. --; 
O vapor, que faz a locomotiva anelar --~- - ·-o::.-

seis, oito e mais leguas por hora, é da 
agua. · 

Ha agua nos animaes e nas plantas. 
O leite contem agua; 

A agua, que temos no corpo, é que faz as nossas juntas se 
dobrarem com facilidade, a pelle não ilcar muito secca. 

Mais de tres quartas partes do nosso sangue é agua. 
Bem dizia um sabio grego que «a agua é a vida ». 
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0 QUE É? 

Maricota gostava muito de aprender charadas e enigmas 
para fazer sua mãi adivinhar. 

Estavaq1 um dia ao chá, quando sua mãi lhe perguntou : 
Maricota, então hoje não tens nenhuma charada, nenhuma 
adivinhação ? 

Ora, mamãi, respondeu a menina, hoje não tenho, não; 
mas amanhã o Sr. Vidal disse que me ha ele ensinar uma 
porção. 

Pois eu tenho uma para adivinhares, queres? disse a 
mãi. 

Quero, mas bem facil. 
E' bem facil : Dize-me qual é o unico liquido de que a 

gente pode viver, sem se alimentar de mais nada? 
E' a agua, mamãi?- disse Maricota logo. 
Não, de certo, minha filha; nem tu podes responder tão 

de prompto sem pensar. 

LEITURAS PRATICAS 

Ah ! é o vinho ; não é ? 
Não. 
E' o chocolate ? 

O chocolate não é bem um liquido, Maricota. 
Então não sei : é tão difficil ! 
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E' o que te parece. Entretanto tu já viveste muito tempo 
só d'esse liquido. · 

Uhm !. .. já sei, disse Maricota; é o leite, mamãi. 
Justamente, minha filha. E sabes bem de que utilidade 0 

leite é para nós? 

Alguma cousa eu sei, mamãi; mas se tu me quizesses 
contar tudo, eu gostada bem . 

. Com ~uito gosto, filhinha. Primeiro eu te direi que o leite 
e_uma m1stur.~ de muitas cousas : agua, uma cousa pare
Cida com queiJO, e assucar principalmente. 

Tem tambem sal. 

A.agua do leite é muita, e n'ella boiam uma porção de 
gottmhas amarelladas de gordura. 

Estas gottinhas amarelladas são como a manteiga, e é 
mesmo d'ellas que a manteiga se faz. 

Quando o leite está parado muito tempo, a gordura vem 

.;::t:. superflcie e forma o que chamamos a ···:·.:;::. 

Tira-se esta nata e bate-se em uma barata. · 
Está ahi a manteiga. 

Esta parte gorda do leite é que nos dá. força 
e aquece. Barata 

A parte, que se parece com o queijo e alimenta muito 
os animaes, quando pequenos, chama-se caseina. 

O assucar, que se tira do leite, não é como o da canna. 
e conhece-se pelo nome de assucar de leite. · 
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Não é bem branco, e parece areia, quando se mette na 
bocca. 

Nos lugares onde ha muito leite, como a Suissa, fabrica
se este assucar. 

O sal é preciso ao leite, porque ajuda muito a digestão 
e a formar o sangue. 

Mas ainda, alem d'isto, o leite contem cal, e a cal é muito 

. .. :·-· 

precisa para os nossos ossos, que d'ella são 
feitos . 

O leite mais usado é o de ;acca. 
O leite de cabra tambem e bom. 

Cabra O leite de ovelha é tam-

bem empregado como alimento. 
Nos paizes muito . frios, na~ regiões do 

Pólo, os habitantes bebem 
o leite das rennas. 

C.~.:? 
JJC~ -·--:~~ 

üvelh<1 

Em alguns páizes bebem o das 

eguas. 
Com qualquer leite se faz queijo. 
O leite fervido com assucar e guardarlo 

Renna em latas bem fechadas, conserva-se por 

muito tempo, e chama-se leite condensado. 
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A REVISTA DO MUNDO 

Cypriano tinha lido na Gazeta de Noticias isto : 
« Chegar·arn a esta cidade, e querem fallar ao Presidente 
da Republica , 2G Indios da tribu dos Corôados, da provinda 
do Pamná. 

Como não sabia o que eram Indios e Corôados pegou 
no jornal e foi perguntar a seu pai, o Snr. Moura 

O Snr. Moura lhe disse: « Os lndios, meu filho, são os 
homens ainda selvagens, que habitam nas mattas do Brazil; 
e os Corôados são aquelles que usam raspar o cabello, 
deixando-o em forma de cor.ôa, em volta da cabeça. 

