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II primo giol'no di scuola. 

Appena i ragazzi furono 
in classe, seduti ai posto 
loro assegnato, il maestro 
volse lo sguardo in giro, e 
disse: 

- Ogg-i e iI primo giorno 
di scuola, e molti di voi 
mancano dei libri e dei qua
derni necessari: dunque, per 
oggi, non leggeremo, ne scri
veremo. Ma fino da q uesto 
JIlomento, io debbo farvi due 
raecomandazioni: due 1'aoco
mandazioni che dovete ri
eOl'dare per tutto l' anno, 
anzi, se sarà possibile, per 
tutta la vita. 10 vi racco
mando di ,enire alla scuola 
ben puliti e a11'ora precisa. 
La pulizia e la puntualità 
sono le prime due virtiI. di 
uu bravo seolaro, e giovano 
in tutte le condizioni della 
vita. 

o pl'imeiro dia de aula. 

Logo que os meninos se 
reuniram na aula, tomando 
os logares que lhes foram 
indicados, o professor olhou 
em roda de si e disse: 

- Hoje é o primeiro dia 
de aula, e muitos, entre vos, 
não tem os livros e os ca
dernos necessarios: por isso 
hoje não se lê e não se es
creve. Mas desde já eu tenho 
que faJl';er-Yos duas reco}))
mClldações: d nas recnmmell 
dações que deveis ter pre
sentes por todo o anno, antes, 
se for possivel, por toda a 
vida. Eu vos rccommendo 
de vir á eschola sempre asse
iados e na hora justa. O 
asseio e a pontualidade são 
as duas primeiras virtudes 
de um bom discipulo, e va
lem em todas as condições 
da vida. 
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Se sarete puliti, tutti yi 
accoglieranno yolentiel'Í e 
vi Yorranno bene; se sarete 
sudici, nessuno yorrà aycryi 
viciuo, nessuno vi stimenl, 
nessuno vi amerà. 

COSI, se sarete puntuali in 
tutte le vostre faccende, tutti 
vi stimeranno, e voi vi tro
verete preparati in ogni caso 
deHa vita; se invece sarete 
trascurati, e nou farete ogni 
cosa a suo tempo, yoi ar 1'1-

yerete sempre tardi, e uon 
sarete mai pronti nel mo
mento deI bisogno. 

Dunque, siamo intesi: do
vete essere puliti e puntuali, 
in iscuola cd a casa, in ogni 
ora ed in ogni luogo. 

E perche l'esempio serve 
piu cleHa regola, man(1() su
bito alcuni alunni, non troppo 
puliti, a lavarsi alIa fonta
neHa, di cui era fornita la 
scuola. 

DO)IAXl>E ED OSSERVAZIONI. - Quali 
sono la prime virtu dello scolaro t -
Come farete per venir sempre l'uliti 
alia, 8cuola f - E per esser sempre 
l'untllali 'i 

Se fonles asseiados, todos 
vos acolherão cum praJlcr c 
vos estilllarão; se fonles su
jos, llinguem qucrerá vos 
ter perto de si, nillgucm 
vos estilllará, llinguem vos 
amará. 

Da mesma forma, se vos 
fordes poutuaes cm todos os 
vossos affazeres, todos vos 
estimarão, e vos acllareis 1)1"0-

parados para todas as eveu 
tualidades da vida; se, ao 
contrario, fordes descuida
dos, e não fizerdes as coisas 
a seu tempo, vos chegareis 
sempre tarde, e nunca sereis 
promptos no momento ne
cessario. 

Estamos, pois, entendidos: 
deveis ser asseiados e pon
tuaes, na eschoht e em casa, 
em toda a hora, c cm todo 
o logar. 

E pois que o exemplo 
vale mais que a regra, man
dou logo alguns discipu los 
não muito asseiados, lavar-se 
debaixo da bica que estaya 
na eschola. 

PEI:GUXTAS }~ OBSEIlI'AÇ'ÕES. - Qnacs 
são as primeiras virtudes do <lisci
lJUlo' - Como vos haveis de haver 
para virdes sempre limpos tí: e"chola ~ 
- E para otll'lles sempre poutllacs' 
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L'UOlUO IHlll tuale. 

J 1 signor Scot.t AlYel'llOll 
era uno dei negozianti piü 
litimati deU' Inghilterra, pcr 
la sua puntualità. Co11e suo 
abitudini motodiche, unite 
ad uua gTande nttività, egli 
era riuscito ad accumulare 
una grossa fortuna. l!-'illO 
daU' età di \entiquattro anni 
egli cominciõ a viaggiare, 
per afi'ari, in tutti i paesi 
de11'Inghiltel'l'a. 

I proprietari deglialberghi, 
ch'eg'li frequen tava nelDevon 
e nella Cornovaglia, sapevano 
il giorno e pcrfino l'ora, in 
cui egli sal'ebbe arrivato. 

Ora avvenne che un gen
tiluomo, viaggialldo neHa 
Cornoyaglia, si fermo in un 
albergo, a Port-Isaac, per 
mallgiare qualche cosa. Gli 
pOl'tarono la nota delIe vi
vande, ma 110n trovandoYÍ 
nuHa che gli piacessc, e 
vedendo una bcll'anitra allo 
spiedo girare lentamente sul
la brage, egli espresse il de
siderio di avcrla. 

- J'\Ii l'ineresce, ma n011 
posso darvcla-l'ispose l'oste; 
e per iI signor Scott Al-

o ltOluelll pontual. 

o se11hor Scott AlYernon 
era Ulll dos negociantes mais 
estimados da Inglaterra, pela 
:ma pontualidade. Com seus 
habitos methodicos, reunidos 
a uma grande actividade, 
havia conseguido accumular 
uma fortuna considel'a\el. 
Desde a edade de vinte e 
quatro annos, elle começou 
a viajar, para llegocios, em 
todos os paizes da Inglaterra. 

Os proprietarios dos hoteis, 
que elle frequentava, no De
von e na Corl1ovalha, sabiam 
o dia e até a hora, em que 
elle teria de chegar. 

Ora aconteceu que um fi
dalgo, viajando pela Corno
valha, apeou numa poisada 
a Port-Isaac, para comer 
alguma coisa. Trouxeram-lhe 
a lista das comidas, lllas não 
achando nada de seu agrado, 
e vendo um bello marreco 
ao espeto girar lentamente 
sobre as bl'azas, cUe expres
sou o desejo de comel-o. 

- Sinto muito, mas não 
posso satisfazer seu desej ()
respomleu o hospedeil'o; este 
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vernon. 

- OOliOSCO assai helio iI 
signor Scott - disso i I viag
giatore - ma io non lo vedo 
qui. 

- Questo e vero - re
plico 1'oste; ·ma sei mesi Ül, 
quand'egli passo per di qui, 
ordino clio gli fosse arrostita 
un'anitra per oggi alle due. 

Infatti, cinque minuti pri
ma dell'ora indicata, si vide 
iI vecchio gentiluomo sul 
suo cavalIo, entrare aI trotto 
neIla corte dell'albergo. 

Una veglia in eamlHlgua. j 

~i era, alie yacanze di 
~atale. Peppino, coI per
messo dei genitori, era an
dato in campaglla daI suo 
caro Enrico, per prendersi 
un g'iorno di svago. Alla sera 
yolle assistere alIa yeglia 
dei contadini, nelIa stalla. 

- Uh! che aria cattiva 
e soífocante c'e qui dentro 
- SUSSUl'l'O Peppino al1'o1'ec
chio di Enrico, appena en
trato ne1la stalla. Qui ci de-

é pa l'a o senhor Scott Al
YCl'llOIl. 

- Oonheço mui to bem o 
senhor Scott - disse o yia
jante - mas não o vejo 
aqui. , 

- B verdade - retrucou 
o hoteleiro; mas, ha seis 
mezes, quando elle passou 
por aquí, mandou que lhe 
prepal'assemos um marreco 
assado pelas duas horas de 
hoje. 

De Ütüto, cinco minutos 
antes da hora aprazada, foi 
visto a velho gentilhomern 
com seu cava1lo cn traI' a 
trote 110 pateo do hotel. 

Um ~al'(ío no CllllllW. 

Eram as ferias du .l\atal. 
Josesito, COlll 1 i cCllça, d(;t;-; 
paes, fora ao campo, eIil casa 
do seu querido Hellrique, 
para passar um dia de folga. 
A noite quiz assistir a um 
sarão de camponezes na 
estrebaria. 

- Ah! que ar desagra
davel e suffocante está aquí 
den tro - segredou J osesito 
no ouvido de Henrique, logo 
ao entl'flr no estábulo. Aqui 
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y'e88e1'e di quel tal acido, di 
cui ci parlô ii signor mae
stro. 

- V uoi dire delI' acido 
c((l'bon'Íco - rispose Enrico. 
Ed oItre a questo, ci sono 
le cattive esala7,io11i, che 
emanano dagli tll1imali. l\1a, 
tant'e: non e possibile met
tere in testa a questa brava 
gente, che nella stalla si 
respira aria cattiva. 

La stalla era ingombra di 
gente, riunita intorno aO. un 
lume ad olio, che pendeva 
daI soffitto, e mandava de
bole luce. C'erano uomini 
e donne: queste filavano; 
quelli, seduti o in piedi, piü 
in là, nella penombra, cian
ciavano fra di 101'0 od ascol
tayano il racconto di fiabe 
o di sto1'ie paurose. 

Peppino ed Eurico eutra
rono nel eircolo de' conta
dini, e si misero aO. ascol
tare i 101'0 raccon ti. 

N on si parlava di cose 
allegre, in quella compaguia. 
Erano storie di briganti, che 
ayevano assassinato e svali
giato qualcheviandante; 1'ac
conti di disgl'azie accadute 
a famiglie deI contado, che 
narratol'i etl ascoltatori ('0-

ha de aver d'aq uelIe tal 
acido, de que nos fallou o 
professor. 

-- Queres di7,er, do acido 
cfl1'boll,ico, - respondeu Hen-
1'iqu0. E alem d'isto ha ex
halações más, que provêm 
dos animaes. :1\1as, apezar de 
tudo, não é possivel fazer 
entrar na cabeça desta boa 
gente que no estábulo res
pira-se ar viciado. 

A estrebaria estava cheia 
de gente, reunida ao redor 
de um candieiro de azeite, 
que pendia do tecto e man
dava luz fraca. Havia 110-
mens e mulheres: estas fia
vam; aquelles, sentados ou 
de pé, mais afastados, na 
penumbra, palravam entre 
si, ou ouyiam contar contos 
ou historias pavorosas. 

.Iosesito e Henrique en
traram na roda dos cam po
nezes, e estiveram Oll"dndo 
seus contos. 

Não se falIava em coisas 
alegres naquella companhia. 
Eram historias de salteado
res, que haviam assassinado 
e roubado algum viajante; 
historias de desgraças acon
tecidas n'algnmas familias 
da }'<'gião, e que narradores 
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110sce,ano; fiabe paurose di 
spiriti apparsi a qnalcuuo, 
neIla solitndine dei boschi 
() nel silenúo della notte. 

Peppino credeva poco a 
cio che si raccontava; ma 
sentiva nondimeno venirsi 
la pene d'oca, e pensa,a, cou 
una certa apprensione, cIte 
avrebbe pur dovuto useir di 
11, e dormir solo neIla came
retta, assegnatagli per la not
te. Tutta-via sta-va ad a8col
tare volentieri, e ci si di
vertiva anche. 

- Influe - diceva tra se
non son piu un bambino, e 
80 bene che la maggior parte 
dene cose, che qui si dicono, 
non sono vere. 

lntanto una vecchia, la 
Teresa, narrava d'una povera 
donna, morta pochi giOl'ni 
addieíro e soggiungeva: 

- lo 1'ho sempre detto, 
che non sarebbe guarita. Da 
quella sera cIte, andandola 
a visitare, sentii la ci vetta 
lamen tarsi sul tetto delI a 
sua casa, io non 110 piü avuto 
fede nelIa sua gunl'lglOne; 
e di fatto, la po,eretta e 
morta! 

e ou,intes já conheciam; 
fabulas aterradoras de duell
des apparecidos a alguem 
na solidão das mattas, ou 
no silencio da noite. 

Josesito acreditava ponco 
no que se contava; mas, 
apeJ'.ar disto, sentia certo 
arrepio da pene, e pensava 
com alguma preoccupação, 
que teria que sahir d'alí e 
i r dormir sosinllO llO pe
queno quarto, que lhe lm
-viam preparado aquella noi te. 
Todavia estava a ouvir, e até 
di vertia-se. 

- Enfim - dizia comsig:) 
mesmo - não sou mais uma 
criança, e sei bem que a 
maior parte das coisas que 
aquí se dizem não são ver
dadeiras, 

No emtanto uma ,elha, 
Thereza, contaya de uma po
bre mulher, faIlecida !ta da 
poucos dias, e acrescentava: 

- Eu sempre disseque não 
podia sarar. Desde aquella 
tarde que, indo yisital-a, OUYÍ 

a cornja plangente no te
lhado de sua casa, eu não 
tivo mais confiança no seu 
restabelecimento; e de facto 
a coitadinha acaba de mor-
1'01' ! 
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- Ma non e vero - os
servo Peppino in uu oree
chio ad Enrico che la ci
vetta porti disgraúa. :E un 
uccello come gli altri, e se 
non e beIlo, e pero utile, 

perche mangia i topi ed 
aI tre bestie dannose, 

- Lo so - disse Enrico -
ma se tu provi a dirIo alIa 
vecchia Teresa, essa scoterà 
iI capo e dirà: «11 signol'Íllo 
llon ci crede, ma pUl' troppo 

Mas não é ycrdade
obsel'vou J osesito, au ouyido 
do Henrique - que a cOl'uja 
traz desgraças. ~J um passaro 
como os outros, c, se não é 
bonito, é porem util, porqué 

come os ratos e outras bi· 
chos damninhos. 

- Sei bem - disse Hen
rique - mas se tu te ani
mares a dizeI-o á velha The
reza, ella abanará a cabeça 
e dirá: « Nhonhú não acre 



- 10-

e vero; io n'ho visto mOl'ire 
pareeehi, dopo eho la, cin~tta 
s'era aggirata intorno alla 
101'0 casa .... » DUllque e mo
glio tacere. 

E comineiõ aUora Biagio, 
iI capoccÍa, a raccontare di 
nn'ombra lunga lunga, bian
ea bianca, ch'Cl'a apparsa una 
notte sull'aia, mentI" egli ag
giogava, i buoi, per recarsi 
ad amre un campo; o sos te
neva d'a.erla proprio veduta 
co' propri ocehi. 

- Ma sarà stato un l'ag
gio di luna - arrischio timi
damente Peppino -c11e avrà 
lH'odotto quel chiarore. 

- No, signorino, erano le 
tre e mezza di una notte 
SCUl'a sc Ul'a , ed io ho ben 
visto con questi due occhi, 
ch'e1'a un'ombra bianca. lo 
credo che fosse l'anima deI 
mio povero padre, clie ve
niva per darmi qualehe av
ve1'timento. 

- E poi - salto su a di1'e 
Tonio, giovanotto ta1'chiato 
e ne1'boruto - 1lon abbiamo 
visto io e Gianni, passando 
una noUe dinanú aI campo
santo, mentro tornnvamo daI 
bosco, una tiauunella, che 
vagava ill mczzo alle croci ? 

dita, mas infelizmente é ver
dade; eu vi morrer muitos, 
(lepois que a coruja esvoa<;~ll:a 
emtorno de suas casas .... » B, 
pois, melhor calar-se. 

E começou então Braz, o 
cabe<;a da casa, a faUar numa 
sombra comprida compl'ida, 
branca branca, que appare
cera uma noite na eira, em 
quanto elle jUllgia os bois, 
para ir lavrar no campo; e 
sustentava tel-a visto com 
seus proprios olhos. 

- }\Ias terá sido um raio 
de luar - arriscou timida
mente Josesito - que pro
duzio aqueUa claridade. 

- Não, nhonhó, eram as 
tres e meia de uma noite 
escura escura, e eu vi bem 
com estes dois olhos, que era 
um duende branco. Eu penso 
que era a alma do meu po
bre pae, que vinha dar-me 
algum conselho. 

- E depois - accreseen
tou Tonio, um l'apagão mem
brudo e robusto - não .i
mos eu e o João, passando 
uma noite diante do cellli
terio, elllq nall to YO lta,Yamos 
do matto, uma peq nena 1 uz 
qne vagucüvil por entre as 
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RieOl'do ancora lo spa,ento i 
che ne prO\tll11mO, e la corsa 
che facemmo fino a easa, 
e il sudor freddo - e no
tate ch'era d'estate - ehe 
ci colava dalla fronte. Che 
cosa pote,a essere quella, 
se n011 un'anima dell'altro 
mondo~ 

- Ma no - disse Enrico ; 
-iI signormaestro ci ha spie-
gato ci() piu volte: le fiam
melle, che si vedono spesso 
Hei cimiteri, nOll sono altro 
che un po' di gas, il quale 
csce daIla terra grassa, e 
prende fuoco faeilmente al 
contatto deIl'aria. 

lHa i contadini scossero 
la testa, in segno di dubbio, 
e continuarollo le lol'o istorie 
poco liete. 

Peppino eü Eurico, data 
la buona sera, ai contadini, 
lHwirono daUa, stalla per all
dare a letto. Peppino di
ce,a: 

- Fo1'Ílll1ati noi, che a 
8cuola impariamo tante cose: 
l10i non siamo supen,tiúosi, 
come questi pove1'i eonta
diui, cIte 11011 !taBU o lllai 

letto uu 1ibro, e nOll si sanHO 

cruzes?- Lembro-me ainda do 
susto que levamos, da cor
rida que fizemos até a easa 
e do suor frio - e reparem 
que era de verão - que nos 
escorria da fronte. O que 
podia ser aquillo, se não una 
alma do outro mundo ~ 

l\Ias não - disse Hen~ 
rique; - o professor nos ex~ 
plioou isto mais (le uma 
vez: as labaredas que se vêm 
frequentemente nos cerni te
rios, outro não são senão 
um pouco de, gaz, que sahe 
da terra gonIa, e se ac
eende faeilmente ao contacto 
do ar. 

l\Ias os camponezes sacu
üiram a cabeça, em signa1 
(le üuvida, e continuaram 
suas historias pouco ale
gres. 

.Tosesito e Henrique de· 
ram a boa noite aos campo
nezes, e sahiram da estre
baria para ir dormir. J ose
sito di7:ia: 

- Podemo-nos chamar de 
felizardos, nos que aprende
mos tantas coisas na esehola: 
nã,o ROIDOS supersticiosos co
mo estes pobres campolle~ 

,zes, qlle nunca lenull um 
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spieg:ll'e 1 P Í li sem plici 
nomeni. 

DO)!ANDE ED O;;SEP.YAZIOXI. - Si richia
mino lo altro sllpcr,tiLioni e i pregiu
dizi correnti nel paese e si enchi di 
COlUbatterli. - ::'Ioi dobbiamo rispct
tare i morti, ma llon tl'lllCr~ di loro. 
- Si descri,a b ri,etta. - Qllali 
sono le Sl1{~ ahiflHlilll? - AHri llC~ 

celli nottnrn i. 

II tenlpO. 

1l tempo fllf/,qe, c 1/OJI 1'i
tonla piii! 

Quante volte, o giova
netti, ,oi anete leHa o udita 
q nesta seu tenza, SCllza pre
star,i troppa attem:ione, 8en
za intenderne iI yalore. 

11 tempo e, dopo Ia 8a
lute, la piú grande ricchezza 
dell'uomo, cd e per di piü 
una ricchezza, che tutti pos
siedollo. I commercianti, gli 
illdushiali, gli nomilli d'af
fari con08cono meglio degli 
altri il valo1'e deI tempo, e 
gl'Inglesi dicono giustamen
te: il tempo (~ manet((. 

V oi non siete ancora in 
grado di gundngnare dnn:tro: 
I'iete ancora troppo gÍoyani 
per lavorare e lH'oyycderc 

livro, e não sabem explicar 
OH p hellómenos mais sim
ples. 

PERGUNTAS E OBSERVAÇÕES. - Lem
brem-se as outras superstições, e os 
preconceitos existentes no paiz e pro
cure-se combateI-os. - Nos de,elllo8 
respeitar os mortos; llUllCn. ter medo 
d'elles. - Descreva-se a cornja. -
Qnilcs srio seus habito~ ~ - Ontras 
aves noctUl'Iln.s. 

o tempo. 

o tempo toge c neto volta. 
mais. 

Quantas ve7,es, meninos, 
lestes ou ouvistes esta sen
tença, sem lhe prestar .-tt
tÜlH;ão, sem lhe comprClHler 
o valor. 

O tem po é, uepoi s da 
saude, a maior riqueza do 
homem, e é alem de tudo, 
uma riqueza que todos P08-
I'uem, Os commerciantes, os 
inc1ustriae8, os homens de 
negocio conhecem, mais que 
os outros, o valor do tempo, 
e os Inglezes di7,em justa
mente: o tempo é lrinh ei-l·O. 

VOR não estaes ainda em 
condições de ganhar di
nheiro; S01R muito pequenos 

I aim1a. para podcnles tralJ[1-
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coUe vostre braccia aI vo- 11u11' e prover com os b1'a\,08 
~tro sostellbmcnto; lua non ao vosso sustellto; lllas neln 
per qnesto il tempo e senza por isso o tempo é sem va
va10re per nü. 11 dovere vi 101' para vos. O uever vos 
impone di fare buon uso deI impõe de fazer bom uso do 
rostro tempo, di nOll la- vosso tempo, de não deixaI-o 
8ciado fnggire senza atten- pa,ssar sem attender com todo 
tlere con ogni cura aUe vo- cuidado a vossas occnpações 
f:tre occupazioni scolastiche. escolares, sem cnl'iqueeer 
senza arricchire il vostro vosso coração de bons senti
cuore di buoni sentirnenti, mentos, a vossa vontade de 
la vostra voloutà di virtuose habitos virtuosos, a vossa 
abitudinÍ, la vostra mente mente de conhecimentos n-
di ntili cognizioni. teis. 

Verrà presto il giorllo, in Oedo virá o dia, cm qne 
cui dOVI'ctc pensare a gua- devereis pensar a ganhar a 
dagnarvi la vita coI lavoro, vida com o trabalho, e então 
c allora nOll avrete piu tempo faHar-vos-ha o tempo para 
per istudia1'e. estudar. 

Studiate, dunqne, o gio- Estudai, pois, meninos, 
vanetti, finche non avete emquanto outros cuidados 
a,ltro pensiero; e non solo não tendes; e não so fic:t
vi troverete contenti oggi, reis satisfeitos pelo presente, 
ma vi preparcrete la felieità mas preparareis a vossa fe-
per l'avvellÍre. I liüidacle futura. 

Buona l'egob per impie-! Boa regra para empregar 
gar bene iI proprÍo tempo hem o proprio tempo, é a 
e quella di alzarsi presto aI de levantar-se ccd_o pela ma
mattino. ]<'cliüi quelli che si nhan. Bem haja aos que se 
alzano coI sole! Essi godono lentntam com o sol! elles 
di uno de' pit'!_ belli spetta- gozam de um dos mais hel
coli dcHa natura, cd ha11no los espectáculos ela natureza, 
dim\llzi a 101'0 tutta, la gior- e tem ao seu dispor o dia 
nata per istndiare, per la- inteiro para estudar, pant 
yorare, per divertil'si. irnJmlhul' e pam se divertir. 
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Ohi sa regolare le proprie 
occupazioni, puo trovar tem
po a tutto, tanto per lo stn
dio ed il lavoro, quanto per 
i diverti menti. 

Alla fine della giornata, 
quando state per coricarvi, 
rivolgete il pensiero a quanto 
avete fatto: rallegratevi, se 
avete adempiuto tutti i vo
stri doveri; contristatevi, se 
qualcheduno ne avete traIa
sciato, e promettete di rime
diarvi subito la dimane. Ohi 
acquista da giovane l' abitu
dine di compiere sempre e 
scrupolosamente il proprio 
dovere, non si trova mai in 
ritm'do, ne si lagna mai della 
mancanza di tem po. 

La peggiore e piu dan
nosa abitudine che un gio
vaneHo possa acquistare e 
quella di dire: faro dOJ/wní. 
:Ko, quello che si deve fare, 
hisogna farlo subito. Aspet
tando, nOll solo si vive sem
pre COll quel pellsiero, e 110n 
si possono godere coI cuore 
libero gli onesti svaghi, ma 
sposso si arriva troppo tardi. 

I minuti seguono ai mi
nuti,le ore alle ore, i giorni 
ai giorni; le settimane, i 

Quem sabe regular suas 
occupações pode achar tempo 
para tudo, assim para o es
tudo e o trabalho, como para 
os divertimentos. 

N o fim do dia, quando 
estaes para deitar-vos pensae 
no que fizestes: regosijae
vos se compristes com vossos 
deveres; entristecei-vos, se 
vos descuidastes de algum e 
promettei de emendar a falta 
no dia seguinte. Quem ad
quirir desde moço o habito 
de cumprir sempre e escru
pulosamente com o seu de
ver, nunca estará em atrazo, 
e nunca se queixará. da falta 
de tempo. 

o peor e mais prejudicial 
dos habitos que um mocinho 
possa adquirir, é o de dizer: 
amanham {((rei. Não! o que 
se ha, de fazer é preciso, 
fazeI-o já. Esperando, não st', 
vive-se sempre com aq uelln 
preoccupação, e não se pode 
gosar com o coração livre, 
dos honestos folguedos, mas 
muitas .ezes chega-se muito 
tarde. 

Os minutos seguem-se aos 
mi nutos, as horas ás horas, 
os dias aos dias; as semanas, 
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mesi, gli a.nui s'inseguono 
~enza posa e seuza tregna. 

L'uomo piu potente della 
terra non PU() arrestare il 
cor:5O deI tempo, nemmeno 
per lfi minuto secondo. Per
cio il proverbio ammonisce: 
Chi lta tempo, non aspetti 
tempu. Scolpitevi in mente 
questo proverbio, o giova
netti, e tenetelo a guida delle 
vostre opere. Ricordatevi, che 
nell' operosità sta la salute 
e la vita, nell'ozio le ma
lattie e la morte. 

DOUANDE ED OSSEltVAZIONI. - Divi. 
Bione deI tempo: giorno e nottej ore, 
minnti, secondi. - L'orologio e la 
meridiana. - La. settimana, iI mese, 
l'anno. - 11 calendario. - 11 mese 
corrisponde press'a poco alle qllattro 
fasi lnnari; 1:1 Bettimana a ciascuoa 
fase. - L'anno fi lo spazio (li tempo 
che la terra imlJiega a girare intorno 
ai sole. - Lustro: spazio di einque 
anui. - Secolo. - Utilità che si ri
traggono a fare bnon uso deI tempo, 
illllstrate con adatti racconti. 

II baco da seta. 

Le giornate cominciavano 
a farsi piu lunghe; l'aria 
era quasi tiepida, e la cam
pagna Ri rivestiva di erbette 
Yel'di e tenerelle. 

os mezes, os annos seguem-se 
sem demora e sem tregnas. 

O homem mais poderoso 
da terra não pode parar o 
curso do tempo, nem por 
um minuto segundo. Por 
isso o proverbio adverte: 
qttem tem tempo não eS]Jmoe 
por eUe. Gravai-vos na mente 
este adagio, meninos, e to
mai-o como guia de vossas 
acções. Lembrai-vos que na 
operosidade está a saude e 
a vida, no ocio as molestias 
e a morte. 

PERGUNTAS E OBSERVAÇÕES. - Dh'isão 
do tempo: dia e noite j horas, minu
tos, segundos. - O ralojo e o qua
drante, ou gnomon. - A semana, o 
mez, o anno. - O calenuario, ou 
folhinha. - O mez corresponde mais 
ou menos ás quatro phases da lua; 
a semana a eada uma d'ellas. - O 
anno é o espaço 'do tempo que a terra 
emprega para girar ao 1'edor do sol. 
- Lustro, espaço de cinco annos. -
Secl~lo. - Vantagens que se encontra 
em fazer bom uso do tempo illustra
dos com contos apropriados. 

o bicho da seda. 

Os dias começavam a cre
scer: o ar era quasi tibio, e 
o campo revestia-se de her
vas verdes e tenras. 
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Una llla tt i na, iI signor 
maestro porto noBa scuola 
Ulla peílzuola, aBa quale e
rano attaceati tallti piccoli 
ovicilli. 

- Vedete? - disse ai suoi 
alunui, - fra pochi giOl'ui 
questi ovicini si schiuderau
no, e ne uscirallllo tanti ba
chi ueri e piccoli come for
michette. 

- E iI seme del baco da 
se ta - disse Enrico. 

- Per l'appunto - cou
tinuo iI maestro - e quan(lo 
i bachi saranno nati, noi 
procureremo 101'0 U11 po' di 
cibo, acciocche nou abbiano 
a patir la fame; li alleve
remo con cura, e vedremo 
le belle cose cIte faranno! 

Earanllo iI bozzolo
disse Peppino. 

Anche tu sei un dot-

Uma manhau o professor 
trouxe na aula um le11<;o ao 
qual estavam pegados uma 
porção de ovulos. 

- V edes ~ - disse aos a
lumnos - entre poucos dias 
estes ovulos vão abrirse, e 
delles sabirão tantos bichin
hos pretos e pequenos como 
formiguin has. 

- Esta é a semente do 
bicho da seda - disse Hen
rique. 

- Justamente - conti
nuou o professor - e quando 
os bichinhos forem nasci
dos, nos lhes procuraremos 
um pouco de comida, para 
que não padeçam fome; os 
criaremos com cuidados e 
veremos as coisas bonitas 
que vão f~tzer. 

- Farão o casulo - dh;se 
.J osesito. 

- Tu tam ben es um dou-
toreBo - aggiunse il mae- tOJ'sinho - accrescentou o 
stro sorridendo. - :Ma, prima professor sorrindo. - Mas 
di fare iI bozzolo, hauno bi- antes de fazerem o casulo, pre-
sogno di mangiare, di mau- cisam comer, comer muito; 
giar llloltO; e sai tu di che e sabes tu de que se alimen
cosa si llutrono questi bachi? tam estes bichos? 

- Jfallgiallo la foglia. - Comem folllas. 
- SI, la foglia di llll al- - Silll,as folhas de uma al'-

bero, ehe tSi chiam<l gdsu. (vore, (i ue se challla amoreira. 



E il maestro lllostr() uu 
ramicello di gelso, fece os
servare la seghettatura deUe 
foglie, ell iI fl'lltto, ancora 
acerbo, che queU'albero ci d<'1,. 

Pochi giorni dopo, con 
grande gioia deUa scola,resca, 
i bachi crano nati,ed il signor 
maestro mise su 
la pczl.:uola al
CHue foglie fre
sche di gelso. II 
di seguente si 
troval'ono le fo
g 1 i e bucherel
late; la parte 
mancante era 
stata mangiata 
dai bachi. 

Da quel ,,-ior-o 
no, iI maestro 
divise i ~moi a
I ullni in isq ua
tlre, asscgu() a 
ciasculla iI da 
ü1l'e per allevare i bachi, 
consegno 101'0 alcuni fogli 
di carta, con certi fOl'i cir
colari, e un graticciato, sul 
quale i fogli dovevano stell
dersi, 

Poi llisse: 
- Xotato intanto sul "\'0-

stro quaderllo la data di 

17-

E o professor 1ll0stL"Oll Hm 
ramin ho de amorei ra, fa
zendo observar a forma das 
folhas, e o fl'llcto ainda acer
ho, que essa, arvore produz. 

Poucos dias depois, com 
g:rande regosijo dos disei pu
los, os bichos haviam na

scido, e o pro
fessor pOI.: sobre 
o lenço algnma~ 
folhas frescas de 
amoreira. No 
dia seguin te as 
folhas estavam 
esbu:racadas; o 
que faltava }U\,

via sido comido 
pelos bichos. 

Desde aquel
le dia, o profes
sor dividio seus 
alumnos em tur
mas, e illdicou a 
cada uma, o que 

havia, de fazer para criar 
os bichos, entregou-lhe al
gumas folhas de papel com 
certos buracos redondos e 
uma canniçada sobre a qual 
as folhas deviam sel' esten
didas. 

Depois disse: 
- '1'0 ma i nota em vossos 

c,aderllu8 tIa tIa ta tIo 11011 tCIll, 
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ieri, e ser i yeteei sotto: Na
seita dei b({chi. 

Quando poi i badâ, al
I! na nto eresciLtti, si Üontl"ono 
una mattina addormentati 
coI musetto alL'insu, il mae
stro fece segnare di nnovo 
la da ta di q nel giorno, colle 
parole: Prima d01'1nita. 

COiSI continuo a far se
gnare la da ta 
delle altre dor
mite. Final
mente Ull bel 
di, con grande 
merayigIia e 
piaeere degli a
lnnni, i bachi 
cominciarono 
ad arrampicar
si su certe fra
sche preparate 
daI mac:"tro. 

IUiSieme con la da ta di 
quel giOl'no, i fanciulli scris
sero: S(/ 1 it(t al bosco. 

Gli alunni si diyertirono 
parecchi giorni ad ossenare i 
bachi che, girando c rigirando 
la 101'0 testolilla, si costrui
,ano iI ooz/:olo. E l:t 1·(tceoltlt 
dei boz::oli fu 1lI1 aItro an-eni
monto de' pill lieti , segnato 
con entusiaslllo :mI1llmdcl'no. 

e escrcyei debaixo: J.Vrt8C'Í

mento rl08 bich08. 
Quando pouco tempo de

pois, os hichos, um tanto 
crescidos, foram encontrados, 
uma manhan, adormecidos 
com o focinho para cima, o 
professor fez marcat' de noyo 
a data do dia, com as pa.
lanas: Primeira rlonnirlrt. 

Assim continuou, fazendo 
tornar nota da 
data das outras 
dormidas. Fi
nalmente, um 
be110 dia, com 
grande mara
yilha e satisfa
~ão dos alum
nos, os bichos 
comeearam a 

> 

trepar por cer-
tas ramagens 

preparadas pelo professor . 
. Tunto com :\ data d'a

quelle dia, os m eninos escre
yeram: Sllbilllt ((O bOi/que. 

Os aIuillnos divertiram-se 
varios dias obsen'ando os bi
chos, que viraml0 e revirando 
a cabecinha construiam-sc o 
casulo. E:1 colheita d08 ca:w-
108 foi outro acontecimento 
dos mais alegrcf::, mal'c,ado 
com cnthusiasmo no catlcl'llo. 
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Allora il maestro fece con
frontare le diverse date, e 
calcolare ilnumero dei giorni 
trascorsi, dalla nascita dei 
bachi aUa raccolta dei boz
zoli. 

Oonservo alcuni bozzoli 
fino alIa ~l((}:t('tll((tnl'a; gli 
altri sottopose a11' azione del 
calOl'e, acciocche la crisalide 
n011 si trasfol'll1asse in far
faUa, Fece ri petere ai ra
g-azú le metamorfosi snblte 
dal baco, e per conclusione, 
il gim'no seguente, li ('011-

dusse a visitm'e una ,filanda. 
di seta, 

Vi assicuro che nessuno 
di quei fanciuUi perde nn 
ette di quanto aveva in
segna,to il maestro, e che 
tutti sapevano ridire per filo 
e per segno Ia, storia del 
baco da í'eta e delle í'ue me
tamorfosl. 

DO)IA~DE };D OSSERYAZIOXI. - ln che 
stagiol1e nasco il baco ~ - Qnanti 
giorni impiega il baco (\ fare iI, buz
zolo' - A ,vertenze pill impOl'tallt i 
nell'allevamento dei bachi (plllizia, 
foglia buona, temperatura uniforllle 
e costante, ecc.). - Lo malattio <leI 
haco. - Vi ricordato della Ilwtamor
fosi ,li altl'i ltnimali? - COll_en-nte 
((nakho farfalla tinche deponga ,li 
nl1o,o lo nova. COSI l'evolllzione sará 
cOllll'leta. 

o professor, então, fez COll

fron tal' as differen tes datas 
e calcular o numero dos dias 
passados desde o nasci Illen to 
dos bichos até á colheita dos 
casulos. 

Guardou alguns casulos 
até á transformação do bi
cho cm chrp;állida; os ou
tros submetteu á acção do 
calor, para que a chrysúllida 
não se transfol'masse em 1 )01'

boleta. l!"'ez repetir aos meni 
nos as meíamorphoses lH)l' 

que passa o bicho, <', por 
conclusão, 110 dia seguinte 
os levQu visita l' uma fábrica 
<1e fiação, 

Garanto que ninguem, en
tre aquelles meninos, e8que
eeu coisa alguma do que o 
professor cnsiná1'a, e que to
dos sabiam dizer e l'etlizel' 
minueiosamente a historia do 
hiello da seda e de suas me
tamOl'p h Oi'1es. 

PERGUN'TAS E OB5ERYAÇÕES. - Em qual 
estação nasce o bicho da ~ecla ~ -
Qnantos dias leva o bicho para COll

st.rllir o casnlo~ - A<lYel'tenein~ mais 
importantes na. creaç'üo dos bicho~ 
(limpeza, folha boa, temperatnra nni
forme o ('ostante, ('te.). - As Illole
st,ias do hif'llO. - Lelllbra-vos da~ 

lllptnmorphosPH ,1e ontros animaes? -
Gnul'<lai algnlluL horboleta, até qne 
pouha nOVal~lt~ntt~ O~ Oyos. Assitu a 
evolncão será completa. 
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La filmula. 

U n giol'1lo, iI signor mae
RtrO disse a' suoi scolaretti: 

- II mese scorso, quando 
l'allevamento dei bachi da 
seta fn finito, io vi conclussi 
a vedere una filanda. Ve ne 
l'icordate? 

- Sissi~nol'e - risposero 
in coro i fauciulli. 

- Ora lo vedremo - sog
ginnse il signor maestro.
}1] cominciô a interl'og'are 01' 

questo, or quello. I fanciulli 
mostrarono di ricordare be
nissimo, quanto avevano ve
duto, sebbene fossero passati 
pal'ecchi giorui, ed iI mae
stro concluse: 

- ::'IIi farete per compito 
una lettcrina, ne11a quaIe <-le
:o;criverete brevemente acl un 
vostro amico la filancla, che 
visitaste con me. 

GIi scolaretti si misero 
premurosamente all'opera, e, 
prima che la lezioue fosse 
finita, consegnal'OllO il 101'0 

componimento alsignor mae
stro. 

}1Jgli porU) a casa tutti g'li 
scritti de' suoi alunni, li cor
resse, poi, com'era, solito fare, 

A fiac~to. , 

Um dia, o professor disse 
aos seus pequenos aLumllOS: 

- O mez passado, quando 
a creaçiio dos bic hmJ da i"0(1<1, 

estava acabada, eu vos levei 
visitar um estabelecimento 
de fiação! lembra vos? 

- Sim, senhor - respon
deram os meninos e111 ('oro, 

- Agora veremos - ac
crescentou o professor. E co
meçou a fazer perguntas a. 
este e áquelle. Os menino:'l 
mostraram de reconlar muito 
bem o que havütm visto, ape
zar de terem passado val'ios 
dias, e o professor conc1nio: 

- Escrevei l'lma cartinlm 
a HIn vosso aInigo, descre
vendo brevemente o ei'ltahe
lecimento que visitasteR ,inn
tos comigo. 

Os a1111unos puzeraIu mãos 
a obra solicitamente, e antes 
de acahar a aula, entregal'alll 
a sua composição ao pro
fessor. 

Este levou para a casa 
todos os escl'iptos, os COlTi

gío; tlepois, como de co-
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li ripodo ne11a scuoln, e li 
restituI ai fanciulli, accioc
che -vedessero gli errori com 
messi. Ma prima di distri
buirli, disse: 

- V ogUo leggervi la let
tera migliore, che ho trovata 
fl'a i vostri componimenti. 
State attenti: questa lettura 
vi gioverà per le correzioni, 
che dovrete fare; e lesse ad 
alta voce: 

« 0(0'0 Em'ico, 

« Ti ho scritto tante volte, 
e mi sono sempre dimenti
cato di parlarti di una vi
sita che, sotto la guida deI 
signor maestro, facemmo iI 
mese scorso ad una filanda. 
E cosa uu po' vecchia, perche 
sono passati parecchi giorlli, 
tuttnvia credo non ti spiace
rà l'averlle qualche notizia. 

« La filauda, che visi tam
mo, si trova a circa sette chi
lometri fuori de11a città. lD 
un editicio semplice, abba
stanza vasto, che sorge sulIa 
riva di uu canale. Appena 
arl'Ívati, il signor maestro 
ci fece -vedere una ruota di 
ferro, molto larga, fatta di 
taute docce insieme co11e-

stume, os trouxe de novo na 
aula, os devolveu aos me
ninos, para que vissem os 
erros em que cahiram. }\las 
antes de devolveI-os disse: 

- Quero ler-vos a carta 
mais bem escripta entre to
das. Attenção! esta leitura 
ser-vos-ha utH para as cor 
reções que tereis de fazer; 
e leu a -voz alta: 

« Querido He1l1'ique, 

< Escrevi-te tantas vezes, e 
esquecí sempre de fa11ar-te 
de uma visita, que, guiados 
pelo professor, fizemos no 
mez passado a um ,estabele
cimento de fiação. I-D coisa já 
velha, pois deu-se ha muitos 
dias, todavia creio terás al
gum prazer em conheceI-a. 

«O estabelecimento que 
visitamos, acha-se a sete chi
lometros, cerca, da cidade. 
11J um e(1ificio simples, ba
stante amplo que surge a 
beira de um canal. Apenas 
chegamos o professor nos 
mostrou uma roda de ferro, 
muito larga, feita de dornin
lias ligadas entre SI: a agua 
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gate. L'acqua deI cal1ale, ca
dendo sulle docce deIla ruota, 
la, fa girare, e la rnota, gi
rando, mette in moto certe 
macchine, che sono nell'in
terno. e'e anche nn lIwtm'e 
((, vapore, per poter lavorare 
quando manca l'acqua. 

«11 capo-operai o, ch' era 
già stato fl..Yvisato daI signor 
maestro, ci venne incontro, 
e ci accolse gentilmente. R 
~ubito ci fece vedere la 
stufa, dove vengono uccise 
le crisaZüli deI bozzolo. I 
bozzoli poi, quando vengon 
tolti dalla stnfa, sono con
selTati in un largo c:unerone 
o llwgazzeno, di:'ltesi su gra
ticei, finche non venga il 
momento di filal'li. 

«I;a filatura e fatta da 
molte donne e ragazze deI 
paese. RSilC prendono i hoz
mI i, li pongono in una ba
cinella, che contiene acqua 
calda, e li lasciano macerare 
nn po' di tempo, scotendoli 
tli continuo, per far scio
gliere il te:'lsuto deI hozzolo 
e trovare il :filo. Appena 
sono riuscitc a trovarlo, lo 
svolgono uu po' con la mano, 
e poi lo attaccano ad un 
certo onligl1o, chiamato aspo, 

do canal, cahindo nas dor
nas da roda, a põe em mo
vimento, e a roda, girando, 
acciona certas máchinas, que 
estão no interior. Ha tambem 
um motor ((; valJOJ', para se 
poder tral)alhar quando ha 
fal ta de agua. 

« O contra-mestre, que já 
fora avisado pelo professor, 
veio ao nosso encontt·o e nm; 
recebeu gentilmente. E logo 
nos mostrou a estufa, onde 
se fazem morrer as c1uTsál
lidas do casulo. Os casulos, 
pois, quando tirados da es
tufa, ficam n'llma sala gran
de, ou a.nnazem, ex:tenditlo~ 
sobre canniçadas, até que 
chegue o momento de tbl-os. 

~ A fiação é feita por 
muit.as mulheres e mocinha~ 
da terra. Bllas pegam 110~ 

casulos, l)õem-nos ll'uma ha
ciasinha com agmt qllPnte, 
e os deixam macemr algum 
tempo, sacudindo-os conti
n uauaulen te pura fazer re
laxar o tecitlo uo casulo e 
isolar o .fio. Logo que o eu
contral11 o dcsenvolvenl um 
pouco com a mão, e depois 
atam-no a 11111 apparelho cha-

I muJo dobadoira, que gua 



- 23-

che gira sempre rapidissi
marnente; e iI filo si syolge 
tutto, formando bellis::dme 
matasse color d'oro o bian
che o verdastre, secondo il 
colore deI hozzolo. 

«( Molto ancora ti anei da 
dire, per le successive opera
ÚQllÍ, che le matasse subi
scono, c per la tintura, a cui 
Ycngono sottoposte. J\la quc
ste cose non le lto "Vcdute 
con i miei occhi, e pere') le 
conosco solo confusamente. 
ln conclusione, i fili di seta 
vengono poi tessuti C011 telai I 

a, mano od a vapore, secondo 
l'uso a cui devono servire, e 
si formano cOSI stoffe, che 
sono bellissime, ma clte sono 
anche carissime. 

« - Oostano un occhio
mi ha detto la mamma - e 
sono usate quasi esclusiva
mente dai ricchi. Malagente, 
a corto di quattrini, puo vc
stirsi di lana o di cotone, ed 
anche di queste materie si 
fitllno ora tessuti bellissimi. 

«Addio, caro Enrico.Vieni 
a trovarmi presto. Ti faro 
vedere un albo di piccoli 
disegni, che spero ti piace
mnno as~ai. 

sempre rapidissimalllt'nte; e 
o fio desenrola-s-e todo, for
mando bellissimas meadas 
doiradas, ou brancas, ou es
verdeadas, segundo a cor do 
casulo. 

«lVluito ainda teria que 
dizer-te sobre as successints 
operações, a que as meadas 
ficam submettidas, e 80 bre 
as tinturas que tem de ro
ceber. Mas estas coisas não 
as "Vi com mcus olhos, e as 
conheço só por alto. Em 
conclusão os fios de seda são 
depois tecidos com teares a 
mão, ou a vapor, conforme 
o uso para que devem servir; 
e trabalham-se fazendas lin
dissimas, mas que são tam
bem ca rissi mas. 

« - Oustam os olhos da 
cara - disse-me a mamae -
c são usadas quasi quc exclu
sinl1uente pelos ricos. )fas a 
gente, que tem falta de di
nheiro veste lan ou algodão, 
e tambem d'estas muterÍas 
fazem-se hoje lindos teddos. 

« Adeus, meu caro Hen
rique·; vem ter comigo mais 
cedo que puderes. :l\Iostl'ur-te
hei um alhlllll de pequenoi'S 

l
uesen 110:-\ que, espero, te pos
S:Ull agradar. 
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«Presenta i mIeI rispetti 
aI tuoi huoni genitori, e tu 
l'lcen nn bacio daI 

tuo aff.lllo 

PEPPIYO. » 

Al nome di Peppino fu 
nu oh! di meraviglia gcno
rale. Tntti i fanciulli si 1'i
yolsc1'o verso di lui, per dirgli 
braL'o; ma Peppino, rosso 
come una ciliegia, chino mo
destamente n. capo. 

['O~lANDE ED OSSERVAZlONJ. - Si ri
chiam i quanto si disso suIl'alloya
lUento dei bachi. - Si faceiano Ye

dero e distin guere i }H"incipali tes
sllti. - Ci sono filando nel paese 1 otI 
altri opifici' - Principali industrie 
deI paese o della regione. 

DOllatello. 

Donatello nacque in Fi
rem~e nel 1383. I suoi geni
tori erano poverissimi, e nou 
potevano fado istruire. 

Il fanciullo era assai in
telligenteJ e per sua fortuna 
trovo un hcnefattol'e in Ito
herto ~fal'te 11 i, pn 1'e fiol'en
ti 110, cite lo lllise a sClwb 

«Aprcscnta minhas sanda
<;ões a teus bOlls paes, e tu 
recebe um beijo do teu 

aff.mo 

J OSBSITO. » 

Ao nome de .fosesitü lo· 
Yantou-se HIll oh! de mara
yilha geral. 1'odos os me
ninos viraram-se. para eUc, 
pam dizer-lhe ln·aw!,. Illas 
.T osesito, vermelho como ce
reja, baixou modestamente 
a cabeça. 

PEHGUXTAS E OB~EH\-AÇÕES. - Lelllbro· 
~e o (lue so dis,..e da criação ;los bi
chos. - :Faça.-se ver o distinguir os 
tecidos lUais usados. - Ha estabele
cimentos do fiação lia cidade, on nas 
re<lOllllezas f H<t ontras fabricas? -
Principaes industrias do paiz e da 
região. 

DOllatello. 

Donatello nasceu em :Flo
l'ença em 1383. Seus paes 
eram pauperrimos, e não 
podiam fazel-o istl'uir. 

O menino era muito in· 
telligente, e, por felicidade 
sua, encontrou um protector 
110 ~ellllol' Holwl'to ~Ial'telli, 
üunl)clll tlol'clI tino, que o 
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sotto i migliol'i llUlestl'i. Do- mfllHlou li eschola dos mes
natdlo comilleiõ pl'c:sto a tres mais afamados. DOII:\

seolpire in pidra ed illta- teIlo COllll\'OU a esculpir 11:1 

gliare in 10gllO, o diyelllte pedra e a entalhar lia ma
assai bravo. JDgli era ancor deira o tornou-se muito habil. 
giovinetto, quando layon') nl1 Bra ainda mocinho quando 
Urocefisso di legno per la osculpio um Crucifixo de 
chiesa di Sau ta Croce. Per- madeira para. a egreja de 
suaso cIte questo layoro gli Sa,nta-Oruz. Oonvencido que 
fosse ben l'iescito, lo 1Il0Sü'() o trahalho lhe sahira muito 
all'amico I~runolleschi, altro 1)01ll, lllo:-;trou-o ao seu amigo 
grande scuHore ed ---- Brullelleschi, outro 
architetto di JTiren- grande esculptol' e 
ze, perche gliene dÍ- arehitecto de Flo-
cesse il suo parere. rença, para que lhe 

Ques ti, franca
mente, gli dií'se: 

- Mi pare che 
tu abbia messo in 
croce uu contadino, e Don 
un Cristo. 

E Donatello, pieno d'ira, 
l'ispose: 

- Piglia un legno, e prova 
a farne uno tu! 

II Brunelleschi tacque, e 
senza dir nulla a DessuDo, si 
mise a fare un Orocefisso, 
che riese! una vera opera 
d'arte. Quando l'ebbe finito, 
invito una sera il Donatello 
acenare con lui. Nell'andare 
a casa, il Brunelleschi com
poro formaggio, uoya e ill-

dissesse sua opinião. 
:Este, francamen

te, disse: 
- Parece-me que 

tu puzeste em cruz 
um camponez, e não um 
Christo. 

E Donatello, muito zan
gado, respondeu: 

- Pega num pau e faz 
outro tu mesmo. 

Brnnelleschi calou, e sem 
dizer nada a pessoa alguma, 
poz-se a trabalhar um C1'U
citixo, que saldo uma verda
deira obra de arte. Qnando 
acabou convidou uma noite 
Donatello para ceiar em sua 
companltia. Bmquanto iam 
para a casa, Brnnelleschi 
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saIata, che doveyano ~enil'U ] comprou queijo, ovos e al
per la cena, e disse all'a- face que deviam servir para. 
mico: a, ceia, c disse ao amigo: 

- A "\Vlati con queste cose - I.Je,a, tudo isto para 
a casa, mia, e n aspettami, minha e~,sa" e alí espera, que 
che io vengo subito. eu vou .la. 

Appena il Donatello fu Apenas Donatello entrou 
entrato in casa, e vide ap- na casa, e deparou com o 
peso aUa pare te il Orocefisso Ohristo de Brunel1eschi pin
deI Brunelleschi, lo tro,(\ durado á parede, o achou 
cOSI perfetto cbe, per la mc- tão perfeito que, de mara
raviglia, apri le mani che vilha, abrio as mãos que se
tenevano iI grembiale, e la- guravam o a"\entaI e deixou 
seio cadere a terra tutte le c3hir ao chão todas as pro-
provviste. visões da ceia. 

Sopraggiunto il Brunelle- Kisto chega BruneUeschi, 
sehi, rise di cio, e iI Dona- que rio de tndo, e DonatelIo 
tello gli disse: disse-lhe: 

- A te e dato fare 1 - A t.i é dado esc uI pir 
O1'isti, a me i contadini! os Chl'istos, e a mim os 

:Ma da quel giOl'no i due 
bravi artisti furono piu amici 
c.he maio 

II Crocefisso di Donatello 
e queUo deI Brunel1eschi si 
conservano t.nttora nella chie
sa di Santa Croee in Firenze. 

Donatello, seguendo il na
turale ingegno ec1 applican
dosi eon tutte le sue forze 
alIo studio deUa scultura e 
dei hassorilievi, riescl poi a 
diventare uno dei piú grandi 
artisti c1w van ti l'Italia. 

cam pOllezes ! 
Mas desde aquelle dia os 

dois valentes artistas ficaram 
mais amigos que (l'ante8. 

O Crucifixo de Donatel1o 
e o de Brunellesehi estão 
ainda lla egreja de Santa 
Cruz em Florença. 

Donatello,seguindo as ten
deneias llaturaes do seu ta
lento, e applican(lo-se eom 
afinco ao estudo da escn1-

ptura e do baixo-I'ele"\o, COll
segui o t.ornar-se um dos ma
iores artistas que tem a 1-
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Molte sono le opere ehe di 
lni si anunirano in diven,e 
città d' Italia, e specialmcnte 
in Firenze, e tntte dimostrallo 
quanto grande fosse il suo 
genio per iI quale, ancho 
dopo tanto tempo, lo si ri
corda fra i migliori scultori 
i taliani. - Eg'li mOrl in Fi
rellze nel 1444. 

DO~lANDl!: ED OSSEUVAZlONI. - Si faccia 
ripe tere brevemente e poi tras,criyen' 
la biografia di DOllatello, - Si prenda 
occasione da cio per parlar e de lIe arti 
belle. - VI ii qualclIe monumento, 
qualohe quadro, qualche altra opem 
d' arte degua di nota nel paese f -
Si conduoauo i fanciulli ad ammirarla 
e si faccia 101'0 descrivere. - Ui fu
rono nel paese artisti di grido' - Se 
ne ricol'dino per som mi capi la vita 
e le opere. 

n eristallo eH JlepllhlO. 