« Esses homens são como nós, papai ? perguntou 
Cypriano. 

« Não, meu filho, são muito differentes pela côr, pelo 
feitio e tamanho de craneo e, sobretudo, pelos costumes. 

« Diffe1·entes na côr, papai ? inte1·rompeu Cypriano 
muito admirado. Pois , então, não ha só homens brancos e 
negros? 

« Branco::; e negms tens tu visto, meu filho ; mas alem 
d'esses ha os amarellos, os cOr de cobre, os côr 
de azeitona, e os de outras côres entre estas. 

E eu que não sabia! Porque tu não me contas alguma 
cousa d'elles? 

I 

« Vou contar-te ; mas, primeiro, olha: » 
O Snr. Moura tirou de cima da mesa um livro, abriu-o 

e Cypriano viu estas caras. 
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Branco Chinez Preto Malaio Americano 

Todos estes homens são ditierentes - continuou o Snr. 
Moura, e formam o genero humano ou a familia 

humana. 
A família humana, que vive nos paizes frios ou quentes, 

porque accommoda a sua roupa e a sua alimentação a todos 
os climas, costuma dividir-se em 5 grupos ou raças : a 
Caucasica, a Mongolica, a Ethiopica, a Malaia e 

a Americana. 
O primeiro homem, que vês, representa a raça caueaska. 

Chama-se assim porque pensavam que essa raça nascera 
nos valles elo Cauca:;o, umas montanhas, que licam entre a 
Europa e a Asia, entre o Mar Negro e o Caspio. Tem a 
pelle branca, mais ou menos corada, clara ou morena ; a 
cabeça e o rosto ovaes; o cabello fino, corredio ou 
ondeado ; os olhos azues ou de outras côres; o nariz atllado 
e direito; a bocca pequena, e o queixo arredondado. 

Pertencem a esta raça os Europeus quasi todos, e os seus 
descendentes na America e na Australia; os Persas, os 

lndús e outros. 
O segundo homem representa a raça mongolica, que 

comprehencle os Mongolios, os Chins, os Japonezes, os 
Thibetanos, os Indochins, os Finlandezes, os Laponios e · os 
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Esquimaus. Tem a pe'lle amarella mais ou menos escura; 
a cabeça quasi quadrada ; a testa baixa e estreita, a cara 
larga e chata ; o nariz chato e pequeno ; a bocca rasgada ; 
os labios grossos ; o queixo pontudo; as maçãs do rosto 
salientes, e o cabello grosso, preto e ralo. 

O terceiro homem representa a raça ethiopica, que se 
compõe de todos os negros, e tem a pelle preta ; a cabeça 
estreita e pequena ; a testa baixa ; as maçãs do rosto 
cheias ; o nariz grande e muito chato ; os labios muito 
grossos; os olhos pretos ; e o cabello preto, grosso e 
encarapinhado. 

O quarto homem representa a raça malaia, a que per
tencem os habitantes da Malaia, da ilha de Ceylão, dns 
ilhas da. Asia do Sul, da Nova Zelandia e da Polynesia. 
A pelle d'esta raça é azeitonada; a testa pequena e 
arqueada ou bombeada; o nariz, cheio e largo, ou grosso 
na ponta ; os olhos pretos, e o cabello preto, grosso e 
abundante. 

A raça americana tem o seu retrato no quinto homem, e 
d' e lia são os lndios da Ame rica. 

A côr da sua pelle é avermelhada, como o cobre ou a 
cannela ; a testa curta e deprimida ; os olhos fundos; a 
cara larga ; ó nariz ora atilado, ora chato; as ventas muito 
abertas; as maçãs do rosto salientes; o cabello preto; e a 
barba rala. 

Ja vês, meu filho, que ha muita difTerença entre as raças 
da família humana. 

Mesmo no progresso. A raça caucasica é de todas a mais 
civilisada, e tem tomado conta das outras. 

Assim os teus Indios Corôados não são senão homens 
selvagens da raça americana. Como elles, ha no Brazil 
muitos e muitos mil. 
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1-IISTORIA: DE UMA PEj:..LE. 

.· .-. . ' ~- \, '. :~!\(:' .,_.I;( . '<<-:! 11 1~;-m---'"7" 
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~---~:---:~;;r-- -

Era uma vez urna pelle de um boi. 
O boi foi para o matadou:t>o . 

. Mataram-n'o, e o carni.-~eiro tirou-lhe a pelle, e a póz para 
um lado, para, quando o homem do coriume viesse, 
levai-a com outras. 