Un giorno Peppillo, COll

trariamente aI suo solito, nou 
era attento. Piu volte ilmae
stl'O lo ri chiamo all'ordíne, 
ma inutilmente. Peppiuo 
continuava a distl'arsi, o piut
tosto a eoncentrarsi neHa 
contemplazione di uua cosa, 
che custodiva gelosamente, 
e che nessuno aveva ancOl' 
vista. 

talia. Muitas são as obras 
d'elle, que se admiram em 
diversas cidades da Italia, e 
especiahncllte cm :Floreut;a. e 
todas mostram quão grande 
fosse o seu genio, pelo qual, 
ainda depois de muito tempo, 
é lembrado entre os melho
res eseulptores italianos. -
l\Iorl'eu em Florença em 1444. 

PERGUNTAS E Oll"ERVAI,'ÕES. - Faça-56 
repetir brevemente e depois traU8<:rtl
ver a biographia (le Donatello. -
Aproyeitem o ensejo para faIlar nas 
bellas-al'tes - Ha algum lllonulllellto, 
algum quauro, alguma obra de arte 
na cidade? - Levem os mellinos a 
apreciaI-a, e os induzam a descre\"el-a. 
- Houve na cidade artistas de fama f 
- Lembrem Sllllllllal'iamellte a vida 
e as obras d'elles. 

H (,l'rslal ii.' ,lose~it.o. 

Um dia Jose~ito, cuntra
riamente ao seu costume, llllO 

estava attento. Mais de uma 
yez o professor o chamou á 
ordem, lllas dehahle. J ose
sito continuava distrahido, 
ou melhor, entretido com a 
contemplação de um objecto, 
que guardaYlt com muito 
cuidado, e que ninguem tinha 
ainda yisto. 
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lUa nou alHl(" guarI, ehc 
il maestro surprese Peppino 
i n flagrante! 8a pete che cosa 
ltyeya PCppillO L. o che cosa 
1'aceva, inyoce di situe at
tento alIa Ieúone? 

Peppillo ftyeya portato in 
iscuoIa nu pezzetto di cri
stalIo, di forma prismaticH. 
di quelli che, per lo pili, si 
attaccano per ornamento ai 
lampadarii, che si accelldono 
llci teatri, nelle grandi sal e 
e nelle chiese. 

Egli, quando non era os
seITa to, si pOlleya iI cristallo 
iunanzi agli occhi, lo facenl 
girare lentamente, e si di
vertinl a gnardare la Iuce 
attraverso di esso. IJa Ince 
gli appariva cOSI di vari co
lori, viyissimi e Iucollti, tra 
cui i principali onmo iI rosso, 
il verde, il giallo, il tUl'
chino. 

Peppino era piaceyohnonto 
meravigIiato deI llUOVO 1'ello
meno.... e per questo non 
badaya piu alle spiegazioni 
deI signor maestro. 

Ilmaestro rimprOVerl) dol
cemente Peppino, e gli tolse 
il cristallo. Poi dis:,e, mo
strandolo alIa scolal'esca: 

- Eceo q ul'l che a vent 

.lHas 11;\0 passou lIluito e 
o professor apanhou ;Joscsito 
em flagrante. 8abcm o (1110 
J osesito escomlia'? e o q uü 
fazia em yeh de prestar a t
telH:ão {t lic~\ao ~ 

J osesi to trouxera na es
chola um pedacinho de cry
stal, de forma prismática, 
dos (1 ue, o mais das vezes, 
pilHll1ram-sc por ornamento 
aos lampadários que se usam 
nos theatros, llas grande sa
las e nas egrejas. 

J1Jlle, qnalHl0 julgava não 
ser yisto, punha o crystal 
deante dos olhos, o fazia 
girar lentamente, e divertia
se a observar a InÍ'J atravez 
d'elle. A luz mostrava-se-Ihe 
assim de varias cores vivissi
mas e brilhantes, entre as 
quaes destacavam-se o ver
melho, () verte, o amarello, 
e o azuL 

.T osesito estava ap:radavel
mente surprehendido pelo 
novo phenómeno, e por isi"o 
não prestava mais atten~ão 
ás explicações do professor. 

l<Jste admoestou amoravel
mente .J osesito e tirou-lhe o 
crrstaL Disse depois, mo
strando-o á eschola: 

- Eis aq uí o q ne Jose-
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Peppi no. ~ ou dico C /te sia 
male osselTH re le cose, che 
ci capitano tra mano, i fe
llomelii che accadolio ill
torno a Boi; piu yoIto allzi 
(ve lo ricol'(lcrete) yi ho deHo 
che l'ossfJ'l'aziune C madre deZ 
sapere. JHa yi ho anche detto 
che Of/ni cosa l'lt {alta (t SIlO 
tempo. E que8to non e iI mo
mento di occuparci deUa luce 
ü dei colori. 

U n giOl'no vi portero io 
neUa seu ola un bel p1'ÍS}}W 

di cristallo, e eon queUo vi 
faro vedere ehe la luee deI 
sole, la quale a noi apparisee 
bianca, e invece composta 
dei sette colori, che già co
noscete. 

Per questa mattina, mi 
cOlltelltel'(), finita la lezione, 
di far vedere iI cristallo di 
Peppino; ma, s'intellde, 801-

tanto a qnelli, che sarallllO 
stati attellti e cOlllposti! Sal'à 
COllle un'antieipazione deUa 
leziolle, che vi faro poi. 

Peppino, che s'era tntto 
l'annuyolato ai rimprovel'i 
deI maestro, si rincoro, e 
incl'ocintc le braceia, si P()~c 
iu atto di chi vnol prestarc 
grande attellzione. Molti de' 

sito tinha. Xão digo que sr,ja 
mal observar as coüms, que 
nos chegam ús rnaos, os phe
nórneuos que se revelam ao 
redor de nos; mais de Ullla 
vez até (lulYeis de lembrar
vos) vos disse que a obsCJ'
vaçüo é a mae do sabel'. Nas 
tenho dicto tambem que cadn 
coisa tem sc/(, tempo. E este 
não é o momento para nos 
occuparmo-nos da luz e das 
cores. 

Um dia hei de trazer lia 
aula um bello prisma de C1'y

stal, com o qual vos mostrarei 
que a luz do sol, a qual nos 
pai'cce brauca, é pelo C011-
tral'io,composta de sete cores, 
que já conheceis. 

Esta manhan, limitar-me
hei, finda a licção, a mo
strar o crystal de J osesito ; 
mas, fica entendido, somente 
aos que forem attcntos e 
compostos! Será como um 
antecipação da, licção que 
'os farei em seguida. 

Josesito, que eshiYa amua
UO pelas a<1moestações do 
professor, reanimou-se, e cru
zamlo os l)J'a~~os, poz-se em 
attitudc <1e fluem presta 
grande a.ttellção, .Muitos eu-
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suoi compagui l'imitarono. 

_,llla flue della lt';',íone, iI 
m~H:'~tl'o tratte1111C !lclla seuo
la gli alunni piil llloritcyoli, 
c lascit) ellC si diyertil'scro 
('01 cristallo di Peppillo. Poi 
l'el'tituI a <I uesti il suo gio
('a Holo, 11011 senza riconlargli 
nuonUllcntc i doveri di oo'ui o 
lmoll soola1'o. 

DOllA)o;DE ED O~8ERVAZ!O"'I. - 11 llla,,
~tro lliostri ai bllOi alunui il prisma 
rdto triaugolare, che toglim'à dalla 
Sllll colleziono de' solidi iu leguo, Se 
la colleziolle dei soliüi non esiste uella 
scuola, iI maestro yolonteroso s'illl1u
stri a fabbricarno uno di cartoue, -
~ou e ycro eLe quando uell'areoba
leno I'reÜOmiIH1 ii ro~so, sia segno di 
guerra, uc chI' quando prol1oI\Jina iI 
giallo sia seguo di bUOll raecolto, eec, 

I flori. 

lí11 LeI giol'llo di prima
vera, quando i fallcilllli eu
tn11'OUO in iscuola, videro 
sulla cattedra, immerso in 
uu bicchiere d'acqua, un bel 
flore di giglio, e alcuni ga
rofani, chc spandenl.llo nella 
stanza un grato pl'Ofnlllo. 

- H o 1'0l'tato q Ilcsti fiOl'i 
- dí~se iI 1llae~tr() - pc]'clll" 
de~idero cIte li o:-:~('],Yiatc UlI 

tre seus companheiros, o imi
taram. 

N o fim da Iic~ão, entre
teve na aula os discipulm; 
mais merecedores e deixou 
que se divertissem com o 
crystal de tT osesito. Depois 
devolveu a este seu brin .. 
quedo, sem deixar de lem
hrar-lhe os deveres dos bons 
alumuos. 

PERGUNTA::; li: OIlSERVAÇ'ÕI!:S. - o pro
fessor lllostro aos alumuos o prisma 
recto triaugular da sua collecção üe 
solidos om madeira. Não existindo a 
cOllec~ão na cschola, o professor de 
bO'L vontade, o arrauje com o pape
lão, - Não é ,-on1ade; corno diz o 
PO\-O, que quando no arco iris pre
domina. o vermelho, IUL signal de 
guerra, e quando lH'eüomina o ama, 
rel10 ha signa1 (le colheitas boas, ec(', 

Um be110 dia de pl'lllla
vera, ao entrarem na aula, 
os meninos viram sobre a 
mesa tIo professor, mergul
hada num copo de agua, 
Ullla bonita, flor de liz, e al
g'nus cravos, que exhalavam 
um perfume tIelicioso, 

- Trouxe estas flores -
dis:--;c o professor - porquê 
(h~:--;(jo (llW Ol-l obl-lcrvcis de 
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po' da,v\'Ícino, e prcndiate 
conoscenza (1elle di ,~eri'e part.i 
di cui sono composti. Voi 
forse avet.e fin qui creduto, 
che i fiori siano un semplice 
ornamento deHa piantn; 8ap
piate invece, che il fiore e 
una parte importantissima, 
e quasi indispensabile dei ve
getali. Avvicinatevi aI mio 
tavolo, per vedeI' meglio. 

Sentiamo prima di tutto, 
chi mi sa distinguere le va
rie parti di questo garofano. 

perto () tOlllei~ conhC'cimcnto 
das diversas partes de que 
são formados. Vos, talvez, 
julgastes até aquí que as 
flores fossem um simples 
ornamento da planta; ora 6 
preciso saber que a fiO!' ~ 
uma parte importantíssima, 
e quasi indispensa,el dOfo~ 

vegetaes. Aproximai-vos da 
mesa, para Ter mais a gosto. 

lUas em primeiro logar, 
,amos a ver quem sabe di
stinguir as ,ar ias pades d'e
ste craTO. 

I fanciulli si guardarono Os meninos entreolharam-
l'un l'alh'o, ma nessuno ri- se uns aos outros; maR 11in-
spondeva. . guem respondia. 

Si avyicino allora Peppino Appl'oximou-se então .To-
e disse: sesito, e disse: 

- Signor maestro, ci sono - Senhor professor, ha 
cinque fog-lioline rosse. cinco folhinllas Termelhai'. 

- Va hene, - disse ii - :Muito bem - disRe o 
maei'tro: - tu hai occhi per professor; - tu tens olhos 
vedere. Qnesto e un garofano para ver. Este é um cravo 
semplice ed ha solo cinque simples e tem so cinco fo
foglioline rosse: ma ci sono lhinhas Terme1has; mas lia 
anche i garofani doppi, che tambem craTOS dobrados, que 
avrere Tisti certamente, i certamente tendes Tisto, e 
quali hanno moIte di queste que tem d'estas folhinhas um 
foglioline. numero maior. 

- Si~signol'e - rispose1'o - Sim senhor - rel'pon-
i ragazzI. deI'am os meninos. 

- Eccone qna uno - disse - Eis aqní um - disse 
i1 signor maestro. - Se dopo o professor. - Se depois da 
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Ia lezione, qunIcnno di ,oi 
si YO\'1'.1 tIiYel'tire a contare 
tutte lo fogliolino rosso di 
(]llesto garofano, io glielo 
regalel'o ,oleuticri. 

- lo, io, io ... ~igllor mae
~tro -- risposoro piú ,oei. 

- Siete iu lllolti a ,0-

ledo: io regalcn\ dunquo iI 
gal'OfallO a elli starà piú at
ten to, e mi sa prà ri petere, 
in tino di lozione, quanto 
a\TemO tIetto. Illtan(o 8ap
piate cIto ciascnna di queste 
foglioline rOS8e si chiama 
))(~t((lv, e che tnUi i petali 
insieme formano la corol/a. 
Qnanti petnli ha dunque Ia 
eorolIa deI garofano 8em
plice' 

- Oinque -risp08e1'0 pa
recchi alunui. 

- Ora gual'date sotto la 
corolla; che cosa ,edete ~ 

- DeI ,erde. 
- Guan1ate llleglio; 08-

senate cioe la forma di 
qllesta parte ,erde. 

- Sembrano foglioline u
nite insieme. 

-- Benissimo - disse iI 
maestro. - Vedete che basta 
gnardare attentamente co' 
propri occlli, per imparare 

aula, aIguem quizcr diyertir
se a contar tOt1as as folhi
nhas vermelhas deste era YO, 

cu lh-o darei de presente e 
oom prazer. 

- j;ju, eu, eu ... senhor pro
fessor- responderam muitas 
,ozes. 

- Sois muitos a querer: 
eu, pois, farei presente do 
cravo a quem estiver mais 
attento, e souber repetir, em 
fim de aula, quanto for ex
plicado. Por ora saibais quc 
eadauma destas folhinhas 
vermelhas chama-se pét({l((, 
e que todas as pétalas juntas 
fOJ'mam a corol! ({. Q uall tas 
pétalas contem pois, a co
ro11a do cravo simples~ 

Oinco - responderam 
yarios alumuos. 

- Ora observai em btlixo 
da coroIla; que é que ,Gdes '? 

- Alguma coisa de ,erde. 
- Reparai bem; obscrvai 

a forma desta parte ,erde. 

- Parecem folhinhas jun
tas. 

- Mui to bem - disse o 
professor. - Vedes que basta 
obscrvar attentamcllte ('om 
pl'oprios o] hos, para a lJprcn-
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.. ......... Corolla ..... Corolla 

···· ·····-3taml ..... Estames 

Giglio ...... Lirio ··· ····· ···Plstill ó .... Pist1ll~ 

Pétal1 ..... Pétalaf ............ .. 

2 ltalo ,Púl·loghese. 3' claue. 
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moltissimc cose. Qnel'olta parte 
verde doI tiol'c, deutro cui 
8ta chi usa la corolla, prima 
elIe il floro sia 8boceiato, si 
ehiama càlice, a eagione della 
sua forma, e le foglioline, 
che lo formano, si chiamano 
8eprdi. 

II calice e la cOl'olla, ma 
speciaImente quest' uI t ima, 
sono le parti piú belle deI 
fim'e: per() nOll SOU o le pit't 
importanti. Spesso anzi man
callo deI tutto in certi flori. 
O."selTate, per esempio, qne
sto :flore di giglio, e ditem i 
qnauti sepaIi lia il suo ca
lice. 

- SigilO!' maestro, non e'e 
I'ha il caIice - salto su a 
dire Peppino. 

- Hai ragione - sog
giullse il maestro.-ll giglio 
nou 11a ealice. E come chia
mate queste foglioline, bian
che e odorose, che formallO 
il flore ~ 

- Sono i petali - rispo
sero i fanciulli. 

Contate un po' quanti 
sono. 

Sono sei. 
Stacehiamoli ad uno 

ad uno, con bel garbo. Che 
cosa resta nel mezzo ~ 

der muitis!'<imas coisas. Esta 
parte yerde da flor, deutro 
da flual está encerrada a co
ro11a, an tes f{ ne a flor des
abroche, c1w,ma-se c((!ice 1)0]' 

causa da sua forma, e as fol
hinhas, que o formam, cha
mam-se 8épalas. 

O calice e a coro11a, mas 
especialmente esta ultima, 
são as partes mais bellas da 
flor: mas não são as mais 
importantes. Às vezes até 
faltam completamente em 
certas flores. Obsenai por 
exemplo, este lirio, e dizei
me quantas sépalas tem seu 
calice. 

- Senhor professor, não 
tem calice - disse .J osesito. 

- Tens razão - accre
scentou o professor. - O lírio 
não tem calice. E como cha
llJaes estas folhinhas brancas 
e cheirosas, que formam á 
flor? 

- São as pétalas - res
ponderam OS meninos. 

- Contai um pouco quan
tas são. 

São seis. 
- Tiremol-as uma por 

uma, com geito. Que fica 
110 meio? 
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Restano dei filetti, lUli

ghi o sottili, C011 un ingros
sarnento in cima: sembrano 
mal'tellini. 

- Ben detto! - aggiunse 
ilmaestro; - sembl'auo pro
prio martellini. Oontateli, e 
vedl'ete che son sette, e che 
uno d'essi, quello ch'ê in 
mezzo, e piu lungo degli 
altri e anche lIa il capo di
verso. Questo filo piu lungo 
si chiama pistülo; gli altri 
sei sono gli stami. Pistillo e 
stami sono le parti piu im
portanti deI fiore. Gli stami 
son terminati da una specie 
di borsetta chiamata antéra, 
la quale contiene una pol
verina finissima, detta lJol
Une. II pistillo e una specie 
di tubicino Y1lOto, che co
munica, per la parte infe
riore, con un ingl'OSSalllento, 
detto ovario, perche contiene 
gli O1nlli, cioe una specie di 
piccole ova, che poi diven
tano i senti. Perche possa 
avvenir ciô, bisogna che la 
polverina dell'antéra, iI pOl
line, si versi dentro il pi
stillo, e vada a fermarsi nel
l'ovario. Allora questo s'in
grossa, e di ven ta il fl'lttto 
della pianta, e gli ovuli, 

l?icam uns metes com
pridos e delgados com um 
engrossamento en cima; pa
recem made1linhos. 

- Bem dieto! - acere
scentou o professor: - pare· 
cem mesmo pequenos mar
tellos. Contai-os, e vereis que 
são sete, e que um d'elles, 
q ue está no meio, é mais 
longo que os outros, c tem 
talllbelll a cabeça di:fferente. 
Este filete maior chama-se 
pistillo,. os otros se is são 
estames. Pistillo e estamos 
acabam em uma especie de 
bolsa, chamada anthéra, a 
qual contem un po finissimo 
chamado ]Jollell. O pistilIo é 
uma especie de tubosinho oco, 
que comunica, pela parte infe
rior, com um engrossamento 
chamado ovario, porqué con
tem os óvulos, isto é, uma es
pecie de pequenos OL'OS, que 
clepois se convertem cm se
mente. Porqué possa dar-se 
este facto, é preciso q ue o 
pó da anthéra, o polIen, der-

: rame-se no pistillo e ,a pa
rar no ovario. Então este 
incha, e torna-se o fructo 
da planta, e os óvulos, como 
dissemos, convertem-se em 
sementes. 
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COllle si di~~e, di YOU fano i 
Sellll. 

Orã taglio per III -til, nel 
sonso dolla Iungltl'zza, il ga
rofallo, e yoi yecll'ete distin
tamente l'o\:ll'io . .E per oggi 
basta, perdu\ come ayetc 
ndito, ei sono lllolti nomÍ, 
nuoyi per yoi, ehe cloyrete 
nunlllclltare. Scndamo ora 
chi mi sa l'ipetere i llomi 
clc11e parti deI fiore. 

rel)pino, eh'em stato at
tentissimo, seppe ripetel'e per 
1110 e per ~t'gno qUtmto ayeYH 
spiegato il signo!" maestro, e 
s'ebbe iu rt.'o'alo il bel o'aro-

~ b 

fano cloppill. E ora sta C011-

tando i petalL clle ne for
mano la coro11a! 

DO)IA:\DE ED O~,EnYAZIO:\I. - Si ri
e hiamillo le par! i l'ri!l ci]l" I i (lelle 
piante ill gellerale: iI gam1JO, o stclo, 
o canle, o fusto, ° trOllro; II' radiei 
o l,arbe; i ra",i: le fo."lie; iI Jiore; 
iI frlltto e i ;,emi. - ln uu tempo 
piú o 1ll"1l0 breve iI cal ice e la eo
rolla deI fiore an'izziscono e callollo, 
si diss,eccano e rauollO gli ~tami, e 
rilllane l"oVal'Í0, iI quale, meglio llU

trito, <'l'cs,'e e furma il frutto. Ci 
~OllO' piante senza fiori, quali i funghi, 
le felei, ecc. 

Agora ('orto, 110 sentido 
do comprimellto, o Cl'aYO e 
yereis distillctamente o ont
rio. E para hoje b:u;ta, por
qné, como tendes ouvido, ha 
m ui tos nomes, novos para 
vos, que tereis de lembrar. 
Vamos a yer agora quem 
:-abe repetir os nomes das 
varias partes da fior. 

J osesito, que estivera muito 
attento, soube repetir de fio 
a pavio quanto explicara o 
professor, e gall hon em pre
sente o lindo cravo dobrado. 
Agora está contando as pé
talas, que formam a coro11a. 

PEHGU:\TAS E OBSERVAÇÕES. - LClIl

brem-se as partes pl'ÍucÍpaes das 
planta~ cm geral: a llaste, OH dule, 
Ou tronco, ou colmo, on espÍ(l ue; as 
l'nizes ou barbas; o., ramos, as fol
has, a flor: o fructo e a semellte. -
X'um tempo mais 011 menos Tlreve, o 
calice e a corolla eh flor murchalll 
e cahem; seccam e caIlem os estames, 
e fica o O\-ario, o 'lual, melhor ali
mentado, cresce e forma o fructo, 
Ha plantas sem íbres, quaes os co
gumelos, os fetos, etc. 
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I pUllti cardillali. 

Una mattina Peppino, a.p
pena finito di fare colazione, 
ricevette una letterina. 

- Chi sarà, che mi scri
vet .. - disse egli apren
doIa. E subito COI'se con 
l'occhio alIa firma. 

- To' - fece subito - e 
Giulio: chi sa che cosa 
vOl'l'à L. E lesse: 

« Oa1'issüno Peppillo, 
Di casa, 25 aprile 19 ... 

«Mentre ti scrivo, ho il 
viso rosso per la vergO'gna, 
ma tant'e... Ieri, mentre il 
signor maestro ci spiegava i 
punti cardinali, io giocavo 
cou Anselmino a tira e molla 
coI fazzoletto, sicche non 
capii un bel nulla. Dopo, iI 
maestro ci ha dato per com
pito di rispondere a certe 
domaude sulla lezione fatta, 
ed io non so scrivere una 
parola. Fammi il piacere di 
aiutarmi tu in qualche modo. 
La mia donna di servizio 
aspetta la risposta. 

c Gl'azie anticipate daI 

tuo aff.mo 

GIULIO. » 

Os pontos cal'deaes. 

Uma manhan J osesito, a
cabando de almoçar, recebeu 
uma cartinha. 

- Quem será que me 
escreveL. - disse abrindo-a. 
E logo correu com os olhos 
á assignatura. 

- Oh! -disse - é Julio: 
que quererá elleL. E leu: 

« Oaro J08esito, 
De casa, aos 25 de abril de 19 ... 

« Escrevendo-te estou mui
to envergonhado, mas não 
hã remedio .... Hontem, em
quanto o professor demo
strava os pontos cardeaes, eu 
brincava com Anselminho, 
de maneira que não com
pl'elldí patavina do que disse. 
Depois 110S deu por trabalho 
em casa, de responder a certas 
perguntas sobre a licção, c 
eu não sei o que escrever. 
Faze-me o favor de me aju
dar de qualquer maneira. 
A criada espera pela res
posta. 

« Agradecimentos do 

teu aff.mo 

JULIO. » 
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Peppiuo, appen:l eLbe lottn, 
la lettel'ina di Giulio, la nllt() 
e riyolto fra le mani, quindi, 
facendo animo risoluto, disse: 

- Qui nou c'e via d'u
seita; bisogna aiutare questo 
poyero Giulio a trarsi <r illl
paccio. lUa ci riuseiro '? Qui 
8ta il bllsillis,. ael ogni modo 
mi ci devo proulre; e po
stosi aI tavolo serisse: 

« Caro Giulio, 

« Mi proyer() a soddisfal'e 
11 tuo desidel'io, quantunque 
tema molto di non poterci 
riuscire, come yorrei. 

« II nostro signor maestro 
ieri ci ha detto che nello 
studio deUa geografia, le 
carte geogl'anche sono di 
grande aiuto. 31a natural
mente bisogna saperle ado
peral'e, e per poterle adope
rare, per poter indicare un 
punto della torra, nolla sua 
posizione rispetto ad uu al
tro, e nocessal'Ío conoscere i 
punti cardinalí, come e ne
cessario sapen~i orientare od 
oriZzolltare, quando siamo 
llell'aperta eampagna, o ill 
luogo sronosciuto, se HOll 
yogliamo smarril'ci. 

«Ora, che cosa siano i 

Lida a cartinha do Julio, 
.rose8ito a virou e l'oyirou 
entre as mãos, depois reso
lutamente disse: 

- Aquí não ha outra sa
hida; precisa, aj udar Julio H, 

livrar-se destas difficuldades. 
Mas chegarei a tanto'~ Aquí 
está o bllsillis,. em todo o 
caso pl'llYarei; e sentou-se á 
mesa e esereyeu: 

« QUe1'ido Julio, 

« Procurarei satisfazer teu 
desejo, embora tenha receio 
de não conseguir o meu in
tento como queria. 

«O nosso professor disse 
110n tem que no estudo da 
geographia as cartas geogl'á
vhicas são de grande auxilio. 
}Ias, naturalmente, é preciso 
sabeI-as usar, e para serYÍr-se 
(F eUas, e podor indica l' um 
pouto da terra na sua pusi
ção relativa a outro, é ue
cessario conhecer os pontos 
cardeaes, como é necessario 
saber-se oriental' quando es
tamos no campo aberto, ou 
em Iogar desconhecido, se 
não queremos extraviar-nos. 

« Ora tu (leyes conhecer o::; 



- 39 -

punti cardinali, lo devi sa
pere. Lo abbialllo studiato 
anche 1'anHo scor80. 

«I punti cardinali indicano 
le direzioni in cui si vede ii 
sole. Oosl il hlOgO donde aI 
mattino pare che sorga, di
cesi levante od est; la parte 
opposta,ossia clove tramonta, 
ponente od ovest; di fronte 

. . 
.' 

~.:;~ ... :'--:2,:" o 

pontos cardeaes; os estu
damos o :mllO passado. 

« Os pontos cardeaes in
dicam as direcções em que 
se yê o sol. Assim o pon
to donde na manhan parece 
que elle se leyante, chama
se oriente, levante, nascente, 
este, leste; a parte opposta, 

... ':.. . 

-:.:. ... ;~4 

~iif""'- o = o:-c :- ~-
~ 

, o~"~::~i~;'~-:2 
poi, lasciando a destra iI 
levante, si ha il settentrlone 
o 1l01'd, e dalla parte opposta 
ii mezzodi o s/{d. 