O homem veiu e levou-a. 
Quando chegou ao cortume, rneÜeram-n'a dentro d'agua, 

onde esteve por muitos dias para ficar macia e deixar todo 
o sangue e sujo. 

Depois que ficou bem repassada pela agua, tit·aram-n'a e 
apararam os pedaços mais irregulares, que foram guardados 
para fazer colla. 
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Fizeram, então, um banho de cal e agua, e a pelle foi 
mergulhada n'elle. 

Para que? 
Para afrouxar o pello e assim sahir mais facilmente. 
No banho de cal ficou tarnbern muitos dias. 
Quando a tiraram, lavaram-n'a muito bem com agua 

para livrai-a de toda a cal. 
Assim lavada, um operario tornou conta d'ella e, com 

E corno? 

uma especie de facão, raspou fora todo 
o cabello e a deixou lisinha. 

Agora é que a pelle passou por uma 
grande mudança ' não quizeram mais 
que ella fosse pelle; transformaram
n'a em couro. 

Havia no corturne uns buracos. 
Atiraram-n'a dentro de um d'elles e a 
pelle viu~se em urna mistura de agua 
com casca. de canafistula. 

Essa agua era um pouco acida; o que a tornava acida 
era o tanino da casca. 

Virararn-n'a de urna banda e de outra muitas vezes, 
remexendo a agua; e, passado muito tempo, atiraram
n'a em outro buraco, onde a agua era ainda mais 
acida. -

N'esse buraco, a mesma cousa; foi virada e revirada 
e passou para outro com agua mais acida, e para outro, e 
para outro. 

Afinal - depois de muitos mezes d'esta lida, sahiu dos 
taes buracos e lavaram-n'a outra vez em agua pura. 

Não era mais pelle : era couro! 
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Depois com um pequeno instrumento de madeira alisa
ram-n'a, e tornaram-n'a muito macia. 

O tanino da casca combinou-se 
com a gelatina da pelle, e forinou esse 
couro. 

Mas para que tanto trabalho? 
Para fazer as suas botinas, minha 

menina. 

E porque não fizeram com a pelle ? 
Porque a pelle, quando secca, fica dura, e não serve 

para nada, senão para cobrir, ou para fazer as barracas, e 
outras cousas ordinarias. 
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o VIDRO 

Se algum men~no me perguntasse o que é o vidrb; eu 
lhe diria: « E' uma substa.nCia dura, que deixa á luz 
atravessai-a de um lado para outro. » 

A cera não é dura; o pau não é duro; porque com a unha 
se ristam ambos. Duro é o que não se deixa riscar com 
facilidade. 

A cera não deixa passar a luz de um lado para o outro ; 
o pau tambem não deixa: a cera e o pau são opacos; 
o vidro é transprtrente. 

Porque o vidro é assim, é que nós usamos d'elle nas 
nossas vidraças e nas nossas mesas. 

I 

E quem vê o vidro não é capaz de imaginar de que é 
feito! 

De Silica. 
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« Silica ! » dirão, admiradas. muitas pessôaR. « O que 
é isso? » 

Sabem o que é pedra de tirar fogo ? 
Sabem o que é crystal de rocha? 
Sabem o que é areia ? 
Tudo isso é sílica. 
Com a areia ou com a pedra de tirar fogo moída, ou com 

o crystal de rocha, é que se faz o vidro, o mais ordinario e 
o mais fino. 

Mas não é com isso só : junta-se uma cousa chamada 
potassa, ou soda, ou cal ou magnesia. 

Põe-se n'umas grandes vasilhas a mistura, e derrete-se. 
Quando está derretida, os operarias trazem umas varas 

compridas de ferro, mettem a ponta dentro das vasilhas, e 
tiram um pouco da massa. 

Dão a essa massa a forma de uma pera e, de repente, 
levantando as varas, que são ôcas, sop1:am. 

Fica uma pera ôca. 

Então elles dão -lhe o feitio de um cylindro, e depois 

C01·tam ·o cylindro · Achatam o cylindro 

cortam-n'o pelo meio, e abrem-n'o, e achatam-n'o: a 
massa transformou-se n'um vidro como os das janellas. 
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Este vidro é aquecido, e deixa-se esfriar depois lenta
_mente, porque, se não se fizes51e isto, seria muito fragil 
e para nada serviria. Chama-se a i!5to temperar o 
vidro. 

Os copos, garrafas e outros objedos de vidro são 
tambem feitos assim, com a differença de receberem uma 
forma diversa. 

5 
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• 
Os Ovos 

-· 
Os ovos das aves são um bom alimento. 
Diz-se que um ovo vale tanto como um pedaço de carne, · 

que tenha o seu peso . 