« Eccoti nn piccol0 dise
gno: esso ti darà forse una 
idea piu chiara di quello che 
110n siano riuscite a fare 1e 
mie poyere parole. 

«Qnesto per il giol'1lo, 

onde parece descambar, poen
te, oeste, occidente; na frente, 
deixando o leste a direita, 
temos o nOl'te, ou septentrú70, 
e da parte opposta o sul ou 
meio dia. 

« Eis um pequeno dese
nho: darte-ha uma idea mais 
clara da que as minhas po
bres palavras não consegui
ram, talvez, por em rele,o. 

« Isto para o dia, e quando 
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quando c'o H sole, N elIo notti 
serene, invece, possiamo tro
vare i quattro punti cardi
llali distinguendo neI cielo 
uu gl'UppO di stelle dctto 
OJ'Sct maggiol'e, 
«L' 01'Sct mag

gim'c e queI 
gruppo (li sct
te (*) stelle, 
deHo anche-il 
0((1'1'0, che piit 
volte abbiamo 
,"eduto insie
llle, 01' belle, 
ne lIa dirczione 
deU' 01'Srt lII((g

gi01'c, e preci
samente dcUe 
duo ultime 
ruo te deI 0((1'-

1'0, si ,"ede una 
stella bella e 
lllcente, cltc fa 
parte di un'al-
tra costdlnzionc dctta I' Orsft 
minore od il piccolo Oarro. 
Quella stelln, c la polm'e, e 
seglla iI 1/o}'(l o settentrioJle. 
Situato di fronte alIa stclla 
polm'e o llonl, avrai aHa tua 
destra il lev((nte, alla tua 

(*) Selte sono le stelle piLl visibili ad 
occlli o !ludo, ma di falto l'Orsa llIag
giore conta 64 stelle, 

lia sol. Nas noi tos cla ras, 
pelo contrario, podemos a
char os pontos cardeaes, di
st.inguindo no cen um gmpo 
de estrcl Ias chamado Ursa 
ma,iol'. 

~ A U?'S (t 

1n aio?' é um 
gmpo de sete 
estrellas (*) 
dicto tambem 
o Oa'J'1'o, que 
muitas vezes 
vimos juntos, 
Pois bem, na 
direcção da U1'
S((, 1Jwim', e ju
stamente das 
d nas ultimas 
rodas doO((I'J'o, 
vê-se uma es
strelIa bella e 
brilhante, que 
faz parte de ou-
tra constelIn

ção chamada Ul'sa menor, 
ou 2Jequeno O((J'}'o, Esta é a 
estl'elln polm' c indica o 
nOl'te ou septellt'1'iüo, Posto 
em frente da est1'elln polwl' OH 

1w1'te, terás á, tua direita o 
m'iellte, á, tua esquerda o 

(' ) Sétc são a estrell as visiveis a olho 
)lIí ; JUa~ do ClctO :1 Ursa lIwiol' cnll! a 
6·1 es! relias, 



- 41 -

sinistra ii jJoJlcnte ed a tergo 
il sud o lIIczzod'i. 

« DUllque, cOSI di giorno, 
come nelle notti serene, e 
facile orientarsi. 

« Basta non camminare 
come le oche, con la testa 

JJoente e átraz de ti o 8ul ou 
meio dírt. 

«Pois bem, de dia, assim 
como nas noites claras, é 
facil orientar-se. 

«Basta não andar como 
os marrecos, de cabeça no 

all'aria, ci08 
senza osser
vare nnHa. 

Nord 
ar, sem ob
servar nada. 

«Ma non 
sempre, ci 
lIa detto il 
maestro, ii ~ 
cielo c se- ~ 
reno. Cisono o 

anche notti 
scure e gior
nate nebbio-
se o di piog-
gia; e lo san- Sud 

no i poveri 
marinai,obbligati talyolta, a 
navigal'e per giol'l1Í e giorni, 
senza vedere nc un raggio 
di sole ne una stella. ln tali 
casi, come faranno essi a 
seguire giustamente la 101'0 

1·ottrt? 
« Oggi, ha detto iI signor 

maestro, si consulta uno stru
mento detto b!'c88ola. Questo 
stl'lunento e general mente di 
ottone, a guisa d' orologio, 
mnni to di una lancetta cala-

« Mas não 
scm pre, dis
se-nos o pro
fessor, o ceu 

~ é claro. Ha 
noites escu
ras e dias de 
neblina e de 
cllUya; e o 
sa bem os 
pobres ma-
rin 1t ei ros, o

brigados ás vezes a navegar 
dias e dias sem ver nem um 
raio de sol, nem uma estrella. 
Nestes casos, como farão e11es 
para seguirem seu 1'/{1ll0~ 

« Hoje, disse o professor, 
consulta-se um instrumento 
chamado bÚ88ola. Este é ge
ralmente de latão, com forma 
de relojo, munido de UUla 
agulha magnetica, moyel so-
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mitata, mobile Sll di nn per- b1'o um eixo, a qual tem a 
lIio, la q ualo lia la pl'oprÍotà propriedade de dirigir a pOli ta 
di volgere sempre una punta para o lIorte. Assim, telldo 
verso iI nord. COSI, avendo a bussola, acharemos o norte, 
la bussola, tl'oYeremo iI lIord olhaudo na dirccçao da ponta 
guardando neUa NOfID da agulha, que 
direzione d ell a se distingue da 
detta punta della outra ponta vi-
lancetta, la quale rad:t para o mcio 
si distingue daI- dia ou pela forma 
l' altra pUIl ta, ri- (10 frec ha, ou pela 
volta a mezzodl, cor mais escura. 
o per esser fatta Estoinshumellto 
a freccia o per precioso, i n d i s-
essere di colore pensavel espe-
piu OSCUl'O. Que- cialmente para os 
sto strumento p1'ezioso, ill- marujos, foi inventado por 
dispensabile specialmente ai Flavio Gioia, natural de A
mal'inai, fu inyentato da Fla- mnlfi, no anno de 1303. 
vio Gioia di Amalfi nell'an-
no 1303. 

«L'orientamento dunque «A orientação c011siste 
consiste nel saper tronue la poi s em saber encontrar a 
direzione di UI/O dei 1Hll1ti cm'- direcção de 1I1n dos jJOI!lo8 

d'iuali, perc11e, troyatone nno, c((l'rleaes, porqné, achando 
e farile troyare tutti gli nHri. um, é f'a ci1 achar os outros. 

« Ed ora c11e, come meglio « E ngora que te disse, 
lto potuto, t'ho deUo dei punti como melhor soube, elos P011-
cardinali, la cni conoscenza e tos cardeaes, eujo conheei
indispensabilc per oriel/larei, mento é i ndispen savel para 
ti dirõ come essi si fissino I oricnt((/'-I/(),,,!, dir-te-hei COUlO 

Rulla cnrta. ]\[eUif,i di fron~c se fixam 110 papel. P~e-te 
:ld una eartn; a qne~ta 1I1Ja I tlc:lnte (le 11111 pa pcI; a Ci'ta 

lettera, per ci'cl1l l'io, c11c stai I min11a carta, por exemplo, 
leggcndo. (lUC estas 1011tl0. 
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« Ebbene, guunlullllola, tu 
segnerai a destra, il levante 
od est, a sinistra il pOi/ente 
od ovest, in alto il 11O'J'd o 
settent1'ione, in basso il 1IIe::
zod} o sueZ. 

« Dell'esto, mettiti innan;r,i 
agli occhi la Rosa dei 'Centi, 
che c disegnata sul n08t1'o 
libro di lettnra, e facilmente 
capirai ogni cosa. 

« V oglillli bene, e vieni 
quakhe volta a trovurmi; 
gioeheremo insieme. 

«Tuo afr.mo PEPPINO. » 

Dm!ANDE ED OSSERVAZIONI. - Dit.emi 
tla qual parte guarua la. finestra uella 
classe f (ln che om vi batte il sole J. 
- Da qual parte li l'illgresso della 
8cll01a' e la via maestra f e la. Chiesa ~ 
e(1 il palazzo comullale f (Disegnare la 
piallta. della scuola parteuuo dalla 
classe). 

II ca.ppellaio. 

Il padre di Peppino, il I 
signor Giacomo, ::lxeva Ulla 
hottega da cappellaio, situata 
in una delle vie pilt frequen
ta te della città. Egli non si 
limitava aI conlluercio dei 
cappelli, ma li fabbl'icava, e 
occupava nella sua modesta 
ÍlHlustl'ia parecchi operai. 

« Pois bem! olhando para 
ella tu marcarás á direita o 
lewl/te ou leste, á esquerda 
o poente ou ovest, no alto o 
node, ou septeJltl'ião e em 
haixo o slll ou meio flict. 

« Põe-te, alias, deante dos 
olhos o 1'08a dos vento,'f, que 
está desenhada no nosso li
vro de leitura, e facilmente 
poderás comprender tudo. 

« Ama o teu 

« afr. mo J OSESITO. » 

PERGUNTAS E OBSERYAÇÕES. - Dizei 
(],e que parte olha a janella da aula f 
(Em qual hora o sol a illulllina f) -
De que parte fica a entrada da anla f 
e li rua principal f e a Egreja f e a. 
casa do municipio' (Desenhar a planta 
tla es~hola partindo ela aula). 

o chapeleiro. 

o pae de fJ osesi to, o se
nhor fT arme, tinha loja de 
chapeleiro, n'uma das ruas 
mais frequentadas da cidade. 
Elle não se limitava só ao 
cOlllmel'cio de chapeus, mas 
os fahricava tambem, occn
pando na sua modesta indu
stria VUl'i os operarios. 
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POppillO 1'1 l'OCant sprsso I .r osesito ia muitas vezes 
lIc11a í'abbrica tlel babbo, c I tÍ, fábrica do pae, c cOllhecia, 
conosceya percio lo prinei- por isso, as principaes opera
pali operaziolli llccessarie per ções necessarias ao fabrico 
tino uu cappeIlo di feltro. de um chapeu de feltro. 

Un giorno vi eondussc Um dia levou comsigo 
anche Bnrico, e dopo di a- tambcm Henrique, e depois 
vCl'gli fatto vedere le diverse de ter-lhe mostrado as qua
qualità di cappelli, che si lidades de chapeus, que se 
trontyano no11a vetrinu, daI aeha,am no mostrador, desdo 
eappello a oencio a quello o chapeu molle :í cartola, o 
a cilindro, lo condusse neI- levou no interior do labora-
l'illferno deI laboratorio. torio. 

- lUa dimmi un po' - - Mas dize-me - per-
chiese Elll'ico - cotesti cap- guntou Henrique - estes 
pelli sono di panno ~ chapeus são de pan 110 ~ 

- No, - risposc Peppino. - Não - respondeu .To-
- II bahho adopera per farli sesito. - Papae usa varias 
varie specie di pcli, che gli ('Species de pelos, que os 
operai fal1no hollire in quella operarios fazem ferver n'a
grande caldaia. Questi peli, queile caldeirão. Este pelol<, 
battuti ben belle e comlHcssi, hatidos fortemente o bem 
formano una spccie di panno, empastados, formam uma es
che dicesi feltro. pecie de panno, que se chama 

ln segui to, tagliano il fel
tro in pezzi di varia gran
dezza, a seconch deI cap
pello, che voglion fare, e lo 
hyorano suHa forma di ]e-
gno, coI feno caIdo. 

Quando iI cappello lia ri
cenlto b prima forma, passa 
nd altri operai, che lo gnar
niscono, ne orlano cjoe la 

(eltro. 
Em scguida cortam o fel· 

tro em pedaços de taman hü 
vario, conforme o ehapen 
que querem fazer, e o tra
balham sobre a forma de 
madeira, com o ferro quente. 

Depois de receber o pri
meiro feitio, o chapou passa 
por diversos operarios, que 
o guarnecem, lhe m'lam o\. 
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tesa. -o fahla; nella parte in
teóm,alla ha,:.<e della fascia, 
cuciono la stL'isúia di mal'OC
chino; yi mettollo la fodem 
ed il c01'(lone, ed infinc damfo, 
un'ultima lisciatilla alla fa
scia e(l aI cocnzzolo. CosI 
finito, iI eappelIo ya in bot
tega, d(we iI ba h bo lo lllU

nisce di marca (nella qnale 
c'e SCl'itto iI prezzo) e lo 
meHe nelle casse o nelle y{'
trine. 

- ];j quantn costa un cap
pelIo? - domando Elll'ico. 

- Ce ne sono di tutti i 
pl'ezzi, da due o tre lire fino 
a yenti o venticinque, a se
conda della qualità. 

I cappelli pill a buollmer
cato sono quelli a ceneio. 

I cappelli duri, coll::t fo
dera di seta, costano di piú.; 
e costallo ancora di piü i 
cilindl'i. 

- Fahbricate anche cap
pelli di paglia? 

- S o - disse iI signor 
Giacomo che s'era avYÍcinato 
- e un'industria alla quaIe 
non mi sono dedicato. E me
glio fa.r bene ulla cosa sola, 
che mediocremente o maIe 
parecchie cose. 

alm; na pnrte interior, na 
base da faixa lhe cosem a (':tr

Ilei \':t (le lll:ll'l'o<püm; PÔPlll
lhe o fono e o cordão, c po\' 
ultimo, dão uma alizadela ú 
fita e á copa. Assim acabado\ 
o chapeu yae para a loja~ 

onde pnpae lhe pôc a marca 
(onde está escl'i pto o preço) 
e o guarda nas caixas, ou 
exp<)e-o no mostrador. 

- }1j quanto custa um 
chapeu ~ - perguntou Hen
rique. 

- Ha de todos os preços, 
de cinco milreis até vinte 
ou vinte e cinco, conforme 
a qualidade. 

Os ehapcus mais ba.ratos 
são os chapeus molles. 

Os chapeos duros com () 
forro de seda custam mais; 
e custam ainda mais as car
tolas. 

- FabrÍcaes tambem clla
peus de palha T 

- Kão ~ disse O senhor 
.Jayme, flue se avia aproxi
mado; - é uma industria a' 
que não me dediquei. ]1J me
lho1' fazer bem uma coisa 
SO, que mediocremente ou 

. lIluito mal diversas. 
I 
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11 signor Giacolllo üieüe 
poi ai fallcinlli nltre spiega
ZÍolli illtorllO all'illllustl'ia e 
aI cOlllmercio dei cappelli, e 
i'pecialmellte sulla tillhmt dei 
feltro, clle Peppillo UTeva di
menticatn. 

Quinüi Peppino cd }1}nrico 
nscirono daUa bottega, e si 
a vYÍa r0110 a casa, ferrnandosi 
lUllgo la via ad :lmlllirare 
le vctrine delle aItre botte
ghe l'icche d'Oglli specie di 
oggetti. 

DO~lA:-;DE EU OSSERVAZlO~I. - Se c'e 
ill paese nua fabbric,t <li cappelli, iI 
maestro 1l01l tmscnri <li cOllllnrvi i 
'"0i alnllni. - Altre indnstrie tlel 
lnogü. - C'he cosa fa tno padre? -
E tllO zio ~ Clt i tlloi parenti ~ - Come 
si fanno i cappelli (li feltrof - Altre 
ropcrtnre Ild capo (per le dOllue, pei 
soldad, l'ei s::t'·enloti, ecc.). 

Il gallo e la yoll)e. 

Una volpe, digiuna, da 
quarantott'orc, aveva cauta
mente insegllito uu groi'so 
gallo, neUa 8pemmm di farne 
un pasto delizioso. ]la il 
ga llo, pi lt syelto de lIa yol pc, 
e ra sempre ri llSCito a Rfng
girl!>, Rn)1azzaya 01' (lua 01' 

o senhor .Tayrne deu aOR 
meninos outras expl icat;üc8 
sobre a ind Ilstria e o COlll

lllel'cio dos chapells, e espe
cialmente sobre a tin tu J':l 

dos feltros, que .Tosesito havia, 
esquecido. 

]~m seguida .Iosesito e 
Henrique salliram da loja, 
indo para, a casa, parando 
ao longo da rua para apre 
ciarem os mostradores das 
outras lojas l'icos de toda a 
especie de objectos. 

PERGUNTAS E OBSERVAÇÕES. - Se lia 
IlU cirla(le ou no lllunicipio Ullla f<í
llrica de chapens ,0 profe;;sor procnre 
visitaI-a em companhia tios alUllllln,.;, 
- Outras intlustrias do log~r. - EHl 

que trabalhu t"n pae 1 - E ten ti" r 
e tens parelltes? - Como Re fazem n.' 
cltápens de fe1tro? - Ont.ras colH'r
taras da eabe,:t (para mnllwres, Rol
rlatlos, sacenlotes, etc.). 

o gallo e a raposa. 

Uma raposa, que destle JS 
horas não comera, havia prr
seguido cautelosamente UlIl 

gallo grande, lia esperall<;a 
de fazer d' elle um pasto 
delicioso. }\Ias o gallo, mais 
agil que a 1'a.poRa, conseguira 
sempre fugir d'ella. E:o;yoa-



- 47-

Ià, s'inerpicava sn per gli 
aIberi, c finalmente s'el'a 
lllesso aI sicul'o sopra, un 
alto pilastro, ove la voI pe 
non poteva al'l'ivaI'e. 

La voIpe, af
famata e scal
tra, allungava iI 
muso, 'fiutava a 
piene nari il gra
to odore della 
carne deI gallo, 
c vedendo cIte a 
nulla era riusci
ta coI suo inse
guimcnto, pen
s() di ricorrere 
all' astuzia: 

- O bellis
simo augello, o 
re deI pollaio
essa comincio a 
dil'e, con molta 
comp unúone. 
-10 ti seguo da 
pi iI ore per am
mirare le ma
gnifiche penne 

çava por ca e pOl' là, tre
pava pelas arvores, o afinal 
tinha-se posto a salvo sobro 
um pilar alto, onde a raposa 
não podia chegar. 

A raposa" fh
minta e astuta, 
alongava o fo
cinho, fal'ejanl 
cobiçosamcnteo 
appetecido chei
ro da carne do 
gallo, e, ,endo 
que nada alcan
çara pela perse
guição, pensou 
reoorrer à astu
cia: 

- O bellissi
ma ave, o rel 
do poleiro - co
meçou a dizer, 
com muita com
moção. - Sigo 
teus passos, ha 
muitas 11 o r as, 
para admi mI' as 
pennas magnifi

cas da, tua cAnda, os teus 
grossos barbilhões, e a crista 
vermelha e soberba, que te 
coroa a r,abeça, e tu foges 
sempre tle mim. \ ; elll1 ,em 

deUa tua coda, i tuoi grossi I 
bargigli e la cresta - rossa e 
supel'ba, che t'incoroll:-\ la 
testa, e tu mi fllgg;i sempre. 
Vieni, ,ieni qui (la me: tu 
seimunito tli sprollc, come 
gli autiehi cavalieri ,alorosi; I 

ter comigo! til es arInado tle 
esl'0l'ÚO eOIllO os valorosof\ 
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lIl(lIltallli ill gl'~lppa, u,I io ti 
(,olH1ul'n') ill tl'iollfo attm
Y01'SO ai paC'si pill lJolli. 

- Chicchirichl - fece ii 
gallo maliz;ioso - mi credi 
propl'io un pnlcino lloyello, 
ehe mi padi in tal guisa? 
Ul'l'di forsc ch'io mm sappia 
C]IO tu sci la pl'gg:iorc HC

lIlica delLl nostra i'pccic, c 
chc se ti riuscisse, mcncl'esti 
la, stragc in tutto il pollaio? 
Vatteuc dllllque,Tcechia bric
cona; cou 111e 11011 hai uulla 
da fare. Ormai sono Tieiuo 
a casa, c se continui a lllO

lcstal'mi,colmio ehiechirichl 
chi:uuer(') ii padl'one ed iI 
cano, i quali, se uou farai 
pro:-3to a fngg:i rc, ti accoppe
ranno e ti strozzeranllo. 

Ila Tol pc llOll se lo feeo 
dire duo yolte. Ayeya 8en
tito in 10lltan:lnZa l'ahbaiart' 
deI fClleI ('ane di gnHrdia: 
e per('" lllo:-;sasi la coda fra 
lc gambe, se ue fnggl pre
stamcntc aI bosco, co11a rab
hia ill corpo e co11o stomaco 
piü YllOtO di prima. 

l'.lyalllciros allii~ds; sobo p{)
las Illinlws costa . .;;~ (1 ue YOll 

levar-te cm trillluplto atra,'cíl 
dos paiílcs ma is lw!los. 

- Kikil'ikí! - rcspolldeu 
o gallo malicioso - cres 
qne cu sou UIll pintinho 110-

YÍnho, para me fallar d'e~~a 
maneira? Pcn:-:as, talveh, que 
eu não sci que tu os a ini
miga peo!' da no.":-:a especie, 
e, quc, se ponc1esses, querias 
fa.íler carniça de todo o po
leil'o~ Va t'ombora, Telha 
brejeira; comig') nada COR

l'ieglles. .T á c."tou perto (1l~ 
casa, e se continuas a ill
comlllot1ar-lllc, com o llleu 
kikil'ikí chamarei o patrão 
c o cachorro~ q uc, se não 
farás cm tempo a fug:ir, te 
hão de esmaga l' e degollal'. 

...:l. rapos;i 11:10 () feh repe
tir duas Yezes. Unyjra ao 
IOllge o latido do jid cão (10 

guan1a; e por isso, posto o 
rabo ontre as pernas, fugio 
logo ao hosq uo, com a reli ,'a 
dentro o corpo e o cstomago 
mais vasio que dantes. 
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Le COIOllie. 

N ell'antichità, tre popoli 
sopratutto sono celebri per 
le colollie clle seppero sta
bilire in varii punti deI 
mondo allora conoscinto: i 
lTenici, i (}reci ed i Romani, 
che sono i nostri antenati 
piu diretti. Le colonie 1'0-

mane erano essenzialmente 
militari, e non erano stabi
lite a caso, ma con grande 
studio, e collocate lungo le 
grandi strade di comunica
zione o strategiche. 

As CoIOllias. 

Na antiguidade tres povos 
foram especialmente celebra
dos pelas colonias q ue sou 
beram estabelecer em varias 
localidades do mundo então 
conhecido: os Phenicios, os 
Gregos e os Romanos, que 
são os nossos progenitores 
mais directos. As colonias 
romanas eram essencialmente 
militares, e não eram esta
belecidas ao acaso, mas com 
grande estudo e localizadas 
ao longo das grande estradas 
de comlllunicação ou estl'a-
tegicas. 

Per mezzo di queste co- Por meio dessas colonias 
lonie i Romani unificarono os Romanos unificaram os 
i diversi popoli d'Italia, crea- diyersos povos da Italia, 
rono i! mondo latino, assi- creal'am o mundo latino, as
milarollo i tesori delle civil- similaram os thesoul'os das 
tà decadellti, come la greca, civili;r,açôes dccadentes COlllO 
l'egizia, e qnelle dell'Asia, a grega, a aegypcia e as (la 
minore, e illfOlHlevano uno I Asia menor, e infundiam um 
spirito idea.le di Yita. snpe- espirito ideal de vida supe
ri ore in popoli barbari e rior nos povos barbal'os ou 
semibarbal'i. semi-barbaros. 

Dopo la scoperta delI'A- Depois da deilcoheda da 
lllel'ica, fatta da Oristoforo AmerÍca, feita por Christo
CoIomho alia 1ille deI se- vão Colomho no fim do se
('010 XV, e quelIa delb Y·la cuIo XY, e a da via mariti
lllal'ittima per gllLHgere alIe ma para as IJHlias, feita por 
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I \ldie, fatta da, Va~cu di 
Gama, }'iColllincÍ() iI llloyi- I 

mento cololliale, che fu qlla~i . 
unHo nel ::\Iedio Eyo, e che 
dura ancora \'iYi~silllO anehe 
nel nostl'o tempo. 

Cillq ue nazioni elll'opee 
t'ondarono importanti colo
nie: l'Inghiltl'rra, la lTran
eia, la ~pagna, iI I>ortogal1o, 
e l'Olanda. 

VIllghilterra fondo gli 
~tati Uniti deI Nord (cIte 
dopo, emaneÍpati, costitui-
1'0110 uno dei pia gbmc1i e 
potcnti, e certamente iI piü 
ricco dei paesi deI mondo), 
iI Canad:'t ne11' Amel'ica, iI 
dominio deIle Inc1ie ne11' A
sia, l' Australia iu Oceania, 
e la Colonia deI Capo in 
Africa. Possiede inoltre, in 
tlltto iI mondo, piccoli ter
l'itorii che sono stazioni cal'
boniel'e, o di yigilanl.a I'C1' 
la sieurezl.a dclla lltnigaziolle 
marittima. 

I,it :Francia colonizz\) ill 
Afl'ica l'Alg:el'ia e altri punti 
di recente occupaúone, come 
::Uadagnscal', la Gllinen, ecC'. 
e yarii telTitol'i doye yanIlO 

fOl'lll:lll(lo:-;i lentamellie 1lllOYC 

!I"llfdal.ioni e sÍ:tl.ioni ('Olll

llll'l'ci:tli, 

Y:t~co al' (lama, rccomeçou 
() llloyillll'llto (lc expal1:':í.o 
colonial, (lue fora <luasi nu1lo 
na Edade l\[edia, e (lue dum 
Yi \-is~illlO aos nos~os dias. 

Oinco nações europeas fun
anram importalltos colollia~. 
a Inglaterra, a Fraur;a, a Hcs
panlla, I>ortngal e a Hol
lan(la. 

~~ 11lgIatcrra f'ulldou O~ 
Estados U ni(los (que depois 
emanei pados, cos ti tui ra III um 
dos maiores e possantes e 
certamente o mais rico dos 
paizes do mundo), o Oanadà 
na Amcrica, o dominio das 
IIH1ias na .. hia, ao Australia 
na Oceania, e a Colollia do 
Cabo na AfricH; possue alem 
rlisto, em todo o mundo, pe
(luenos territorios, quc ~ão 
('stações c:lryocíras, ou do yi
gilallcia para a segnrallr;a da 
llaYcgar;ão maritima. 

..1. }'I'HlH;a colonizou na 
Africa a ~~ 19c1'ia, e outro~ 
pontos de recente oceupa<;ão 
como l\Iadagasea r, a G nine, 
ete.; e yal'i()~ il'1Tit()ri()~ onde 
,ão-se fOnnall(lo aos }WIlCOS 

ll()\'O~ poyoados, on e:-:tar;'-'Cfl 
('( llUlllC n' iaes. 
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IJa Spagna crei') ne11' Ame
rica deI Snd e lle11'Amel'ica 
OentraIe gT:tlllli eolollie, cIte, 
tutte em:lncipate, forlllano 
oggi le llaziolli americane 
di lingua spagnuoIa, alcuue 
delle quali, come l' Argen
tina e iI Oile, s'iucammi
Hano per un glorioso avve
nire di grandezza e di ri c
chezza. 

II Portogallo fond() illha
sile, che, emancipandosi, co
stituI uno dei paesi piu im
portarrti deI mondo, espera 
di formare uno dei maggiori 
centrj di produzione e di 
C'Íviltà. Possiecle ancora co
lonie uell'India, nella Oina 
e in Africa. 

L'Olanda possiec1e colonie 
ne11' America e lle11'Oceania. 

L'Italia fece, in Africa, 
trent'anni fa, acquisto deHa 
Oolonia Eritrea, iu seguito 
della Somalia e recentemente 
della Libia e della Cirenaiea, 
che saranno in un periodo 
nOI1 101ltano, iI suo campo 
di azione colonizzatrice; ma 
da molti al1:Q.i la sua pletol'a 
di popoIazione va spargendo 
per tutti i grandi oentri dei 
paeRi civili e per i nllovi 

A Hespanha creou na 
America do Sul e na Ame
rica Ceu traI grandes colo
nias, que, todas emancipadas, 
formam hoje as naçoes ame
ricanas de lingua hespanl\Ola, 
algumas das quaes, como a 
Argentina e o Oile, estão 
encaminhadas para um ra
dioso futuro de grandeza e 
de riqueza. 

Portugal fundou o Brasil, 
que, emancipando-se, costi
tuio um dos paizes mais im
portantes do mundo, e espera 
formal' um dos maiores cen
tros de producção e de civi
lização; possue ainda colo
nias na Iudia e na Cina, na 
Afl'Íca. 

A Hollallda possue 0010-
nias na America e na O· 
c-eania. 

A Italia fez, na Afl'ica, 
ha trinta annos, aCfluisição 
da Colonia El'ythl'ea, em se
guida da Somalia, e recen
temente da Libia e da Oi
l'enaica, que serão, n'ulll pe
riodo não longínquo, o seu 
campo de acção coloniza
dora; mas ha muitos ann6fo\ 
que a sua plethol'a. de popu
lação anda espalhando por 
toc10H OH grande centros (]m 
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t'olltinC'uti, potellti nudei di 
emigrall t i, che, PUl' f'acelHl0 
parte lli altro società civil i, 
o la vorando sotto bandiere 
di aItre llazionaIitã, che li 
accoIgono e li proteggono 
come figli proprii, prestam) 
alla madre patria gl'andi ser
vigi, SYOlgelldone i commerci 
e gIol'ificandolle iI nome. 

Esempio: gl'ltaIiani deI 
Brasile, deU' Argentina, deI 
Oile, degli Stati Uniti, che 
concorsero moIto alla prospe
ritA d'ItaIia. 

n'DIA~DE E OSSEm'AZIOXr. - Si spieghi 
beue ii COIl cetto deli:]. colouÍ>1 uel 
tempo antico e Hei tempi mo,lerui; 
,lelle colonie di dominio anCOf>1 esi· 
~tenti llPll' Asia e uell'Afl'ipa, e doHe 
(',olonie libere, che sono ii segreto 
,1ella fOflnazione e ,lella. gran,lezza 
dei paesi l111oyi, - :';i cerchi ,li illfli· 
cartl b posizione delle colonie uelle 
pnrte geografiche, 

Le 1l1ontagne. 

lTll giorno la Liseíta porto 
a casa una bella figura, che 
a,veva comperata per pochi 
soldi. VolevH fada y('del'c 
ai suoi fmtellini, e poi co
piarIa. 

paizes eivilizados e pelos 
continentes novos grandes 
llucleos de emigrantes, que, 
embora façam parte de ou
tras sociedades ci dI izadaE/., e 
trabalhem sob pa\'ilhõe:-.; de 
outras nacionalidades, que os 
amparam e os protegem co
mo 1ilhos proprios, prestam :t 
lllae patria enormes seniço1'4 
desenvolvendo-lhe o comIller
cio e prestigiando-lhe o nome. 

J1Jxemplo: os italianos do 
Brasil, da Argentina, do 
Oile e dos Estados U llido:'l, 
que concorreram muito para 
a prosperidade da !talia. 

PEllGT:XTAS E OBSEm"AçÔES. - Expli. 
flne"se bem o conceito da colonia no 
tempo antigo e no tempo moderno, 
da colonia (le dOlüinio ainda existellte 
na Africa e na. Asin, e da coloni:l li· 
vre, 'lHe é o segredo da forllla~;iú e 
<lo engrantlecilllento ,los pnize" 110'"08. 

Procure-se indicar a po;,i,:.o tla~ coo 
lonins uns cartas geographicas. 

As montanhas. 

Um dia Lisinha trouxe 
pura fi casa uma bonita gra
vura, que comprara por pou
co dinhei 1'0. Qnel'ia mostraI-a 
aos irll1ãosinhos e depois co
piaI-a. 
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- V Ctli lc Alpi 1- - (li
ceva mostrando a Peppino 
le mOlltagne alte, di l'llpatc , 
nevose, rappl'esentate nelIa 

illClSlOne. - l.1e Alpi sono 
una iunga . catena di mOIl
tagne, che dividono l'ItnJia 
üa altri paesi. 

- 1.10 80 - disse Pep-

Vê os Alpes? - diúa 
mostr:llldo a tT osesito as 1ll011-

tanhas altas, alcantiladas, 
cheias ele neH\ representadn~ 

na gravura. - Os Alpes são 
uma longa cadeia de mon
tanhas, que separam a ltalia 
dos outros paizes. 

- Já sei - disse Jose-
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pino; - aI di lã delle Alpi 
c'e la Frallcia, 1'ho lettn 
sulla carta geografica. 

- Bd anche la, Sviílíler:t 
e l' Aushia - ag'giunse la 
IJisetta. 

Qnesto non lo l'Ícor
davo - seguit() Peppino. 

- Oi sono delle caprette 
- salt() su a dire Tonino, 
clte guardava la vignetta con 
molto piacere. 

- SI - continu() IJisetta 
- ci sono molte capre ed 
un pastorello coI suo corno, 
che le chiama, per ricon
dude all'ovile. Vedi, qui a 
i'inistra, una casetta di 1e
gllO~ B quella donna, che 
sta pt'l' apl'Íre la stalla ~ 

si to; - alem dos AI pes ha 
a }"'rança, o li na carta geo
graphica. 

- E tamlJem a Suissa e 
a Austria - accrescentou 
Lisinha. 

- Disto não me lembrHsa 
- continuou J osesito. 

- Aqui ha alg'mmls ca· 
brinhas - interrompeu To
nin 110, que apreciava gosto
samente a gravura. 

- Sim - continuou Li
sinha - ha muitas cabras c 
um pequeno pastor com sua 
corneta, que as chama para 
reconduzil-as ao redil. Vf., 
aquI a esquerda, uma cusi
nha de madeira ~ E aquella 
mulher que está abrindo () 
estabulo~ 

- Si, sI, le vedo - grid() - Sim, i'?im, vejo - gritou 
Tonino. ToninllO. 

- B ci sono sul da vanti - E ha na frente duus 
due capl'ette clte si dànno cabrinha.'l, que se pegam com 
cornate - soggiunse Pep- I os chifres - accrescentou 
pino. \ J osesito. 

- Eh! le capl'e sono un - É verdade! as cabras 
po' capricciose e testal'de - são um pouco estouvadas e 
continuo Lisetta - e tal- teimosas - continuou Li
volta cozzauo le une conho sinha - e ás vezes marram 
le aItre, UlllUS contra as outras. 

- }j delle peco1'e - do- - B ovelhas não lIa aquO 
lllund!) J>eppino - 1Ion ce - perguntou .T OR€sito. 
Ile sono? 
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- No - disse Liscfta; -
le l)ccore S0110 piu delicate 
delle capre, e llon istanno 
bene sulle Alpi, dove fa 
lllOltO freddo; perClo quei 
montanal'Í ne allevtlno l)Oche. 

I fanciulli parlarono an
(~ora a lungo de11e pecore, 
delle capre, deI buon latte 
e della carne che ci dànno, 
dc11a vita che menano, e poi 
IJisetta SI mise aI tavolo, 
ool1a matita in mano e la 
carta davanti, per ricopial'e 
ii bel diseguo. 

CosI passal'ono, occupati 
utilmente, tutta la sel'ata, 
con grau contento dei geni
tori, che udivtlllo ben volen
tiel'Í i 101'0 figliuoli com'er
sare e studial'e insieme, in 
buona armonIa. 

DO)IA:S-OE ED OSSERVAZIO·~J. - 1.0 Os' 
sel'vazioni direfte o immellia/e. - Forma 
dei corpo della capra. CE uu quadru
]le,le). - Particolarità: (ha due coma 
snlla testa). - II corpo e coperto di 
peli. - Com'e ii piede della capra f 
- Dove vive la capra f - Che cosa 
mangiat 

2.° 088el'Vazioni media/e. -Avet.e lllui 
selltito la ,oce della capra f (La cal)ra 
e la pecora belano). - A\'ete beyuto 
iI latte di capra' - E qnello di ]le
coraf - E di nwca? - Come "i 
pare! - E ii formaggio ,li l,pcora e 
!li ""reina? - E la carne di questi 
:lnimali t - (Jnali ntilit,'t ci un:ecano ~ 
- 8apete cowe si chiamano molte 
calH'e e molte l'ecore illsieme (gregge). 

- Xão - disse Jjisinha
os ovelhas são mais delicadas 
(1 ue as ca bras e não se dão bem 
nos Alpes, ondc ha muito frio; 
por isso a(1ue11es montanhezes 
as criam raramcn te. 

Os meninos fallaram ainda 
longamente nas ovelhas, llaH 
cabras, no bom leite, e na 
boa carne q ue nos fornecem, 
na vida que levam, e depois 
J..Jisinha poz-se á mcza, de 
lapis em punho c com o 
papel estendido para copiai' 
o be1lo descnho. 

Assim passaram, utilmente 
occupados, todo o serão, com 
grande satisfacção dos paes, 
que ouviam gostosamente 
seus filhinhos conversarem e 
estudarem jnlltos cm boa 
harmonia. 

PERGU:S-TAS E OBSERY AÇÕES. - 1.0 Ob.9f1'
t'uçôes directas e illllllediatus. - Forma uo 
corpo da cabra. (:E: um 'luadrupede). -
Particularidade (tem dois chifres 11a 
cabeça). - O corpo é coberto de pe
los. - Como é o pé da cabra' - Onde 
vive a. cabra? - Que come ~ 

2.° Ob&cl'rarôes media/tis. - Ouvistes 
alguma vez a voz !la cabra 1 (A ca
bra. e a ovelha balam). - Bebestes 
leite de cabra! - E de ovelha' -
E de ,acca? - Qne gosto lhe achaes? 
- E () (jnei.io de ()Yf'lbn f' de vaccn t 
- E a "a1'1H' de-;te~ allimaes~ -- QI1" 
utilidade trazem 1 - :,aheis rumo ,e 
elHll1l:lll1 muitas ('411,Jr:.' .,11 mllita~ o
velhas juntas' (rt'banl.o). 
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3.° COl/fl'OIl/O di "s8c/'t'Il:iolli (c8('/'ci:i 
di ,'ijlcs8iolle). - Conf1'ull!,ialllo la ca· 
pra eOll la pécunL - B ngnale il 
loro corpo' - La loro testa 1 \ COl'lta 
() barba delb eapl':tl. - Di che cosa 
c coperto il 101'0 (-orpo f - Qnal'e 
Iliu docile o trauc1l1illa f - Tutt'e due 
sono nllnillallti. 

4.° Ese/'cizi deZ gil/dizio, - Qllallte 
capre vedete uel disegno ~ - Olise1'· 
Yut'! il pastorello: quanti anni an'à f 
- Da che cosa gitlllicatc la sua eti'lf 
(dalla statllra, dal viso). - Com'i) la 
stra(la che llercorrollo le capro? (stretta 
o larga' piana o inclinata n 1'.; 1ast1'i· 
cata come le ,ie della città ~ - Quanto 
p:lg:llerestc una Ilecoraf e una capra ~ 
- Non lo sallete? - Quanto cosb 
un clIilograullno di carne di pecora ~ 
- Quanto peserà una pecora f unrt 
capra' - La pelle della.lleeora (dclla. 
capra) serve a qnalche cosa f - Quanto 
costeràf - E iI latto quanto costa aI 
litro' - E 11 hurro, quanto aI chilo· 
gramma f - E il formaggio' 

5.° E8eJ"cizi dellafallt.!8ia. - Se 1l01l 

ci fossero la lllontagne, etI ii terreno 
fusse piano, COUle lo chiaUlere8te~ -
Che allimali ci llotrebbero essere, in
veco delle capreY - Ci sono case di 
legno in pianura' - E come potrebbe 
essera il pastoref (giovaue, adulto, 
\'ecclJio). - E UOIl potrehhe essnn' 
uua fauciuHa f COllle la cltiauH'reste! 
(Ideare un raccontino che abbia per 
protagonista 1111 pastorello, - Rareou· 
tare la favola deI cap1'etto e deI ln· 
]lo, ecc). 

6.· Edl!C<lzione deI Benlimouto. - ClIe 
vita disagiat.a cOlldncollo i poveri mOIl' 

tallari! Che freddo d'ill\'f'l'llo SU quei 
ll10nti ! Che st.rade disastrose ! - COlUe 
son cari e allegri i capretti, coi 101'0 
salti improyvisi 6,1 illcoruposti! Che 
bnolle ed utili bestiole, pecore e ca
]Ire, e eOIllA dobbiamo alll:lrlp! (Qual. 
dle s1oriell:t nfl'ettn",a). 

3.° COJl/ronto (le ObSCrl'flçÕfS (excrcí. 
cios dc ,'cjlcl'ão), - COlllparemos ti 

cabl'lt com ti ovelha, - É egual o 
corpo~ - E ti cabeça? (Chifres e bar· 
bas da cabra). - De que ó coberto 
seu corpo? - Qual ó mais doeU e 
trallflllilla'? - Ambos são l'ltmillantes. 

4, o Rrc/'cicio8 do jllizo. - Quantas 
cabras vêdes na gravura! - Obser· 
yaó o pequeno pastor: quantos anno,; 
ted~ - Por qual elemento polIeis 
jnlgar d,t sua cdade'? (Pelo tamanho, 
pelo rosto). - COlllO é a estralIa que 
percorrem as cabras? (Estreita ou la1'
ga ~ plana ou inclinada~) - Esbi cal
çada COlllO as runs elas cidades f -
tluunto se pagaria por llllla oyelha? 
o por uma cabra~ - Não sabeis t -
Quanto custa um kilo de carne de 
0\'e1ha f - Quanto pe~ará ullla ovelha, 
ullla cabra ~ - A 1'elle (1.1 ovelha (ou 
.]a cabra) serve para algnma coisa? 
- Qnantu Ilollerá custar ~ - B o leite 
f[uanto custa o litro? - E a man· 
teig,t quanto 1'01' kilo! - E o queijo f 

5. o Exercicios (la lJlwlI/asia, - Se 
não hon\'esse montanhas, a o terrenu 
fosse ll]ano, como se ehamària 1 -
Qlle allimacs pOlleria lta,er nelle, elll 
vez das cabras 1 - lIa casas de ma· 
tleir't nas planici~s? - E como 1'0' 
<leria ser o pa"tor (mo(;o, alIn1to, ,dilo), 
- E não pOllel'ia ser UllUl mocinha, 
Cumo se ch:llll:lri,t então? ([mugi. 
11:11' lllll conto flllC tellha por prota
gl)lIÍsta H111 pastor. - Contar a fa· 
1>111a (lo cahl'ito e do In1>o, et,~,). 

(l.O Ed/(cação do sentime/(to. - Que 
\'id'L illColllltloda l"I'<llll os pubres lllOU' 

t:lllhezcs! Qne frio, nll ill\'.~rno, sobre 
aljuellas llIontanlws! QIIP pstra<las de· 
f'a"tro,"as! - Como ~'LO bonitinhos (, 
alegres os cahritos com seus saltos 
illlproYisos e caprichosos! Que bons 
f' llteis bie1ws o""l1,fls e cabras! (> 

{'OllUl (lt1 YPllIO:-; rtllwl-as! ( .. \lgIl1na Iii .. 
st ,)]'i,,~i 11 ha ajl'~rtllo'H). 
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fi corpo llIUUllO. 

II corpo u
mano PUI) pa
ragona 1'si a d 
una macchina 
III el'avi gl iOS3. 

ln esso, co
mo sapete, 80-

gliono distill
gnersi treparti 
pril1ci paU: to
sta - busto - e
stremità. Oia
scunadi qucste 
parti e formn ta 
da so s tnn zo 
dure chiamate 
OS8a e da so
f'tanze tenere: 
dette oa"/'lI e o 
anche mU8coli. 

Jje ossa, con
side1'ate ne110-
1'0 insieme e 
neBa 101'0 po" 
8izio11e na tUl'a
le, prendono ii nome di sche
letro. Lo scheletl'o e rico
perto daUa carne, ossia dai 
mU8coli, e que8ti sono 1'ico
perti dalla lJelle. 

o COI'})O humano. 

o corpo llU
mano pode-se 
comparar COlll 

Ullla. maehin<l 
marayilhosa. 

N'elle, corno 
sabeis, usa-se 
distinguir tros 
partes princi
paes: cCtbeça -
busto - exl1'emi
dades. O a d a 
uma. destas 
partes é for
mada por sub
stancias duras 
chamadas os-
808, e por sllb
stancias molles 
chamadas cm'
ne, e tambem 
mlÍsculos. 

O s ossos, 
considerados 
no seu con
j uncto e na sua 
posição 11 a t u

ral, tomam o nom6 de esqué
leIo. O esquéleto está cóberto 
pela carne, ou pelos fillSCll

los, e ostos estão cobertos 
pela Jle1le. 



-:'18 -

N ella testa si d i~ti llg'umlO 
la /({ceia e(l iI cl·((lIio. X elIa 
faecia ~i trO\':ULO gli o('clli, 
che ~ullO l'o)'//((}/(I ddl((l)Ís!((, 
cioo lu strumentu con cui 
y('diamo gli uggctti; iII/aso, 
cIte e rOI'f/a}1O (7ell' odomto; 
la ÚOCC((, cIte e l'orfJ((J/o dcl 
.rJII8tO,. le orccch ie cIte sono 
I' orgm/(J dcU'}(d i to. I.Ja lJcl1 e 
o cjJidc}'midc, da cui e l'ico
pertu tutto il llostro corpo, 
e l'or,q((}lO deZ talto. Altre 
parti dclla faccia sono: la 
li'onte, le tempia, le gU((J/ce, 
ii mento, ecc. ~ella, cavità 
dcUa bocca trovasi la linglul, 
importantissimo ol'gano, pel'
eh?; sene alI' adicolazione 

Na caber(( di~tillguem-se (} 
rosto e o crúllco. Xo rosto 
estão os 0111 OS, qlle sãu o 
ol'gi"io dltvisla, isto é, o ill
strUlllento pclo qual vemos 
os ohjectos; o 1wri:::, que é 
o orgão do olfacto; a bocca, 
que é o orgilo do gosto, as 
orclhas, que são o orgão do 
ouvido. A pelle, ou epideJ'l/Ic, 
de que está coberto todo o 
nosso corpo, é o orgl7o do 
tacto. Outras partes do rosto 
são: a Fonte, as tem]Jo},((s, as 
/aces, o menta ou quei;ro ou 
barba, etc. Na cavidade da 
bocca acha-se a li1/gua, im
portantissimo ol'gão, que ser
ve para a articulação da lin-

dei lillguaggio. g"uagem. 
Il oral/io e una specie di O crlÍlIeo é uma especie 

scatola ossea, di forma sfe- de caixa óssea de forma es
roidüle; esso cOlltiene ii ce/'- pheroidal; elle contem o d
celTo. Il celTello e l'or.r!allo 11.eúro. o cérebro é o ol·.qiZo 
rTel pel/siero, coI cer\'e11o, do pensamento, com o cérc
('ioe, si peu:o;a e si ragiolla. bro, isto é, pensamos e l';l

Dai cenello dipendono quasi ciocinamos. Do cérebro de
tutti i movimenti e le fuu- pendem quasi todos os mo
zioni dei corpo. Se voi vo- vimentos e as fUllcções do 
lete piegare un braceio, al- corpo. Se quizerdes dobrar 
ztlni in piedi, cam minare, um braço, levantar-vos em 
il cer-vello deve formulare pé, camillhar, o cérebro deye 
l'ordine necessario e tra:o;met- formular a ordem llecessaria 
terIo aI braccio 0<1 alle galll be.! ~ trallsmittil-a ao hraço ou 

as pcrnas. 
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11 cervello occnpa la parte 
allteriore deI cranio, cd e 
unito aI cerrelletto, che si 
trova neHa parte posteriore. 
11 ceneHo si allunga uel 
midollo allllugato, che esce 
daI cranio per iI foro ocei
pitale, e si distende giu per 
la colonna vertebrale, pren
dendo iI nome dimidollo 
8]JÍlUtle. DaI cerveHo e daI 
midoHo spinale eSCOllO poi i 
nervi, che vamlo aEe varie 
parti deI corpo. 

11 cer\e110, iI cenelletto, 
il mido110 allullgato, iI mi
dollo spin ale, i nervi, sono 
tutU formati di una mede
sima sostanza o tessnto, as
sai tenero, di colore bianco
grigio, che si chiarna tess!lto 
nerV080. A vete Tisto il cer
vello di un agnello o di uu 
capretto? (. iI cei',-ello di 
uua ga11ina ~ Da essi potrete 
farvi una chiara idea deI 
tessuto nelTOSO. 

Busto o tronco. 

11 b1lsto o t1'onco e for
mato interiormente daUa co
lonna verteM'ale o spillu do)'
scde e dalle c08te o costole, 
le quali, partendo dalle ver-

o cérebro occupa a parte 
au tel'iorclo crálleo, e está 
pegado com o ce1'ebello, que 
se acha na parte posterior, 
O cérebro prolonga-se no 
miolo alongado, que sahe do 
cráneo pelo buraco occipital, 
e estende-se pela columna 
vCl'tebral, tomando o nome 
de medlllln e8pinhal. Do cé
rebro -e da mednlla eSllinhal 
sahem os nClTOS, que ,ão 
para as diversas partes do 
corpo. 

O cérebro, o cel'ebelIo, o 
miolo alongado, ou medulla 
espinhal, os nenos, são todos 
formados por uma mesma 
substancia ou tecido, muito 
macio, de cor branca-grisal
lIa, que se chama tecido ne1'
'V080. Vistes alguma vez os 
miolos de um -carlleirinho, 
de um cabrito? ou o miolo 
de uma gallillha ~ Por esses 
podereis formar uma idea do 
tecido nervoso. 

Busto ou tronco. 

O bU8to ou tl'onco é for
mado interiormente pela co
lllmlllt vel'feb)'((l ou espinha 
do)'s((l e pelas C08ta8 ou co
steU ((S, que, partindo das ver-
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tebre, girallo a guisa di se
micm'chio, e vengollo a ri
congiullgersi sul davanti a 
un osso chiamato 8tel'ilO, Si 
forma cOSI una specie di 
gabbia vuota, una cavità, che 
prende il nome di eavità to
nteiea, o semplicemellte di 
t01'ace, 

N el torace si trovano 01'

gani importalltissimi. N el 
mezzo sta iI Cl101'C, llluscolo 
poderoso, grosso come il pu
gno dell'uomo, Esso e cavo, 
contiene il sangue, ed e in 
continuo movimento, ora re
strillgendosi ed ora al1argan
dosi, cio che produce i bat
titi deI cuore, Quando ii cuo-
1'e si restringe, il sangue ne e 
cacciato fuol'i, e pel' molti 
tubi, chiamafi a1'tel'ie, va ad 
irrorare tutte le parti deI 
corpo, Quando il euore si 
allarga, iI sangue si affreUa 
a l'ientrare in esso, scorrendo 
per un'altra sede di canali 
o tubi, detti vene, 

ln questo giro o circolo, 
che il sangue fa, passa attra
verso ai polmolli, che si tro
vano uno a destra e l'altro 
a sinistra deI cuore, 

I polmoni SOllO come due 

teuras, giram li maneira de 
semicireulo e vem reunir-se 
na parte anterior n'um osso 
chamado e8terJlO, Forma-se 
assim uma especie de gaiola 
vasia, uma cavidade, que 
toma o nomo de cavidade 
tlw1'âcica, ou simplesmente 
thorax, 

No thorax encontram-se 
orgãos importantíssimos: Ao 
centro está o eOl'açüo, lllU

sculo poderoso, grande como 
o punho do homem, Elle é 
oco, contem sangue e está em 
continuo movimento, ora re
stringindo-se, ora alargando
se, o que produz as pulsa
ções do coração, Quando o 
coração se restringe, o san
gue é impellido fora d'elle 
e, por muitos tubos que se 
chamam artm'ia8, ,ae banhar 
todas as partes do corpo. 
Quando se dilata, o sangue 
a pressa-se a regressar nelle, 
percorrendo outra sel'Íe de 
canaes ou tubos, chamados 
veW8. 

N'este giro ou circulo que 
o sangue faz, passa atravez 
dos pulmõe8, q ue se acham 
um á direita e outro á es
querda do coração, 

Os pulmões são como dois 
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saccllÍ, fOJ'llluti di tanto ca
merette o cellette, a guisa, 
c1i spugna. ln quesfe camo
rette o cellette ,HUIlO a ter
minare i sottilissimi vasi sall
guigni, sottili piu di uu ca
p~llo, e che perci() si chia
mano vasi ca,pill(l1'i. Essi 

I POLMONI. 

a) Laringe. 

b) Trllchea. 

c) Ramuscol! bronch!ali. 
d) Polmone. 
e) Rete oaplllare. 

ti 

S0110 le ultime dinnnaziolli I 

delle al'tel'ie e delle ,ene. 
N elle stesse ceUette ,en

gono pure a metter capo le 
piü sottili dil'amazioni dei 
lJiccoli MOI/chi, cioe di quei 
canaletti, cIte, pcr mezzo deHa 
iJ'achea e deUa bocca, comu
nicano con l'aria este1'na. 

Ohe cosa avvielle durante 

saccos forlllac1os por talltas 
pequenas ceHas corno fossem 
esponjas. Nestas cellasilluas 
,ão ter ntsos sauguineos fi
nissimos, delgados mais de 
um cabello, e que por isso, 
chamam-se ,!-'((SOS capill(l1"N'. 
EUes são as ultimas ramif.-

OS PULMÕES 

a) Larynge. 

b ) Trachea. 

c) Ramuscolos br,mchiaes. 

d) Pulmão. 
e) Rede cap1llar. 

cações das aderias e das 
veias. 

N as mesmas cellasillha::; 
vão ter as mais delgadas ra
llliticações dos pequellos bl'on
eh ios, isto é, d'aquelles ca
naesillhos, que, por iuterme
dio da t1'(when e da bocca, 
Coull11uuicam com o ar ex
tel'no. 

Que acontece durante a-
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quell'atto cIte si chiama iJl- (jllclle acto que se chama 
spi}'({zione 't inspi)'({~'lio? 