Não ha ovo de ave, que seja nocivo á saude; os do croco
dilo são comidos na Africa pelos negros, e os da tartaruga 
tambem. 

Um ovo compõe-se de casca, clara e gemma. 
A casca é principalmente feita de cal, o mesmo mineral 

que forma o marmore. 
Uma pellicula muito fina une as partes de cal e torna a 

casca mais rija. 

A clara é um liquido . claro, grosso, gosmento, q~e. 
quando se cose, fica duro, branco e opaco. 

E' um alimento muito nutritivo, mas que contem muita 
agua, e quasi sem gosto. 

A gemma fica no centro do ovo : é amarella e tem u.ma 
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apparencia oleosa. Quando se coze muito endurece; mas 
custa mais a endurecer que a clara . 

A gemma contem muita gordura e bastante agua 
tambem. 

Um ovo posto n'agua vai ao fundo, porque pesa mais 

que a agna; mas, na salmoura, boia. ~~ -- . 
Pecruem no ovo e ponham-n'o dentro de sal- 1 ;-: 

, 

0 

moura : n~o vai ao fun~o; desp.ejem agua em ~ 

I cima mmto devagarmho. Sabem o que 
acontece? Hão de vêr o OYO entre a agua c a sal
moura; boiando n'esta e mergulhando n'aquella. 

A razão d'isto já a ficaram sabendo .. 
E' difficil quebrar um OYO de ponta a ponta : de lado 

a lado é um instante. 
De ponta um ovo supporta o peso de quasi meia anoba. 

Parece incrível, mas é Yerdade. 



100 LEITU!US PRATICAS 

A VEGETAÇÃO 

Quasi que toda a superficie da terra é coberta de vege
tação. 

Essa vegetação é muito variada. 
Cada clima, cada terra, cada lugar tem as suas 

plantas. 

Algumas plantas crescem mesmo nas cavernas e nas 
minas, escondidas da luz do sol; e nos leitos dos rios, nos 
lagos e nos mares. 

Na parte mais quente da superficie da terra, isto é, na 
zona torrida, é que a vegetação é mais abundante, mais 
variada e mais bella. 

Uma das arvores mais curiosas da zona torrida é a 
arvore-vacca, que se encontra na America. Cresce sobre 
as rochas estereis, e tem umas folhas seccas, pendentes de 
galhos, que tambem parecem seccos. Sequoia 
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Embora não receba uma gotta de chuva durante mui
tos mezes, o seu tronco contem um leite adocicado e 
nutritl\'o. 

As florestas da Amel'ica apresentam arvores de 1GO a 
200 pés de altura : a maior de todas ellas é a sequoia. 

O baobab, que cresce na Afrlca, nas margens.. do rio 
Senegal, tem um tronco de 50 a 60 pés de circumferencia. 
e um só dos seus galhos é mais 
grosso do que qualquer arvore 
dos paizes, que não são tão quentes, 
isto é, da Zona temperada. 

A baniana: ou figueira da India, 
cobre, ás vezes, o espaço, onde 
um regimento inteiro poderia 
acampat'; e dos seus galhos eles- naobab 

cem raizes, que se cravam no chão, como uma porção de 
cipós em roda da anore. · 

A vegetação é muito util ao homem. Os grãos, os 
fructos e as raizes lhe servem de alimento; o a'godão, 
o linho, o canhamo lhe fornecem roupa; algumas plantas 
lhe dão reinedios ; outras, madeiras e lenha. 
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As PLANTAS noRME)I 

Quando 0 sol desapparece e a noite começa, não são 
sómente os animaes, que dormem; as plantas tambem 

caem no somno. 
Nos mattos ou nos campos, na beira dos rios ou nos 

canteiros cobertos de orvalho, ainda que vente, chova ou 
troveje, ellas dormem tranquillamente. 

A sensitiva é uma planta, que se 
pode facilmente observar. A' noite. eila 
fecha as suas folhinhas, que são peque
ninas e depois as pendura sobre a haste, 
e fi ca assim até amanhecer. 

O sanfeno da India tambem mostra 
muito bem o somno. ·Tem ui11a folha 

Sensitiva de noite o-rai1de e dous foliolos aos lados. Estes 
e de dia ~ous foliolos, de noite e de dia, estão 

em movimento, e a folha grande quieta e direita. Quando 
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escurece, os foliolos continuam a abaixar-se e levantat·-se, 
mas a folha· grande abaixa-se e 
encosta-se na haste até o dia 
ralar. 