L'aria atmosferica, pClle- O ar atllluosphérieo, peuc-
trata per la. bocca e pel naso traudo pela boeca e pelo nariz 
uelIa tJ'((chea, sceude giú per na t}'({cllca, desce pelos canae
i cHllaletti bronchiali fiuo sinhos brollchiaes até ás mais 
alle llÍu profonde e ri poste I profundas e recollditas ceUas 
celle deI polmone. Quivi essa do pulmão. Ahí entra em 
viene a contatto coI sangue, contacto com o sangue con
cOlltenuto nei vasi capillari, tido nos vasos capillares, que 
che tappezzano le pareti deUe cohrem as parcdes das cellas 
ccUette polmonari. 11 sangue pulmonares. O sangue a 11-
aS80rbe 1'088igello dell'aria, e sorve o o.r/J,q{nio do ar e mais 
piiI tardi manda fuori l'acido tard0 expelIr o ({cido c((l'bó
c((J'bonico, il quale viene e- nico, que sahe pela bocca e 
messo dalIa bocca o daI naso, pelo nariz por meio d'aquelle 
mediante quell'atto, che si acto que se chama e.tpi}'((ç'üo. 
chiama esp i 1'((zio 11 c. L' ossi- O oxygénio do ar athmosphe
geno deU' ada atmosfel'ica rico S6ne para purificar o 
selTe a purificare il sangue sangue e tOl'llal-o novamcllÍe 
ed a rellderlo atto di nuovo apto para as suas importan
alIe sue importanti funúolli, tes funcções, isto é, para 
cioc a mantellere iI calOl'e manter o calor e a "üla cm 
~ la vita in tutte le parti todas as partes do corpo, 
del corpo, a riparare le per- para reparar as perdas e os 
dite e i dallni prodotti dal estragos produzidos pelo Íl'a-
lavoro o dalIe malattie. balho ou pelas molestias. 

Sotto la eavità toracica, Sob a cavidade thoraciea, 
si trova la cavità addominale acha-se a ca·vid((de abdominal, 
o ({àdame, detta comnnemellte ou abdomeJ/, dicta ordinaria
iI velltl'e. Nel ventre si tro- mente Vel/t1·e. No ventre en
vano lo stolnaco, gl'inte8tilli, eontram-se o csto1Jlago, os 
iI fegato, la milza, eee. úlfestillos, o figa do, o baço, etc. 

I cibi s'inÍl'ouucollO nella Os alimentos inf.roduzem-
bocea, e quivi Yengono tritu- se na bocca, onde são tritn-
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rati e mastieati per meílílo 
dei lLCllti . .:\Icscolati con ln, 
saJiva e fog-giati a pallottola 
scendollo per uu tubo (1' (?80-

fago), che dalla bocca li con
duce nello si;omaco. Lo sto
maco e uua specie di sacco 
(lestinato appunto a rice,ere 
i cibi e le be,-aIHle. ln esso 

l'atlos e mnstigado~ pelos 
dontes. Mist.urados COlll a 
s:dint c agcitados om holo, 
descem por um tal'o (o csú
plw{/o), que da, bocca os con
duz ao estômago. O estô
mago é una especie de sarco 
destinado a receber os ali
mentos e as bebidas. N elle 

APPARATO DlGERENTE. 

APPARELHO DIGESTIVO. 

Esofago ..... Esóphago. 

i cibi ,engono digeriU, cioe 
si trasformano in una specie 
di pappa o poltiglia tenera 
e biallcastra. Ql1esta pappa, 
per una apertnra chiamata 
1)iloro, passa poi nell'inte
stino. Qui'd si mescoIa COI1 

la bile, succo ,erdastro, pro~ 
veniellte da quella grossa 
glliandola, cIte si chiama 
regato. Allora la pappa. út 
sempre pÍtl diluelldo~i e ac-

Stomaco .... Estómago. 

Intestino .... Intestino. 

os alimentos são dige1·id08, 
isto é, transformam-sc ll'ullla 
espúcie de papinlla tenra o 
aI \'acen ta. Esta papa, por 
uma abertura que se chama 
pylol"o, passa para o inte
stino. Ahí mistura-se com a 
bílis, materia liquida esver .. 
deada, procedente d'aquelIa 
grande glândula, que se cha
ma lí.qailf. Bntão a papinha. 
,ae diluilldo .. se de mais a 
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quista, il colore e la fluidit:l 
deI lattc. ln qucsto stato, 
la massa dei cibi c assol'bita 
da tanti canaletti, che aprollo 
appunto le loro boceuzzc 
neIl'intestillo. Questo latte 
va. finalmente a scaricarsi 
nel sangue, e sí tl'asforma 
in sangue a sua volta. 

COSI, come abbi:Ullo deHo, 
ii sangue PUl) adempiel'e alle 
sue fllnzioni senza consu
marsi mai; ma. se non si 
m::mginsse, questo non sa
l'ehIle possibile. 

Estt'emità. 

Ci resta a dil'e due pa
role delle estl'emità. 

Gli m'ti 81lpe'l'io'1'i o brac
eia, con le maui, sono per 
eccellenza glistrumenti che 
ci se1'vono a lavo1'are. La 
mano deU' uomo, guidata 
dall'intelligenza, ha prodotto 
tutte le meraviglie, che \oi 
vedete, dalla casa clle abi
tate alla macchina a vapore, 
daI libro che leggete alle 
statue ed ai quadri dei piu 
grandi artisti. 

mais, e nd<]uire a cor e fi 

fluide;/, do leite. X'este es
tado, o holo alimenticio fica 
absol'Yido por muitos canae
sinhos, que tem suas bo
quinhas abertas justamente 
no intestino. Este leite yae 

I afinal descarregar-se no san
gue, e por sua vez transfor
ma-se em sallgue. 

Assim, como dissemos, o 
sangue pode cumprir suas 

I funcções, sem nunca exgot
tar-se; mas se não se co
messe, isto não seria pos
sível. 

Extremidades. 

Resta-nos dizer duas pa
lavras sobre as ea:f1·emidades. 

As ext1'ernidades 8lflJe1'io1'es 
ou b1'((ços, junto com as 
miios, são por excellencia os 
instrumentos que nos scryem 
para trabalhar. A mão do 
homem, guiada pela intelli
gencia, produzio todas ni' 
maravilhas, que ,os ,êdes, 
desde a casa, em que mo
raes, até á machina a vapor, 
desde o livro em que costu
maes ler, até ás esta tuas e 
aos quadros dos artistas mais 
afamados. 
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Gli nl'ti il/f'el'ioJ"Í o gambe, 
coi l)ielli, ~ono gli ol'gani 
della lOCOllloziolle, Sel'YOllO 
ClOe a portarci a nostro pia
ccre da un luogo all'altl'o, 

Come si mUOYOllO braceia 
e gambe, mHlli e piedi o? Le 
ossa sono rigide e illcrti: 
esse non potl'ebbero lllUO
versi, se fossel'o sole, l\[n, 
esse sono coperte dalIa, carne, 
ossia dai muscOli, ed i mu
scoli si posso no contl'(t1'1'e, 
cioe si possono accorciare ed 
allungal'e, Chi comanda ai 
mnscoli di accorciarsi od al
lungarsi, a seconda dei movi
menti, che lloi vogliamo ese
gnire, e il cervello, ee1 i suo i 
comandi, i suo i onlini, sono 
trasmessi per quei fUi bian
castri, sottilissimi, che ab
biamo detto chiallla1'si nel'vi, 

Imparerete piu tardi, che 
oltre a questi ne1'vi, i quali 
serV0110 aI moto, e per con
seguenza si chiamano nel'vi 
rnotol'i, ci sono altl'i ner\i, 
che se1Tono a farci "federe 
gli oggetti, sentire i suoni 
e gli odori, gustare i sa
pori, ecc, Ci sono cioe i 
lluvi del seuso o seJ/soI'i, 

3 - ltalo-POI·toghese. 3J classe, 

As etctl'emÍll((des iutcriol'c8 
ou pernas, junto com os }}(!s, 
são os orgãos (la locomoção; 
quer t1Ízer que servem para 
nos levar a vontade de um 
Iogar para outro, 

Como se movem braços 
e pe1'nas, mãos e pés ~ Os 
ossos são rigÍl10s e inertes; 
não poderiam mover-se se 
fossem sós, l\Ias clles estão 
encobe1'tos pela carne, ou 
pelos 1nllSClllos, e os muscu
los podem-se cont1'a7til', isto 
é, encurtar e alongar, Quem 
ordena aos musculos de en
curtar-se ou alongar-se, COll

f01'me os movimentos que 
se querem executa1', é o cé
rebro, e suas o1'dens, suas 
vontades são transmittidas 
por aquelles fios ahacentos, 
delgados, que, já o dissemos. 
se c haluam 11 CI'ros, 

Haveis de apprellder mais 
tarde, que, alem destes ner
vos, que servem para o mo
vimento, e que por conse
guinte, chamam-se nen'os mo
f01'es, ha outros nervos, que 
servem para nos fazer ver 
os objectos, ouvir os S011:O;, 

cheirar, saborear, etc, Hn, 
por melhor explicar, IIcrro(J 

I do sentido ou sCl/sol'ios. 
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lmparerete pure che ci I Apprelldel'eis tambem que 
sono nervi inclipendenti dai ha nervos independentes do 
cervello,neni ribelli alla no- cérebro. nervos rebeldes á 
stra volontà, i quali agiscollo nossa, vontade, que agem 
per nostro bene, ma senza para o nosso bem, mas sem 
che noi glielo ordiniamo, que nos os façamos agir, ou 
unzi, a nostra insaputa. Pro- sem que nos o saibamos. 
vutevi, per esempio. a fer- Tentae, por exemplo, deter 
mare iI boccolle, il bolo ali- o boccado, o bolo alimell
mentare, quando dalla bocca ticio, quanclo da bocca de
e gi:'t entrato nell'esofago. sceu para o esóphago. Como 
Come fareste yoi ~ Provatei-i se havia de fazer? Teníae 
a fermare i movimenti deI 
cuore: ci riuscireste ~ Ricor
date poi che ossa, muscoli, 
nel'vi, tutte illsomma le parti 
deI corpo si logorano coI 
lavoro, e sono ad ogni istante 
raggiustate, reintegra te, man
tenute vive e alacri dalle 
materie che il sangue porta 
dappertutto nel suo rapido 
giro, materie che il sangue, 
come abbiamo detto, prende 
dai cibi introdotti nel no
sÍl'o corpo. 

Ora dunque, che cono
scete sommariamente non 
solo le parti, ma anche le 
funzioni deI nostro corpo, 
potrete intender meglio, co
me vi dicevo in principio, 
eh' esso e una macchina me
l'avigliosa, piena di delicati 
strnmenti, che mel'itano di 

pamr os movimentos do co
ração! Seria possivel ~ Jjem
brae, tanbem, que ossos, mu
sculos, nervos, todas em fim 
as partes do nosso corpo, 
gastam-se com o trabalho, 
e são, a cada momento, con
certadas, reintegradas, man
tidas vi \aS e actiyas pelas 
materias que o sangue, como 
dissemos, recebe dos alimen
tos introduzidos em nosso 
corpo. 

Agora, pois, que conhe
ceis summal'iamen te não só 
as partes, mas tambem as 
funcçôes de nosso corpo, po
dereis entender melhor, se
gundo vos dizia no começo, 
que elle é uma machina 
maravilhosa, cheia de instru
mentos delicados, que me-
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essere usati e eonservati con 
oglli cura. 

Le regole per conservar 
sano ii corpo sono dette 
'1"egole igieniche, e di esse 
Yi parlero un'altra volta. 

DOMANDE ED OSSERVAZIONI. - Lo sche· 
letro. - Tutti gli animali hanno lo 
scheletro' (No, i soli v61·tebrati, ossia 
m'l1nmiferi, uccelli, l'ettili, pesei). - I 
muscoli. - Apparato digerente. -
Chimo e chilo. - Vasi chiliferi. -
Apparato circolatorio. - Apparato 
respiratorio. - Sistema nervoso. -
E' superfino avvertire che questo ca
llitolo dev'esser letto in piu volte, e 
solo come ricapitolazione delle cogni
zioni fornite direttam611te daI dili
gente maestro, con opportune lezioui 
oggettive. 

Una passeggiata 
e una visita. 

Per premiare i suoi di
scepoli dei buoni risultati 
d.egli esami, ii maestro li 
condusse ad una tenuta ehe 
si chiamava filla '1·ossa. 

A vea preso questo nome 
daI colore della casina" che 
daI verti ce d'un'altura do
minava le valli e le vie eit·· 
eostanti. 

}'ondatore e abitante di 

recem !:ler usados e eonser~ 

vados con muitos cuidados. 
As regras para conselTar 

são o proprio corpo, são cha
madas '1'(}gl'as hyg'ienica8, e 
d'ellas vos fallarei outra vez. 

pERGUNTAS E OBSERVAÇÕES. - o esqué
leto. - Todos os animaes tem esqué
leto' (Não, so os ,,'ertebl'adas, quer 
dizer mammiferoB, al:68, reptis, peixes). 
~ Os músculos, - Apparelho dige
stivo. - Chymo e Chrlo. - Vasos 
chyliferos. - Apparelho circulatorio. 
- Apparelho respiratorio. - Systema 
nervoso. - Escusado é advertir que 
este capitulo deve ser lido aos pou
cos, e só como recapitulação dos co
nhecimentos fornecidos directamente 
pelo diligente professor, com oppor. 
tunas licções objectivas. 

UIR passeio 
e uma visita. 

Para premiar seus disci
pulos pelos bons resultados 
dos exames, o professor le
vou-os a passeio ll'uma quin ta 
que se chamava Villa ver
melha. 

Tomara este nome da cor 
da sua casinha, que do cume 
de um morro dominava os 
valles e os caminhos circum
stantes. 

Fundador e moradt>r de 
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l'illa '}'08S(( era nu certo si
gnor Vincenzo, ,ecohio cu
pitallo in l'itil'o, c110, dopo 
la battaglia di Bezzecca, 
no11e __ \Jpi di Trento, avcva 
emigrato, fermandosi nel 
Brasile come agricoltore. 

Era una mattinata splen
düla, e a sette ore tntti i 
quaranta disccpoli, rinniti 
1101 cortile dclla 8euola, si 
disposero militarmente e COll 

la bandiera in testa si po
:"ero in cammino. 

AlHlavano syolti e impet
titi come soldati, tanto che 
i gellitori, vedendoli vassare, 
provavano intimamente nu 
legittimo sentimento di 01'

goglio. 
Alie otto §!:Ími:,ero aI ca11-

ceIlo dclla villa, dlo fu S11-

bito aperto (lal vecchio ca
pita no, il qnalc li accolso 
cdU nn sorriso ~llllc la hbra 
e li saInt() milit:trmellie, 
lllcutre iI capo plotone 01'

dillava: llttellti! 
Entrarollo ne11a viUa e si 

8c1liorarono aYàllti aUa ca
r-ina, in attesa dei mat'sh'o, 
cIte, damlo iI braceio aI 
vccchio capitnno, andava 
('OH ycrsalHlo co n lui airet
tllOSa1nCll te. 

Vil/a vermelha era um ecrto 
senhor Vicente, velho ca
pitão jubilado, que, depois 
da batalha de ]~ezzecca nos 
Alpes de Trento, hasia emi
grado, estabeleccndo-se no 
Brasil como agricultor. 

Era uma manhan linda, 
e ás sete horas todos os qua
renta discipulos reunidos no 
pateo da eschola, fOl'lllaram 
militarmente, e, com a han
deira na frente, puzeram-se 
a caminho. 

Alld:l\-am ligeiros e airo
sos como soldallos, tanto que 
os paes, vendo-os passar, es
perimentayam intimamente 
um sentimento de orgulho. 

As oito horas chegaram á 
cance11a da yilla, que foi 
logo a herb, pelo ye1110 ca
pitão, <lue os acolheu com 
Ulll sorriso nos lahios, e sau
dou-os lllili ta rmen tc cmq na 11-

to o chefe da turma ma'!l
daya: aitel/çito! 

Entraram para a yilla, e 
pararam eUl linha perante a 
casinha, á espera do profes
sor, flue, dando o bra<;o ao 
velho capitão, antlaya, C011-

\'el':-,all<10 com clle amistosa
IIlClIte. 



- 60-

Quando giunse di fronte 
agli alunni aUineati, il vec
chio soldato li saluto ancora 
una volta e con vera com
mozione disse: 

- Vi ringrazio, fanciulli, 
dE;lla vostra visita; vi rin
grazio di tutto cuore e ,mi 
congratulo con voi per 1'01'
dine e la disciplina con cui 
marciate. V oi avete ride
stato oggi, in me, il ricordo 
dei bei tempi, nei quali, fan
ciullo anclr' io, giocava aI 
solda to , pensando a quei 
giorni, in cui, vel'O soldato, 
avrei dovuto combattere per 
la patria mia. E quei giorni 
sospirati giunsel'o, e molti 
dei miei compagni, piu for
tunati di me, lasciarono glo
riosamente la vita nel campo 
di battaglia. 

Ora son vecchio, e sento 
con piacel'e immenso, che 
ricomincia l' opera deHa ri
vendicazione deI territorio 
italiano interrotta nel 1866, 
e che la parte pili. nobile 
deI sangue italiano bagna di 
nuovo le terre 'deI Trentino. 

Ab! fanciulli, che triste 
cosa e la vecchiaia, per chi 
desidererebbe dare 1'ultima 
prova di amore alIa madre 

Quando chegou deante dos 
alumnos alinhados, o velho 
soldado saudou-os ainda uma 
vez, e com verdadeira com
mo cão disse: 

..::... Agradeço-vos, meninos, 
a vossa visita; agradeço de 
todo o coração e congratulo
me comvosco pela ordem e 
pela disciplina que guardaes 
marchando. Vos despertastes 
hoje em mim a lembrança 
dos bellos tempos em que, 
menino, joga,a aos soldados, 
pensando nos dias, em que, 
verdadeiro soldado, teria que 
combater pela minha patria. 
E aquelles dias alm~iados 
chegamm, e muitos dos meus 
compan heiros, mais felizes 
que eu, deixaram gloriosa
mente a vida no campo de 
batalha. 

Agora estou ,elho, e oiço 
com satisfacção immensa que 
a obra interrompida em 1866 
da reidndicaçao do solo ita
liano está a recomeçar, e 
que já a parte mais nobre 
do sangue italiano banha de 
novo as terras do Trentino. 

Ah! meninos, que triste 
cQisa a velhice para quem 
desejaria dar a ultima prova 
de amor á mae patria, antes 
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patria, prima di chiudere' 
gli occhi aUa luce! 

Ma il corpo fiaccato dagli 
anni e daI lavoro m'inchioda 
qui, e solo consente all'anima 
di mandare un saluto glori
ficatore ai nuo,i martiri (leI 
dovere. 

E Toi, fauciulli, pigliate 
ese111pio da, questi valorosi, 
cOSI gloriosi nella Ti ta, e ne11a 
morte, che fanno grancle iI 
nome deUa sacra terra de j 
Tostri padri, piendete esem
pio, e gim'ate di difendere 
i diritti deUa terra che vi 
Tide nascere, con lo stesso 
ardore e con lo stesso spi
rito di saerificio, 

:BJ ricorc1atevi sempre, che 
iI paese piD. rispettato e piD. 
stimato nel mondo, e quello 
che ha figli disposti a <1i
fenderIo e a morire per esso. 

E ora, fanciulli, potete 
correre e glOcare a piacere 
vostro. 

de fecha l' os olhos! 

Mas o corpo, alquebra
do pelos annos e pelo tra
balho, prende-me aquí, e s6 
consente à alma de man
dar uma saudação glorifica
dora aos novos martrres do 
de'er. 

E vos, meninos, tomae 
exemplo d'esses destemidos 
tão gloriosos na vida e na 
morte, que engrandecem o 
nome (la terra sagrada de 
'ossos paes, tomae exemplo 
e j llrae de defender os di
reitos da terra que ,os vio 
nascer COln ° mesmo ardor 
e com o mesmo espirito de 
sacri ficio. 

E lembl'ae-vos sempre que 
o paiz mais respeitado e 
mais considerado no mundo 
8 aquelle, que tem filhos dis
postos a defendeI-o e a mor
rer por e11e. 

E agora, meninos, podeis 
correr e folgar a ,on tade. 
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Le ciuque giornate 

di Milallo. 

II giorno seguente, il si
gnor maestro collocõ sulla 
lavagna un bellissimo qua
dro, rappresentallte uu epi
sodio deHe Oinque .rIiO/·/wte 
di JliZano. 

Gli scolari, a lllano a mano 
che entravano in classe, ri
manevano sorpresi alla vista 
deI quadro, ma nou si fer
mavano a chiedere spiega
zioni intempestive, e si aY
viavano aI posto seri e com
posti. Intanto il maestro 
sfogliava i quaderni dei di
scepoli ammonticchiati sul 
suo tavolino. 

Quando tutti gli alunni 
furono entra ti , il maestro, 
come se seguisse uu pen
siero della sua mente, disse: 

- E cosi, vi e piaciuta 
la gita di ieri alla Oasina 
rossa ~ 

Sl, sI, tanto - rispo
sero ad una voce gli sco
lari. 

- E quando ci andremo 
nn'altra volta ~ - salt() su 

As ciuco jornadas 

de l'Iilão. 

o dia seguinte o professor 
collocou sobre a pedra um 
quadro bellissimo, represen
tando as Oinco jornadas de 
jJIilão. 

Os discipulos, entrando na 
aula, :ficavam surprehendidos 
á vista. do quadro, mas não 
se detinham para pedir ex
plicações intempestivas, indo 
occupar seus logares serios 
e compostos. No emtanto o 
professor folheava os cader
nos dos discipulos amontoa
dos sobre a mesa. 

Quando todos os alumnos 
foram a postos, o professor, 
como seguindo uma idea de 
sua mente, disse: 

- Pois bem! gostastes 
hontem do passeio a Yilla 
Vermelha~ 

- Sim, senhor! muito! 
- responderam todos a uma 
voz os discipulos. 

- E quando iremos outra 
Yez~ - disse um alumllo 

a dire un alunno piú vivace : mais vivaz que os outros. 
degli altri. 
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- Qnallll0 ye lo me ri te
rete - rispose sorridellllo iI 
maestro. - )Ia ora vClli:uno 
ao noi, e yediamo c1Ie cosa 
ayete ricavato da quella gita. 

Tutti i bambini gnarda
yano iI maestro, 110n ri ll
scendo a capire dove egli 
intendesse di parare. 

- ..:\h! non mi capite, e 
yero '? Ebbelle, vi aiuter() io. 
A te, reppino, che ieri hai 
fatto pill corse e salti di nn 
capriolo; ti ricOl'di le pa
role deI signor Vincellzo, il 
ve('chio eapitano ~ 

Peppino, proso cOSI a bru
eiapelo, si alzl) rosso in viso, 
con l'auimo sospeso; pur 
tu t ta yia }'ispose; 

-- SI, le ricOl'do, Ha detto 
che lloi sombravamo tanti 
piccoli so1dati, e che Rnche 
cgli tla piccino giocava co
me noi, Ha dctto lloi che 
quando sarcmo grandi, c di
vClltel'emO so1dati davvoro, 
dovremo combattcl'e por la 
l1ostl'<l }latria, come 1Ia11no 
fatto lui eu i suoi compagni 
e come fanno oggi qnel1i 
dw comhattono suIle Alpi 
per la com pleta rivelHlicazio-
11e tlclla pl'0l\ria llazionalità. 

Quall do o lllel'el'el'lles 
- rl'spondeu SOl'L'illllo o pro
fessor. - lUas }l0r ora, ye
jmnos o que ficou d'aguelle 
passeio. 

Todos os rapales olhanull 
pam o professor, não enten
dendo onde este queria parar. 

- Ah! não me compre:l
deis, é verdade? Pois bem! 
Eu vos njúdarei! Vamos, 
.Tosesito, tu que hontem fi· 
zeste mais saltos que um 
cabrito! IJembms-te das pa
lavras do velho capitão ~ 

J osesito, sUl'pl'ehendic1o as
sim a queilllaroupa, le,antou
se vermelho na cara, com 
o animo hesitante; todavia 
disse: 

- Sim, l'econlo. Dis:,:,e que 
nos parecíamos tanto~~ 8olda
dinhos, e que elle tambem, 
tI uando creança, lJrincasf'i 
como nos. Disse mais, <lHe 
quando formos adultos e for
mos 80 lélac10s de,ems, tcrc· 
mos de combater pela nossa, 
patria, como fizeram elle e 
seus companheiros, e como 
falem os quc estão hoje po
lejalHl0 nos .AJpes, para a, 
completa reivindicaç'ão l1a 
pl'opl'ia nacioualWa(1e. 
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- Quaudo oecorresse 
aggiunse il maestro sOl'ri
deudo - e voi li imiterete, 
non e vero~ 

Ma non e tutto ancora. 
Sapete chi mi 113, dato il 
quadro che vedete II appeso 

alIa lavagna'/ Me lo ha dato 
lui, il signor Vincenzo, e 
me lo ha dato per voi, per
che vi dicessi che cosa rap
presenta. 

Rappresenta un episodio 
delle Oinque gior1/ate di J1Ii
lmlO, ossia iI plluto saliente 
di una epica lotta di cinque 
giOl"ni, combattuta dai Mi-

Se for precIso - uc
crescentou o professor com 
um sorriso - e vos os imi
tareis, não é vel'llaéle ~ 

Mas ha mais aiuda! Sa
beis quem me deu o q lladro 
que vedes alí pellduratlo so-

bre a pedra 1 Elle mesmo, o 
senhor Vicente, e m'o <leu 
para vos mesm.os, e para vos 
dizer o que representa. 

Representa um episodio 
das Oinco jo)"}wd(ls de .L1Iilüo, 
ou o momeu to mais salien
te de uma Indu epica de 
cinco dias, que os Milane-
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Ianesi contro gli Austriaci. zes sustentaram contrai os 
Austríacos. 

Si era nel 184:8, ed ln Era o anno de 184.8; n'a-
quel tempo l'ltalia nostra quella epocha a ltalia estava 
era schiava degli stranieri. escravizada pelos extrangei
Yella Lombardia e 11el Ve- ros. Na Lombardia e no Ye
neto comandayuno gli Au- neto mandavam os Austria
striaci; l'Emilia e la Toscana cos; a Emilia e a Toscana 
erano l'ette da Granduchi; estavam sob o dominio de 
le Romagne, le Marche, l'U m- \ Grão Duques; as Homanhas, 
bria e iI Lazio erano soggetti as Marcas, a Um bria e o 
ai Papa, iI Napoletano e la IJazio estavam sujeitos ao 
Sicilia aI re di Napoli, e Papa; Napoles e a SicilitL 
cOSI via. ao rei de N apoIes, etc. 

E tutti quei sovrani co- E todos es~es soberanos 
mandavauo, -cd era delitto il imperavam, e era um crime 
desiderare la libertà deI no- desejar a libel'dacle de seu 
stro paese. Ah! quelli erano paiz! Ah! que tristes tem-
brutti tem pi! pos aq uelles! 

~Ia piu d'ogni aItro era 31 as mais que todos os 
insopportabile il giogo degli outros era insuppol·tave} o 
Austriaci. A Nilano, a Pa- .jugo dos Austriacos. Em 
via, a Padova, a Venezia, a .:\1ilão, em Pavia, em Padua, 
Viceuza uou passava gim'no em Veneza, em Yicenza não 
senza clte qualche padre di passava dia sem que a1gum 
famiglia, qualche cittadino pae de familia, algum cida
non venisse al'l'estato e mal- dão fosse preso e maltra-
trattato. tado. 

U n giorno, il 18 marzo Um dia, o 18 de Mar<;o 
184:8, i .:llilanesi, con a capo de 1848, os ~Iilanezes, che
Ia rappresentanza lllunWl- fiados pela l'cpreselltancilL 
pale, chietlono aI Goyerl1o municipa1, pediram ao go
<llli'triaco ui eSf'Cl'e trattati ycrnador an:-;tl'iaco (llW 0:-; 

piú nmanamente. X e hanl10 tratas~e m:tii' humanamellte. 
in risposta buolle parole; I Tiveram como re:-;p08la hOH~ 
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ma qua.ndo si recano aI 
Bl'oletto, sede deI Munici
pio, sono brutalmente re
spin ti, feriti ed uccisi dalle 
gnardie austl'iache. 

palavras; mas quando foram 
ter ao Bl'oletto, residencia 
do l\'Iunicipio, foram bl'utal
mente repellidos, feridos e 
mortos pela policia Au-
striaca. 

A quel tl'adimento, i cit- A este tradimento, os ci-
tadini montano in furor e ; dadãos ficam furiosos, des
si disselciano le vie ed una calçam as ruas, e uma sarai
grandine di sassi viene lan- vada de pedras cahe sobre 
ciata sui soldati, che si danno os soldados, que se salvam 
aUa fuga. com a fuga. 

ln men che non si dica N'um instante toda Mi-
tutta Milano e sossopra. Si Ião se l'evolta. Dobram os 
suonano le campane a mal'- sinos; os operarios abando
teUo; gli operai abbando- nam as offieinas; todos os 
nano le officine; tutti gli homens validos para as ar
uomini atti aUe armi sono mas estão na rua. E não se 
nelle vie. E non si ode che ouve que um grito so: Fora 
un grido: Fllol'i l' Austl'lct, . a Allst1'ia! 1nO'J"ram os ÂU-
mo)'fe agli Â1,stl'·iaci! st1'iacos! 

Dapprima son eolpi di Primeiro foram golpes de 
sassi e bastoni, a cui i sol- pedras e de bengalas, a que 
dati rispondono con fucilate os soldados respondiam com 
e seiabolate; ma in breve tiros de espingarda e com 
ogni via si cambia in un golpes de sabre; mas em 
t.erribile campo di battaglia. pouco toda rua transforma-

se n'um formidavel campo 
de batalha. 

Come se sorgessero daI Como surgindo do seio 
tel'l'eno, ad ogni svolto di da t.erra, a toda esquina le
via s'innalzano barrieate con vantam-se barricadas com 
carri rovesciati, porte, pan- carroças ,iradas, portas ar
eoni da la'\oro, fasei di le- raneadas, bancos de trabalho, 
gna e dalle finestl'e si get- I molhos de lenha, e das ja-



tallO lIluLili. E lllcutre gli 
uomini eom ha !tono, lo dOll-
11e, i vecchi, i fauciulli ln
vomuo a co!'41 rnil'nc altre, a 
raccogliere f'üriti, a prepa
rare cartucco. 

Qucsta lo1ta eroica di 
tutta una eittil, contro uu 
esel'cito di YClltimila nomini, 
durll dnqllc giol'l1i. Alla sera 
deI :2:2, iI gellerale austriaco 
Radetzky, penlnta ogni spc
mnza di VilH'eTl', fuggin, 
C011 tntto re~ereito. 

Dopo qn('~te parole, il 
maestro si beque, menÍTe 
gli alnnni lo guanlavflllo 
COln \ll OS~l. 

DO~L\:>\lE En ''''S\:\:L\ZIO:>!' - t suc
CCS:o'O q 11:1 H'ht' últ t () tI' anlle lluteyolr' 
ud tt.\rritori<) ill ('\li h~ st'tle la sCllohi 
o iu IlIo,,'h; "i,'illi ~ - C'e llel Cu
llllllle (lll~ldll\ l:tjli~lt', qnalt;he lllonn

Ill<'l\l.> dw ri<,,>nli i r:Hluti per la pa
tria I 

I pesei. 

Il pcsce. ehe vedete di
segllato piü :lY;lnti, e Ull 

mCi'll1,~,~(). 

11 llledu/lo e UIl PCSc(~ 
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nclla~ atiram IllOH'ÍS. E 0111-

quanto os homens comba
tem, as III ulhores, os velhos, 
os meninos trabalham para 
construir nm-as barricadas, 
recolher feridos, preparar 
cartuchos. 

Esta lueta heroica de uma 
cidade inteira contra um 
exercito de 20 mil homens, 
durou cinco dias. Na tarele 
do (lia 22, o general au
stríaco Radetzky, perdida 
toda e qualquer esperança 
de vencer, fugia com todo 
o exercito. 

Depois elestas palavras, o 
professor calou-se; e os alul11-
nos o fit:Ham eoml11ovidoR. 

PERGCXTAS E OBSEnY_~çÕES. - Acon
teceu algllm facto de armas notavel 
no territorio onde reside a eschola, 
ou nos arre<lores? - Ha no l)aço 
Illunieipal algllma lapida, algum mo
llllmento que lembre cida(Hos mortos 
pela patria ? 

Os peixes. 

o peixe que aquí vedes 
desenhado é um bacalhau. 

o bacalhau é um peIXe 
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di mare, molto ntile, perche 'I 

forniscc buoua carne e olio 
prezioso. IJ'oUo di meJ'l/{:::::o 
e una medicina eel insieme 
nn nutrimento ntilissimo per 
i bambini deboli. 

Ohi di voi ha preso l' olio 
di merluzzo ~ 

II merluzzo, come ln, mag
gior parte dei pesei, ha iI 

corpo lungo, schiacciato e 
coperto di piccole scaglie, 
che si chiamano sf)/{ume. 

I pesei nOIl hanno zampe. 
Ranno invece certe aleUe, 
dette jJiJ/lIe, co11e qnali essi 
nuobno nell'acqua. 

Quante pinne ha iI mer
luzzo ~ 

Le pinne si chiumano pet
fo)'aU, vent1'a l i, dOI'sali, cu/{
dali, secondo ehe f;i tronulO 

de mal' muito util, porqué 
fornece boa carno e olco 
precioso. O 0100 de b((c((lIwn 
é um l'emedio, e ao mesmo 
tempo um alimento utilis
simo para os meninos fracos. 

Quem de YOs tomou oleo 
de bacalhau? 

O bacalhau, assim como 
a maior pa rte dos peixes, 

I tem o corpo comprido, acha
bdo e coberto por pequena,., 
placas c hurnadas esca 11/(( ... . 

Os peixes não tem patas. 
Tem, porem, certas azinllas, 
chamadas b(l1'batmws, e pe
las quaes nadam na agua. 

Quant:1s barbatanas tem o 
bacalhau '1 

As barba tanas chamam-se 
lJecto)'(( es ,l'n!f j'(( es, d O1'sa C8. 

COlldl(('s. ('O II f'Ol'm e se acllarem 
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sul petto, sul 1}entre, sul 
do)'lw, ne11:1 coda, 

Oorne fanno i pesei a re
spirare, stando llell'acqua? 

Gual'date la testa, delmer
luzzo. Vedrete che aHe parti 
laterali ha le brallcliie, che 
sono come due pettini, i 
quali si innalzl1ll0 e si ab
bassano continuamente, L 'a
ria, che si trova disciolta 
nell'acqua, ya a toccare le 
brallchie, e cOSI il pesce 1'e

spil'((, 
Se voi metteste nn pesce 

nell'acqua bollita, la quale 
non contiene pIU aria, il 
pesce rnorirebbe, 

DOlIAXDE ED OSSERVAZIOXI. - Pos
sono i pesei -vivere fuol'i üC'll'aCftUll f 
- I pesei hanno i polllloni 1 -
Qnalclle cognizione sul Ill:lre e ~nlla 

pesca. - Lo tonnare. - Pesci salati 
e ~peciallllente iI vaccal,(. - Com· 
mereio deI pesce. 

Il cavallo e l'asino. 

Andayano per la stessa 
via, condotti dallo stesso 
yiUano, nn cayallo e(l nn 
asino, Carichi elltrambi di 
molte rnercanzie, si dirige
\":1UO ye1"80 iI mercato. 

sobre o peito, sobre o 'I.'ell(1'(" 
no dorso ou 11:l c((ud((. 

Corno podem os peixes 
respirar estando na agua,? 

Olhae para a cabeça do 
bacalha,u. Vereis que lla,; 
partes lateraes tem as guel
}'a8, que são como dois 
pentes, que se levantam e 
se abaixam continuamente. 
O ar que se encontt'a solto 
na agua, entra pelas guel
ras e assim o peixe l'espim, 

Posto na agua fervida, 
que não contem mais ar, o 
peixe morria, 

PERGUXTAS E OBSERYAÇ'ÔES. - Podem 
viyer os peixes fora da agua f - 0, 
peixes tem pulmões f - Algumas no
ções sobre o mar e sobre a pesea.
AR Almadra\'flR. - Peixes salgados, e 
partirnlarlllt'ntA o baca7hau, - (;om
lllerdo ,lo peixe. 

o cavullo e o burro, 

Andayam pelo mesmo ca
minho, levados por um mes
mo campone7" um cayallo 
c um burro, Carregados am
hos de muita llH'rC'adoria, di
l'igiam-Rc ao mcrC':Hln. 
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II cayallo, pm agile e 
forte deI somarello, proce
deva a testa aI ta, con passo 
agile e sicuro. II povero 
cinchino, colla testa bassa, 
le orecchie penzoloni e la 
lillgua fuori, seguiya il com
pagno a gran fatica. 

Era di luglio: la strada 
sassosa ed il sole caldissimo. 
Dopo due ore di cammino, 
il povero somarello si fermo. 
N on poteva piu tirare in
nanzi. Ma il villano, che lo 
conduceva, non intendeva 
ragione, e comincio a ba
stonarlo. 

La povera bestiola fece 
un aItro sforzo, riprese il 
cammino, e mentre si tra
scinava faticosamente, pen
sava tra se: 

- Vediamo uu po' se iI 
cavalIo fosse piú mgionevole 
delI'uomo. II cavallo ha quat
tI'O zampe come me ed il 
corpo pure coperto di pelo. 
E vel'O che il suo pelo e piu 
Incido e le sue orecchie piu 
corte, ma egli e pero sem
pre un quadrupede. Di piu, 
siamo compagni: mi do
vrebbe aiutare. 

E dopo questi pensieri, 

o cavalIo, mais agil e 
mais forte que o burrinho, 
andava de cabeça erguida, 
a passo rapido e seguro. O 
pobre do burrinho, de cabeça 
baixa, com as orelha8 cahi
das e a lingua pendente, com 
grande fadiga ia atraz do 
companheiro. 

Era de julho: a estrada 
pedregosa e um sol abraza
dor. Apos duas horas de 
caminho o pobre do burri
nho parou. Não podia mais 
ir por deante. Mas o cam
ponez que o guiava não 
queria entender razões, e 
começou a espancaI-o. 

A pobre besta fez mais 
um esforço, poz"se de novo 
a andar, e emquanto arras
ta va-se trabalhosamente, pen
sava comsigo mesmo: 

- Vamos ver se o ca
valI o é mais ajuizado que o 
homem. O ca\allo tem qua
tro patas como eu, e o corpo 
tambem coberto de pelo. É 
verdade que o seu pelo é 
mais lucido, e suas orelhas 
são mais curtas; mas elle é 
sempre um quadrupede. De 
mais somos companheiros: 
deveria njudar-me. 

E depois destes pel1sa-
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con nn raglio mosto e timo-
1'080, pa 1'1(') aI ca yalIo III 

qnesti tel'lnini: 
O mio bnon ctHupa

gno, io mi sento ycuir llH'lI () 

per la stallcltezza. Dc!t : ahhi 
pietit di me, e pigliati llua 
parte della soma pe:-:<111tc, 
che mi graTa la groppa. 

~Ia iI cattiyo ca,allo 1'1-

spose con nn nitrito: 
Olte m'importa lo 

sono già caricato ahbast<1\lza. 
E continuo a Cammill:1l'C, 

allungando allzi iI passo. 
11 pove1'o sOlllal'ello, tntto 

grolldante di sudol'e e coI 
petto ansante, continw') an
cora per uu pn' a C<llllllli
nare, lna nOll andl) JlIolto, 
('!te caddc a terra, c :-:pirt). 

Olle fece allora iI yillallo ? 
Cariei') tutta la soma e ali ('1 te I 

iI corpo deI poycro asiuo ('ltl~ 
mm yo}O\-a pen1el'lle la pell(·) 
:-:1I11a g'roppa deI cayallo. 

00:-:1 iI vil1allo disnmano 
e iI cattivo ca,alln furo\lo 
pUlliti. 

j)(DL\XIJE ED O~SI·:nL\ZLU"J. - lu cllt, : 
lHoLlo III plluitu ii YiIlanv? (Penl<:tte I 

la he:<tia e a\'r'l <lO\'llto ~[!ellllert' jlCl' 

aClllli,tarnc llll'allra, E ii raY;lI~o',FII 
('ostretto a l'0rtal"(' tl::ta la ~(dl':t tldl'a
:--inn ... {' alH'l!" iI l'\Jrp" d,·1r:i .. i))(l . -

:\i/!llll"t}!rartatt' ),_, l"o .. :it'.- ~1'JI!i"~li;tlJ~ 

te t' din"t~r4'llZP íl'a l';l:-;illfJ (. iI ,_";t\-~dll). 

lllellto~, com UIll 7.UlTO ti
miao e me]allchoIico, fallou 
ao cayallo ll'cstes termos: 

- ~[eu bom companheiro, 
eH estou a cahir ae callçaço. 
Tenhas piedade de mim! 
c toma parte da carga que 
me pesa sobre a guroupa. 

~Ias o cavallo mau res
pondeu com um rincho: 

- Qne m'impodu? von ba
:"tante carregac10 eu tumbem. 

B continuou a andar, a
lOllp:a1H10 o passo, por cima. 

O pobre do hurrinho, todo 
cm suor, arfando, continuou 
ainc1a mais um pouco a an
(lar, mas não passou muito 
(1'1e caldo por terra e morreu. 

QHe fez então o cumponez? 
Carl'cgou toda a carga e até 
() corpo l10 hnrrinIlO (pois 
Hilo ílucri:l perder a pe11e) 
:-:OlHT as ('osta:" ao cavallo. 

..:\:-:~illl o c<lmponez des
lllllnallO e o canlllo mau 
foram puuil1os. 

PEJ:Gl'~TA~ E UB~Ef{\·A\"ÕE:3. - Por que 
fO!'llla foi 1'1l11it!o o eamponez ~ (Per
<lCll li b~,ta e tcd tido uns gastos 
para cOIIl!I!'"r ontra), E () ca\,;JlIo'~ (Foi 
ulJrio-adu ;t lcyar a ('ar"~"a (lo burro.,. 
e t;l~ll)(,JlI o C'aday('l' do lJurro). Não 
111:t11r::t('j...: a ..... ht, .... ta:--. - Sellll~l11all\~a:-i e 

Ü:Tlel"t·]H.::I-" €:'lItrf! li (";J\-allo e o burro. 
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U DlU tà di na taU. 

L'umiltà dei natali non 
impedI mai agli uomini di 
forte volere di formarsã una 
alta e durevole reputazione. 

Giotto era figlio di un 
contadino da Vespignano, 
pastore di pecme; iI pittore 
Solario, uetto lo Zingaro, 
era caideraio girovago; il 
Canova era figlio di uno 
scalpelliuo. 11 padl'e deI papa 
Gregorio VII faceva il fa
legname; quello di Sisto V 
il pastore, e quel10 di AdI'ia
no VI era un povero bar
caiuolo.DafanciulloAdriano 
non possedeya tanto da com
prarsi uu po' di lume per 
istudiare, sicche soleva stu
diare e scrivere alla luce 
dei lampioni del1e pubbliche 
vie e sul sagl'ato delle chiese. 

Anche Bartolomeo Arni
gio, da Brescia, san in bella 
rinomallí~a da umilissima o
rigine, nel decimosesto se
colo. Fece il fabbro fenaio 
coI padre fino a diciassctte 
anni; poi si diede di suo 
alIe lettere, imparicchiando 

Naschnento obscuro. 

A humildade do nasci
mento nunca impedio que 
homens de vontade inabala
vel alcançassem reputação 
alta e duradoira. 

Giotto, o antigo pintor, em 
filho de um camponez dl3 Ve
spinhallo, pastor de rebnn 1Ios; 
o pintor Solado, chamado lo 
Zinglll'O, era caldeireiro am
bulante; Antonio Canova, o 
grande esculptor, era filho 
de um canteiro. O pae do Pa
pa Gregorio VII exercia o 
officio de carpinteiro; o de 
Sixto V, o de pastor, e o de 
Adrião VI era pobre barquei
ro. Quando menino, Adrião 
não possuia o illdisl)enSavel 
que lhe fornecesse a luz para 
estudar, assim que vio-se o
brigado a ler e escre,er á 
luz dos lampiões das ruas, 
ou no sagrado das egrejas. 

Tambem Bartolomeu Ar
nigio, de Brescia, alcançou 
grande reputação, no secuIo 
XVI, e era de origem muito 
modesta. }"oi ferreiro, com 
o pae, até 17 annos; entre
gou-se depois, por iniciativa 
propria, ao estudo das let-



da prillcipio 
q nesto e di 
~:di ri n~cl di 
Uniycr."ità di 

co11' niato di 
quello, tillchü 
eu trare nella 
Padoya. 

IJ 'illnstl'e anatomico Cas
se rio era seryitorc di }'a
ln'izio d'Acquapcndellte, pro
fessore d'UniYersità. Illlla
lllol'atosi deUa scienza, Fap
prese daI padrone, cd alui 
sncccdette nella cattedrn. 

Il segreto per rinscire a 
qnalchc cosá di buono llellr.. 
yita e uno solo: studial'e 
con pel'se,cranza, perche lo 
f'tndio e la pel'seyeranza rie
scono sempre a Yincere qual
siasi diffieoltà. 

Hiconlatelo, o fanciulli, e 
nhituatevi a studiare con 
forte ,~olontà fin da' primi 
:1lllli dell'infanzia. 

DO~L\XDE ED O.~SEr:YAZ[ü"I, - Il Illfle' 
,t1'o 1';1('conti per ,1i.,t",,, la Yita di 
aknni tlt'gli uOlllini llOlllinati nel te
,to. o di 'lualehe altl''' salito!la umil,' 
stato a fama od a ri('(·hezza, - \-0-
lere e potel'f', - Ch~ rosa (11-,111)0110 

1'a1'e i LlllCiulli }ler educare la 101'0 
yolonl,,! - Le l'i('ch~zze sono 'l'e,so 
pil' d'impacei" ch(' ,]i niI11,) ])er sa
lire a grande l'i}l111:1zinllf'~ perc!ll'lll;ln
('an(lo 10 !-\timnln tlt>l bi~ogllo~ la '"0 6 

lnntà }1011 l"i t'~t'n'ita íj qllindi lItJll :--:i 
1'l)l'tiliC':t. f' lH'l'('IJ;· :--l', ........ () lIpj ] i('el1 i 

C'("lt~ :-tl)jlitú 11011 ...... i 111:111i1'c· ... tall(1. () .... (. 

]l111' si JIJ:11lifp:"t:11IP, llnll \'t:ngClllo co]

ti,atp a ,10n'l'e. 
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tras, apprendendo, llO prin
cipio, alguma coisa, com o 
auxilio cl'aste ou tfaquelle, 
até que cOllsegnio entrar na 
Uni"ersidade de Pndmt. 

O illustre anathomista Cas
serio era creado de }~a bricio elo 
Agua pencleu te, professor na 
U 11 i yel'siclacle. A ppaixollou
se pela sciencia, appl'elldeu 
com o patrão, ao qual sncce
deu na cadeira de anathomia. 

O segredo para alcall<;ar 
resultados aprecüweis na "i
da, está n'uma coisa so: es
tudar com perseveran<:a; pois 
o estudo e a perseveran<:a 
conseguem "ence1' qualquer 
difficuIdade. 

IJembrai bem, meninos, e 
acostumai-Yos a estuda l' com 
firme "Ol1tacle, desde os pri
llll'iros annos da meninice. 

PERGC-"T.l." E OBSE1\YAÇ'ÔE5, - o pro
fessor conte por extenso a vitla U.~ 
alguns ,105 hOlllell~ lembra,1os no Tex
to, ou de algum antro 'lue da pohreza 
'11hio ás altur'ls da fallla c tla aba
shlll~'a, - Querer é poder - O que 
devem fazer os meninos para, educar 
[1 ,"onta,lo ~ - As )'i(juezas ,:'0 as ve
z(', de cstOl'\'O a quelll 'lU(:), alcau,ar 
},('lIonw, porfIllé, Cdt:ll"]" o P~tillllllo 
da. n(>cf~s~i(l:Hlt', a vOlltrtLle lliio se 
excl't·ita, e neLO' se fortifiea; e pOl'qué 
nos rico ... lllllita." y('zcs eel'ta:-; hal,ili
tia,],·,.; 11:'0 'I' l\lallif('~talll. ou, ainda 
'111:tIl']O";(, 1'('\'1']:1111, nilo "ilo "ultiYalb~ 
"on \'ell ielll elll.~\l t e. 
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Una cascata. Uma cascata. 

Una domenica d'estate, íl Um domingo de lerão, 
signo r Giacomo, com'era so- o senhor Jayme, como co
lito fare parecchie volte al- stnmasa fazer di,ersas ,e
l'anno, condusse la sua fa- zes durante o anno, le,ou a 
migliuola in campagna. Fu família ao campo. Foi um 
una gita abbastanza lunga. passeio bastante longo. Par
Partirono aI mattino all'al- tiram de madrugada com 
ba, coI primo treno, disce- o primeiro trem; desceram 
sero ad una piccola stazione n'uma pequena estação cam
di campagna, e di 11, in vet- pestre, e d'ahi foram, de 
tur a, si recarono ad un a- carro, a uma linda aldeia 
meno paesello, posto in mez- posta entre montanhas. A 
zo ai monti. II viaggio e la viagem e a aragem fresca 
fresca brezza montanina ave- montanheza haviam desper
,ano svegliato in tutti nn tado em todos um excellente 
eccellente appetito, sicche, appetite, assim que antes de 
prima di ogni altra cosa, tudo pensaram de almoçar. 
pensarono di far colazione. Compraram, depois, proyi
Comprarono quindi delle sões para o jantar, e emfim, 
provviste per íl pranzo, poi, a cavallo de burrinhos con
montati sopra somarelli e (luzidos por um guia, puze
condotti da una guida, si ram-se a caminho, para uma 
posero nuovamente in cam-I linda queda de agua, que se 
mino, per visitare una bella achava a duas horas da al
cascata d'acqua, che si tro- Ideia. J osesito ouvira mais 
vava a due ore daI paese. I de uma vez fallar em que
Peppino aveva sentito piú I das de agua, mas sem nunca 
volte parlare di cascate d'ac- i yeI-as. O professor hayia de
qua, ma non ne aveva mai , scripto as mais celebres de 
yedute. II maestro gli ayeya : Tivoli, das ::Uarmoras, nas 
descritto quelle celebri di Ti- : redondezas de Terni, na Ita
yoli, e deHe Mannore presso : lia central; (10 rio Toce nOB 
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Temi, nell'Italia centrale; 
queIIa de] Toce, neUe Alpi; 
quellc finnoso deI Xiagal'a, 
negli Stati Uniti; di Pedro 
AífollSO e di Iguassu nel 
Brasile. Ma qua.Ie non fu la 
merayiglia ed iI piacere che 
egli provo quando si tro\"() 
dill:lllzi u(l una cascata reale, 
a quella massa bianca e ru
morosa d'acqua, che preci
pitava dall' alto, spI'uzzando 
intorno per parecchi metri 
minlltissime goccioIine! 

Come gli rincresce\"a che 
non fosse con Iui En1'ico, il 
suo buon eompagno, a godol'e 
quel magnifico spettacoIo! 

Alla scm, eoll'ultimo tre
no, torllal'OnO in città e per 
tutta la notte Peppino ebbe 
nell'orecchio il fragore del
l'aeqlla che s'infrangeva cou
tro i massi deI bU1'1'ono. 

Ija mattina dopo, scrisse 
ad Em'ico questa Iettcrilla: 

« 111io C(WO Enrico, 

« Perche ieri non sei stato 
eon me ~ Come mi sarei di
\"crtito di piu! Siamo stati 
a yedere, io e tutta la, fami
glia, 1:1 bellissima cascata 
Itamuraty, yieino l'et1'opolis. 

Alpes; as do Xiág"nl':1 nos 
Estados Unidos; de 1'0(11'0 
Aifonso o do Ig"nasstl no 
Brazil. :JUns foi maravilha 
e prazer grande para elle 
achar-se deante de uma ca
scata real, deante d'aquello 
volume alvo e ruidoso de 
agua, que precipitava do alto, 
borrifando em derredor por 
muitos metros uma nuvem 
diafana de pequenissimas 
gottas. 

Como sentia não ter ao 
lado Henrique, o seu bom 
companheiro, para gozarem 
juntos tão bellissima yista! 

De tarde, pelo uI timo trem, 
voltaram á cidadc; e tocla a 
noite .T osesito teve nos ou
vidos o ruido da aglla, que 
se rompia nas pedras do 
barranco. 

Na manhan seguinte es
Cl'eveu ao Henrique a sc
guinte cal'tinha: 

«Jllen caro Hem'ique, 

« Porquê hontem não vie
ste cOllligo~ Ter-llle-hia di
veliido mais! Fornos eu e 
toda a familia á cascata ao 
Italllaraty, perto ae l>etro
llolis. 
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« Quanto e bella! lo n011 « Que linda! :N uuca teria 
avrei mai staccato gli occhi eu tirado os olhos d'aquelle 
da quello spettacolo. La ca- espectaculo! A cascata é for
seata e formata da un fiu- mada pOI' um pequeno rio, 
mieello, non molto rieco não muito rico de agua, que 
d'aequa, che al'l'Í"vato a un chegando a um certo ponto, 
certo punto si restringe fra restringe-se entre as rochas, 
dne ro('ce, e poi precipita e precipita-se de uma al
da un'altez;r,a di venti me- tura de vinte metros. A 
trio L'acqua bianca e spu- ag'ua alva e espumejante, 
meggiante va a rompersi rompe com gmude e con
con grande e continuo fra- stante rui do sobre as 1'0-

casso su11e rocce sottostanti chas de baixo, e divide-se 
e si divide in grandi quan- n'um sem numel'O de jactos 
titã di getti e di spruzzi, e borrifos que molham o 
cIte bagnallo ii tel'l'euo, e I terreno, e del'l'amam ao der
spandono tutt' intorno nn redor um senso bem agra-
senso di grande frescura. davel de frescura. 

«::Ma lo spettacolo piú «Mas o espectaculo mais 
meraviglioso e quando il maravilhoso é quando o sol 
sole va a battere su queUe bate n'aquellas gottas peque
minute goecioline. Allora tu nissimas. Então tu as vês 
le vedi brillare dei hei co- brilhar das beUas cores do 
lori dell'iride, e questa piog- arco-íris, e essa chuva finis
gia finissima e continua di sima e continua de oiro, de 
oro, di smeraldo, di rubini esmeralda e de rubi, faz-te 
ti fa rimanere a bocea aperta. ficar boquiaberto. 