Os campos da nossa America 
do Sul tem outl·as plantas pare
cidas com as sensitivas, chama
das mimosas, a que dão o nome 
de dormideiras, porque, á 
noite, as suas folhas tomam uma posição diiferente da que 
têm de dia. 

Nos Pyreneus, uns montes que ficam entre a França e 
a He~p;r nha, ha duas: o trevo 
encarnado e o tremoço, muito 
interessantes. O tremoço, de dia, 
]eyanta as suas ílóres cor de car
mim. 

A' noite tudo se muda : o trevo 
parece ter perdido as flôres e o 
tremoço as folhas, porque as fo-

Trevo lhas do trevo cobriram as ílóres, 
e as folhas do tremoço se abaixaram. 

As flóres tambem dormem. Urnas deitam-se cedo, ou
tras tarde. 

A portulacca ou onze horas abre as suas flôres 
quasl ao meio dia; e a ciJicorea selvagem fecha as suas, 
quando esta accorda. 

Umas, tambem, dormem mais, outras menos; umas 
dormem somnos socegados; outras, interrompidos; umas 
assistem accordadas ás tempestades; e outras en
tregam-se ao somno, quando o ceu se turva de nuvens 
negms. 

., 
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Os LIVROS 

Anticramente os livros eram raros. o 
Ainda não se tinha inventado a imprens~. . _ 
Todos os livros eram escriptos e coptados. a ma.o, r 

linha por linha. Era uma cousa que dava mUlto traba-
lho. 

O papel tambem não o sabiam fabr~ca.r .. 
Escrevia-se sobre pergaminho, Isto e, uma pelle de 

animal, preparada para isso. 
Os livros escriptos á mão é que se chamam manus-

criptos. . 
Ha manuscriptos muito antigos, todos rotos, SUJOS e 

roidos pela traça , que se guardam com muito cuidado, 
porque mostram o progresso dos tempos p~ssados~ 

Tambem antigamente o fot·mato dos ltvr.os nao era o 
mesmo. Eram tiras compridas de pet·gamtnho, qu~ se 
enrolavam em rolos de madeira, como se enrolam hoje os 
mappas de geographia. . 

Escreviam igualmente em tlras de panno e em taboinhas 
de madeira; níl casca de arvores e em conchas. 

As lettras não era~ como .as nossa~. Cada povo e cada 
epoca teve as suas. 

Umas pareciam 'desenhos, representando homens, 
animaes e outras cousas; eram os bieroglyphos de que 
usavam os Egypcios. 
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Outras pareciam pequenas cunhas ou pregos ; eram os 
caracteres cunei formes dos Persas. 

Todas essas lettras são muito difficeis de decifrar ; mas 
os sabios tem conseguido fêl-as. 

Champolion, um sabio francez, foi o primeiro que leu os 
hieroglyphos. 

Para vêrem os meninos como eram os hieroglyphos e 
os caracteres cuneiformes, vão aqui duas inscripçõ.es 
antigas : 

Escriptura hieroglyphica : 

J~-3 à 3·~-~;::~._1 ~ @=~3P.~ 
f .i~@~EE~ 

Escriptura cuneiforme : 

<l-lH :!ÊJ E.f 1-~- ~ .,1ET ,.!-l ~- :J;: :::::: 

·i<' m ~n w n n ~' n + YETT &::e= -r< 
-wr ~-w n ...r r --==-!:::! w <T:::J ~·' n .~~n .. fi-! 

A primeit·a quer dizer : 

Eu vim; eu te permitto esmagar os chefes do paiz de 
Tsahi; eu os atiro em, baixo de teus pés com as suas 
p1·ovin cias. 

A segunda diz : 

Depois d'elle, Nabu-J{udtt~[J_ssu1' levou suas armas aos 
desfllade.iros das fronteiras d'Assyria; elle veio pam a 
conquista. · 
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Ainda hoje os Japonezes usam o~ seus livros em rolos. 
O Senhor Karl von Koseritz, illustre jornalista do Rio 
Grande do Sul, ha pouco fallecido, fez presente á biblio
theca nacional de alguns d'esse formato, impressos no 
Japão, não ha muitos annos. 

FIM 
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As mãos. 
Onde está o sol á noite 
À vista e o taeto . 
Lição de botanica . 
Uma fazenda de canna 
Dois viajantes . 
Os cordeisinhos 
O que devemos á As ia 
Como se aprende . 
À agua . 
O que é? 
À revista do mundo 
l\istoria de uma pelle. 
O vidro. 
Os oxos. 
À ,·egetação. 
As plantas dormem 
Os livros 
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