«Ho pregato il babbo di «Pedi a papae que me 
condul'mi un' altra domenica leve para là, algum outro 
a rivedere la cascata ed domingo; e espero que n'essa 
allora spero che tu verrai occasião tu viras comigo. 
eon me. Chiedine fin da Desde já pede licença a teu 
ora iI permesso aI tuo pa- pae e escreve-me. Divertirte
pã, e Rcrivimi. Ti divertirai I has muito! 
lUoltO! I 
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~ Addio, tanti J'ispetti aHa I 

tua famiglia, cd a te U11 

bacio di cuore daI 

tno a fi'. mo 

PEPPIXO. » 

N aziOlli e Goyerlli. 

Geueralmente og'ni agglo
merazione di uomini e di 
famiglie, stahilita in uu ter
ritorio piu o mellO esteso, 
ehe parlano la stessa lingua, 
c1le vivono alIa i'tessa ma
niem o lwnno le stesso aspi
razioni, forma una nazione. 

Ogni nazione e gnidata da 
Ull C'omplesso di leggi, che 
malltengono Ulla C'Ol'Íft ar
monia Íl'a i singoli in(li-
-vi<1ui. 

I.hndiYiduo o gli imliyi
dui ÍllC'al'icati l1i applieare e 
fare rispettare q neste leggi 
formano il goYerno. 

11 go-verno non lia solo 
l'incarico di custodire e ap
plicare le leggi. ma quello 
pure di raceogliere da tntti 
gli indiyidui i mezzi ne
cessal'i per m:1l1tellcrc ln 

« Adeus; cumprimentos 
rc>spei tosos á tua família, e 
a ti HIll beijo de coraçao do 

teu aff. do 

J OSESITO. 

N acóes e Governos. 
~ 

Em geral toda aggremia
ção de homens e familias, 
estabelecidas em territorio 
mais ou Illenos extenso, que 
falIam a IlleSnla lingua, que 
vivem de mesma maneira e 
tCIll os mesmos costumes e 
aspirações, forma uma nação. 

Oada nação guia-se por 
um conjunto de leis, qne 
manteIll uma certa harmo
nia entre os singulos indi
viduos. 

O üldiyiduo, ou os in· 
diyiduos encarregados de 
upplicur e fazer respeitar 
essas leis formam o go
verno. 

O governo não tem 80 o 
encargo de manter e appli
car as leis, mas tam bCIll o 
de receber de todos os imli
yiduos os meios necessal'ios 
para manter em vida a n..'1-
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vita la nazionc, per difen
derla dalle ofi'ese e dagE 
assalti di altre nazioni, pcr 
costruire e mantenere stra
de, edifici pubblici, scuole, 
istituti, ospedali, ecc, 

II governo e una org'u,
llizzazione stabilita e accet
ta ta dagli stessi illdividui 
che la mantengollo e percio 
puo avere forme difl'el'en ti. 

ln ltalia il governo si 
reg'ge a mOllal'chia costitu
úonale, ossia e rappresenta
to daI re, che governa per 
mezzo di ministri l'esponsa
bili, e di uu parlamento, 
ohe gli dã le illdicaúoni 
uecessarie per sceglierli. 

Bisogua sapere cIte la mo
narchia, incarnata nella casa 
di Savoia, oggi l'egnante, fn 
scelta daI popolo italiano in 
un solenne plebiscito, dopo 
la unificazione (lella nazio
ne, avvenuta per l'unione 
deI popolo e deI re Vittorio 
Emanuele II, nella lotta 
contro gli stranieri e i prin
cipi, ehe dominanlllO e telle
vano di vise le di verse 1'0-

gioni della l)elli)iola italiana, 

<;ão, para defendeI-a 0011 tra 
as offensas e os attaques de 
outras nações, para construir 
e manter estradas, editicios 
publicos, escholas, insti tu
tos, hospitaes, etc. 

O governo é uma orga
nização concordada ou ac
ceita pelos mesmos indiYi
duos que a mantem, e por 
isso po(le ter formas diffe
rentes. 

Na ltalia o governo rege
se pela forma monal'chica
'Constitucional, isto é, é re
presentada pelo rei, que go
verna por intermedio de mi
nistros responsaveis, e de um 

I parlamento, que lhe dã as 
indicações necessarias para 
esco lh el-os. 

É preciso notar que a 
monarchia encarnada na casa 
de Saboia, hoje reinante, foi 
escolhida pelo povo italiano 
n'um plebiscito solemne, de
pois da unificação da nação, 
realizada pela alliallça do 
povo com o rei Vidor :lIa
noel II, na lucta contra os 
extrallgeiros, e os principes 
que dominavam e manti
nham separada:" as diH'l'sas 
regiões da peninsula ita
liana. 
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II gOYCl'110 d'Italia l'i~i('de 
in Roma, la capital e üella 
llazione, yoluía e designa ta 
daI popolo, ed esercita le 
sue funíliolli in tutta la pe
nisola per mezzo dei jJl'e
(etti, che sono a calw de11e 
69 provincie in cui e diviso 
il territorio nazionale. 

Ogni provincia lIa una 
estensione illimitata di ter
ritorio e{l e formata dai co
muni che yi si troyano. O gni 
città, grande o piccola,og:ni 
borgo importante rappresell
ta nu com Ui/e; e qualche 
volta rappresentallo un co
mUJle solo varie agglomera
zioni di caseggiati distanti 
o vicilli tra 101'0: in questo 
caso la sede amministrati,a 
deI comuue risiede ne11a ag
glomerazione piu importan
te; le aItre si chiam:tno {l'a-
zioJli. , 

II C01Hllne e retto da i 
nn cOllsiglio COlllll}/((Ze eletto I 
daI popolo e che dá Pin- ' 
carico di amministrare i 
beni e la yita pubblica deI 
COlllune aI silldaco e alla 
giunta comlllwZe da esso pre
siedufn, formata da cOllsi
glieri, chiamnti ((ssessor/. 
Tanto iI i'iindnco quallto .di I 

O governo da, Italia re
side em HOlua, a capital {la 
l1:l(;ão, escolhida e designada 
pelo povo, e exerce suas 
funcçôes no resto da penin
i'iula por meio dos Pl'efeitos, 
que estão á testa das 69 pro
vincias em que está dividido 
o telTi torio nacional. 

Oada provincia tem exten
são illimi tada de tel'l'i torio, 
e é formada pela COmmllll(fS 

que n'e11e se encontram. 
Toda cidade, grande ou pe
quena, toda alaea impor
tante representa uma com
muna; e ás vezes represen
tam uma comm nna só va
rios poyo:1(los, distantes ou 
proximos entre sl; u'este 
caso a administraç-ao da com
muna reside no pOHHu1o 
mais importante; os outros 
o hamam-se fracç-õeB. 

A ('UII/Jlluna é governada 
por um cOl/selho COll/nWlIaZ 

eleito pelo povo, e que en
carrega da adminisíraç-ão dos 
bens e da vida publica da 
commUlUt o syndico e a 
junta c01llUlwwl, que eUe pre
side, e que é formada por 
memhro~ do oons('l1lO o11a
mac1(ls (/88('880/'08. Tanto o 
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n~sessori e i consigliel'i si 
riunovano ogni tanto; iI 
sel/I'etm'io cOlllllnale, che e 
a capo degli uffici mUllici
pali, e iuvece uu impiegato 
fisso, 

* 
* * 

I Comuni 
in Italia 
sono 8323, 
E come vi 
sono eguali 
doveri p c l' 
tntti i COIll

ponenti di 
una fami
glia e per 
tutti gli am
miuistra ti 
di un Co
lnune, cosi 
yi sono le leggi dello Stato, 
a cui debbouo obbe(lire tutti 
i Comuni e tutti i dtta
dini. 

Due, tre o piu Comuni 
inaieme riuniti formano un 
111((II11mncllto, uel cui capo
luogo risiede il pretore cIte 
amministra la giustizia, 

U n certo numero di ::llan
damen ti costi tnisce uu Oil'
COJl(lltl'io, che prende illlome 

syndico quanto os assessores 
e os conselheiros são reno
vados de ye7. em quanto; o 
sCCJ'ct((1'·io commullal que está 
:í testa dos serviços munici
paes é, pelo contrario, UIll 

empregado fixo, 
* 

* * 
As com

m unas na 
Italia são 
8323, E co
mo ha egua
es deveres 
e 11 tre os 
membros de 
umafamilia 
e para todos 
os admini
strados de 
uma com
lnuna,assim 

lia leis do Rst(ulo a que de
vem obedecer todas as com
munas e todos os cidadãos, 

Duas ou tres communas 
juntas formam um lIIallda
mCllto, em cuja sé l'eside o 
pretor que administra a ju
stiça, 

U III certo numero de Man
damentos constitue um (!ü'
conelario, que toma o nome 
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di Di,l,tl'tfto nelle provillcie 
venete e ue! '}lnniovano, 
_-\.Jl'n1ll1llini~traziouc di uu 
Ui rcondario p rcsiede nn 8ot
to-pl'eletto,. a capo dei Di
~tl'etti sta uu COiJImiSS((1'io 
disfreftllalr, ln ltalia vi sono 
1 ~í Ci rCOIHlal'i e 87 Di
stretti, L'lluione di due o 
piü Circomlari costituisce la 
Provincia, a capo della quale, 
COllle dicelllmo, sta iI PJ'e
fl'tfo, Il Prefetto e a sua 
volta assistito da uu COllsi
~dio di Prefettura e da una , , 

Giauta pl'Ovinciale alllIllini-
strativa, 

II Prefetto, coadiuyato da 
tali corpi, vigiLt sull'allda
monto delle pubbliche illll
rninistrazioui, e provvede 
alla sicUl'caa dei citta<.lini, 
disponelldo anche della forza 
arlllata, 

Piü pal'ticolarlllente la 
província e :lllllllinistrata da 
un Consi,r;lio jJ)'ot'inciale, e
letto tlagli abitanti della 
provincia; ed il Consiglio 
a sua volta elegge una ne
jJllt((:::ione l'roi'Ínciale, nello 
stesso modo con cui iI COll
f'i~dill cOlllllnale ele(J'o'e la 

e~ 

(finuta cOlllllllale, I 

de Dist1'Ícto nas proYÍllcias 
do Veneto e de lUantovH, 
Dirige a a dministra'ião de 
um Distl'icto um 8/lb-p'l'c
leito,. ú testa dos Distrietos 
esttt um COJllmis8ario clistl'ic
ta7, Na ltalia lia 197 Oi1'
condarios e 87 Düdr'Ícto8, A 
união de dois ou mais Ch'
condarios constitue a Pro
vincia que é governada, como 
<.lissemos, pelo Prefeito, O 
Prefeito é coadjuntdo por 
um Conselho <.le prefeitura 
e por uma .Tunta provincial 
administra ti va, 

o Prefeito, auxiliado por 
essas corporações, fiscaliza o 
an<.lamento das adlllinistra
ções publicas, e provê á i'C

gurülatle dos cidadãos, <.li
spon<1o até da força armada, 

.}lais particularmente a 
proyincia é administrada por 
UIll Oonselho provincial 
eleito pelos habitantes da 
pl'oyincia; e o Conselho por 
sua vez elige uma Deputaçilo 
}JI'ovincial, pela mesma forllla 
que o Conselho cOlllmuna] 
elige a .Tunta communal. 
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Amministrazione della giustizia. 

La giustizia e ammilli
strata da funzionari, detti 
Magi8tl'ati, noillinati daI re, 
Essi sono: 

il Gilldice conciliato'l'e, 
che risiede in ogni comune, 
ed ha l'incarico di com porre 
le, controversie di poca im
portanza, che sorgono fra 
cittadini, e per somme che 
non superino le 100 lire; 

il Pretore, che risiede 
in ogni Mandamento o Pl'e
tura, e vi amministra la 
giustizia. I ~landamenti giu
diziari, o Preture, in ltalia 
sono 1555, 

Le cause di maggiore im
portanza, non che gli ap
pelli contro le sentenze ema
nate dai pretori, si decidollo 
nei Tribunali cÍ1'col1üariali, 
Si puo ri correre anche alle 
Om'ti di appello, e per ul
timo alla Oorte di ca88azione. 
Le COI,ti d' appello rlsiedono 
per lo piu nei capiluoghi 
di provincia, quelle di cas
sazione a Roma, TorÍno e 
Napoli. 

Le Om'ti di a88i8e trattano 
grayi cause d'indoIe delit-

Administração da jnsti~a. 

A justiça é administrada 
por funcionarios, chamados 
ll1agist1'ado8, nom(lados pelo 
rei. Elles são: 

o Juiz de paz que re
side em cada communa ou 
Municipio, e tem o encargo 
de compor as COlltroycrsias 
de pouca importallcia, e 1)01' 

quantias que não passam das 
. cem liras; 

o Pretm' que reside cm 
cada ~Iandamento ou Prc
fura onde administm a ju
stiça, Os Mandamentos ju
dicial'ios ou Preturas são na 
ltalia en numero de 1555, 

Os pleitos de maior im
portancia, assim como as ap
pellações contra osjulgamen
tos dos pretores são ayocados 
aos TI"ibnnae8 de árcolld((}·io. 
Pode-se appellar tambem pa
ra as Oorte8 de appelh/çãu, e 
por ultimo para a OOl'te de 
cas8ação. As Cortes de appel
Iação residem em maior parte 
llas capitaes das proyincias; 
as de cassação em Roma, 
Turim e N apoIes. 

As 001,ti di as8Í8e (trihu
naes do jury) tratam dos im-
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tuosa o politica, e giullici 
dei fatti delittuosi sono i 
giw'ati, che vengono eSÍl'ntti 
a sorte da un elenco di cit
tadilli a,yenti le qualità yo
ln te dalla legge. 

Costituzione dello Stato. 

Lo Statuto e la le2'2'e f011-
dmnentale deI regno d'Italia. 
:Esso fu largito ~lel lSJS aI 
Piemon te e alla Sardeglla 
daI re Carlo Alberto e fu 
adottato daI llUOYO regno 
dell'ltalia unita. Esso stabi
lisce i rapporti che interce
dono tra iI re e iI popolo e 
il fU11zionamento di tutta 
la macchina governativa. 

Per esso, la sovl'allità e 
divisa tra il re e la naúone. 
AI re appartielle di far ese
guire le leggi, ossia iI po
tere esecutiyo. II potere le
gisla ti YO, ossia la facoltà di 
fare le leggi, e diYiso tra il 
1'0, iI Senato (composto di 
membri 110minati daI re) e 
la Camera dei deputati, com
posta di membri llominati 
dalla nazione. 

porfall tes pIei tos criminosos 
ou políticos, e juizes dos 
ül'imes são os jnJ'ados, que 
são extrahidos a sorte, de um 
elenco de cidadãos nas con
dições reg ueridas pela lei. 

Constitnição do Estado. 

o Statuto é a lei funda
mental do reino da Italia. 
}~oi cuncedido em 1848 ao 
Piemonte e á Sardenha pelo 
rei Carlos Alberto, e foi a
doptado pelo novo reino da 
Italia unida. O 8tatltto esta
belece as relaçoes que devem 
existir eu tre o rei e o povo, 
e o movimento de toda a 
engrenagem da funcção do 
goYerno. 

Pela constituição, a so
berania cabê egualmente ao 
rei e á nação. Ao rei 
cumpre fazer executar as 
leis, isto é, o poder execu
tin). O poder legislatiYo, 
isto é, a faculdade de legis
lar, é de pertinencia do rei, 
do Senado (cujos membros 
são nomeados pelo rei), e da 
Camara dos deputados, cu
jos membros são eleitos pela 
nHl,'ão. 

I deputa ti sono nominati Os deputados são csco-
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dai ciUadini, clte lttm no di
ritto aI voto, divisi pel' ool
legi eletim'ali, Alla Camera 
dei deputati ed aI Senato 
spetta. la facoltà di fare le 
Ieggi e la tutela degli inte
ressi generali deHa nazioue, 
I deputati sono 508, il Se
nato comprende un numero 
illimitato di Senatori, i quali 
sono scelti fra i personaggi 
piu illustri e ,enerandi deI 
regno, 

Ogni legge, per avere vi
gore, dev' essere approvata 
dal1e due Camere (senatori e 
cleputati) e sanzionata daI 1'e, 

II Governo Brasiliano. 

.II popolo brasiliano, che 
fu, sin dai tempi elella sua 
indi penclenza, governa to da 
nu monarca ahe ebbe iI 
nome di impera tore, nel1SS9 
adottõ la forma l'epubbli-

lhidos por todos os cidadãos 
que tem direito de voto, A 
Camara dos deputados e ao 
Senado cabe a faculdade de 
fazer as leis, e tutelar os 
in teresses geraes da nação. 
Os deputados são 50S, o 
Senado conta um numero 
illimitado de Senadores, que 
são escolhidos entre as incli
vidualidades mais illustres 
e venerandas do reino, 

Toda lei, pal'a poder vi
gorar, deve ser approvada 
pelas duas Camaras, e san c
cionada pelo rei. 

o Governo tio Brasil. 

O povo brasileiro, que foi, 
desde os tempos da sua iu
dependencia, goyernado por 
um monarcha, que tinha o 
nome de imperaelor, adoptou 
em 1889, a forma 1'epubli-

('una, cana. 
CosI il governo della na- Assim o governo .da na-

;r,ione ê formato daI presi- ção é formado pelo presi
elente eletto da tutta la, na- dente, eleito por toda a na
zione e che dura in carica ção, e que fica no cargo 
quattro anni, daI Parlamento quatro annos, pelo Parla
formato dalla Camem dei I mento, formado pela Camera 
eleputati e elal Senato, e daI dos deputados e pelo Se-
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potere giudiziario incamato 
Ilel Supremo Tl'ibunale fe
del'ale. 

Il Brasile era diviso iu 
pl'o"\incie dtuante l'Impero; 
ma, la nuova costituzione 
della Repubblica fece delle 

nado, e pelo püLlcl' judicia
rio, encarnado 110 Supremo 
Tri bunal federal. 

O Brasil estava dividido 
em províncias, durante o 
Imperio; mas a nova con· 
stitnção da Republica fez 

Rio Jan ero - Awnida Cen!rale. 

allticlle provincie tanti Stati 
autonomi confederati, clle 
hanno una. completa indi
pendenza. amministrativa daI 
governo cen traIe. 

GIi Stati formano il Par
lamento deUa Repubblica e
leg~enLlo i deputa ti e i se
natori. II Parlamento fa le 
Leggi clle regoIano le spese 
e i tributi, e il Presidente 

das antigas pro~illcias tan
tos Estados autonomos fede
rados, que tem uma com
pleta independencia admini
strativa do goyerno central. 

Os Estados formam o Par
lamento da Republica, ele
gendo os deputados e os se
naLlores. O Parlamento faz 
a~ leis, que regulam as aes
pezas e os tributos e o Pre-
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le applica e le fa esegui re 
per mezzo di ministl'i clte 
sono suoi scgretari, essendo 
responsauile di tutti i suoi 
atti imutllzi aI paese, aI Par
lamento e aI potere giudi
:;r,iario. 

I deputa ti dumno in ca
rica tre anui, i seuatori noye, 

11 G-oYel'llo elel Brasile 
risiede in Rio .Taneiro, ca
pi tale fede1'ale; malltiene uu 
esercito e una mariúa fede
rale, e 1'appresenta tutto il 
puese innanzi ai paesi civili 
deI mondo. 

La rana. 

sic1ente as app1ie:) e as faz 
executar, por meio dos mi
llistros, que sã,(} seus seCl'e
tarios, sendo elIe mesmo 1'es
ponsayel por seus actos pe
rante o paiz, o Parlamento 
e o poder judiciario. 

Os deputados ficam no 
cargo tres annos, os senado
res 110ye. 

O Goyerno do Brasil re
side no Rio de Janeiro, que 
é a capital federal; mUlltem 
um exercito e uma marinha 
federal e representa o paiz 
inteÍl'o perante as na<;ões 
ci,·ilizac1os do mundo. 

A ran. 

U n giorno g li scolaretti, I Um Jia os disci pulos, en-
entrati nelIa classe, videro I traudo na aula, viram sobre 
sulla cattedra deI maestro a mesa do professor dois 
due oggetti accuratamente objectos cuitladosamente em
av\-olti in un foglio di carta. bl'ulhaJos u'uma folha de 

papel. 
11 maestro era sedo e si- O professor ficava serio e 

lenzioso; ma i fanciulli, i calado, mas os meninos, que 
quali sapevano clt'egli ogni lhe sabiam o costume de pre
tanto preparava 101'0 qualche parar-lhes de ,ez em qua1Hl0 
gradita sorpresa,a,evIUlo una alguma surpresa agradaveI, 
voglia matta di (lomaudare estanlm auciosos de pergun
Chê cosa si nasconc1esse i 1l I tal' o que se cscol1(lia u'a
quegli involti, e forse anche j quelles emul'ulhos, e tal yez 
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di :tVYlCl1l:1l'si. ... e di guar- ' de aproximar-se e (le esprei
dani dentro. TnUavia eia- taro Tollavia cmlaum foi para 
scnno :llleltl aI suo posto, e o seu logar, e ficou espe
stette pa:úclltemen te ac1 aspet- ra1H1o pacien temeu te. 
tare. 

QnalH10 tutti fumno en
trati, iI maestro presc un 
peno lU gesso, e scrisse suIla 
lasagna, a oaratteri graneli, 
chiari, ben fatti, qucsta pa
rola: mcta/JIortosi. 

I ragazzi, quasi inoonscia
mente, si miscro a sillabarc 
111C-[a-IIIOI'-lo-si, e ci fu pii1 
d'nllo che misc l'accento 
sulla sillaba t'o. 

11 maestro disse: 
- Ho s01'itto questa pa

rola, sulIa lavagna, perche c 
alqnanto difficile. Desidcro 
pero che vi resti bene in 
mente, e, se starete attenti, 
prima di useir di qui sta
mattina, saprete anche che 
cosa ,uoi dire. 

San in cattedra e svolse 
il primo cartoccio; conte
neya un baràttolo pieno di 
acqua, in cui guizzava una 
!'aua che, ora saliva alIa 
superficie (lell'acqua, ora di
scenc1eva aI fondo. 

N on vi so ri(li 1'e le escla
maziolli di mcraviglia e di 

Quando todos foram a 
postos, o professor pegou 
ll'uma pontinha de giz, e 
escreveu na pedra, a lettms 
de forma, claras, bem feitas 
esta, palavra: mctamorphosc. 

Os meninos, quasi incoll
scien temeu te, puzeram-se a 
soletrar me-fa-l1wl'-plw-sc, e 
mais de um houve que p07-

o accento sobre a s,rllaba 
p7/O. 

O professor disse: 
- Escl'evÍ esta palavra 

na pedra pOl'qué é um tanto 
difficil. Desejo, porem, que 
vos fique bem na memol'ia. 
e se prcstanles uttcnção, an 
tes de sahi1' da aula, f;ulw
reis tambem o que quer 
dizer. 

Subio na cathedra e (le
sembrulhou o primeiro pa
cote; continha um vidro 
cheio de agua, onde movia
se uma l'an, que subia átona 
da agua e descendia ao 
fundo. 

Não sei vos di7.er as e,· 
clamações de maravilha e 
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gioia degli a.lunni. Qnalcuno 
avoya già visto de1lo mue, 
qualche altro non ne aveY<l 
mai Yedlltc; nessnno, certo, 
aTeya, mai :wuto agio di ve
derne una, cOSI davvicino e 
di poterla guardare con tntta 
comodit-à. 

II maestro fece osservare 

"* .. ' ,f 
I . ~ 
"'J 
\ -,-

{ 

''':', ')I' , , 

, ,-

il colore deUa 1'ana, sul dorso 
e sul petto, e le zampe . po
steriori molto piu lungho 
deUe anteriori. Fece contare 
il numero deUe dita in ogni 
zampetta, e mostro la mem
brana che c'e tra un dito e 
l'altro. Domando infine dove 
vive la rana, di che cosa si 
ciba,se sia uu animale utile, 
e poi disse: 

4 - Ita lo-Porloghese. 9" c/a'~8. 

de sutisfaç-i'io dos discipulos. 
Alguns huyiám já visto ra
nas; algum outro nunca as 
vira; n inguom certamente 
tivera o ensejo de ver uma 
ran tão de perto e de podeI-a 
observar com todo o vagar. 

o pro fessor fez observar 

a cor da run, no dorso e no 
peito, as patinhas trazeiras, 
mais longas que as deall
teiras. Fez contar o numero 
dos dedos de cada patinha, 
e mostrou a membrana que 
está entre os dedos. Pergun
tou emfim onde vive a ran , 
de que se alimenta, e se é 
um bicho util; e accrescen
tou: 
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- Ol'euete elIe la, 1'ana I 

nasca COSI, come vui la ,"c
dete in questo baràttolo? 

I fancinlli non sapeYano 
cIle cosa rispondel'c. 

Peppino (lisse: 
- Signor maestro, quando 

la !'aua nasce, sarà piu pic
cola, e poi a poco a poco 
crescerão 

- La tua osseryazione e 
giusta - aggiunse il maestro; 
- ma quando la rana nasce, 
non hit questa forma, non lia 
nemmeno quattro zampe. 

I fanei ulli l'imasero me
ravigliati. 

Allora il maestro svolse 
il secondo cartoccio, traen
done un altro baràttolo. Esso 
conteneva buon numero di 
gi1'ini, che nuota\ano rapida
mente, incrociandosi in tutti 
i sensi, e lno,~elldo le loro 
codette. 

- La rana - disse il 
maestro - depone le oya; 
daUe ova nasce il gil'Íllo, che 
in aIcuni paesi e detto le
stone, perche, come vedete, 
11a la, testa assai grossa ecl 
iI resto del corpo moIto esile. 

II girino mangia e cresce 
:-;tando sempre noU' acqna; 
pai, ad un certo punto, mctte 

Pensam voc~s que fi, 

ran nasce assim, COnlO a 
cstão YClldo n'cste yidro ~ 

Os meninos não sabiam 
que responder. 

.T osesi to disse: 
- Senhor professor, quan

do nasce a l'all será mais pe
quena, e depois vae crescendo 
aos poucos. 

- A tua obsenação é 
justa - acrescentou o pro
fessor; - mas ao nascer a 
ran não tem esta !(wm((, nem 
tem quatro patinhas. 

Os meninos ficaram ad
mirados! 

Então o professor desem
brulhou a segundo pacote, 
tirando fora outro yidro. 
Este continha uma porçao 
de gyriJlos, que nadayam ra
pidamente, cruzando-se em 
todos os sentidos e movendo 
suas pequenas caudas. 

- A ra n - disse o pro
fessor - pôe os ovos; dos 
ovos nasce o g!/rillo, que, em 
certos paizes é chamado te
stüo, porqué, como yedes, 
tem a cabeça muito grossa 
e o resto do corpo esguio. 

O gyrino, come e cresce, fi
cando sempre na agua; de
pois, n'um momento dado 
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fuod due zampette, le zam
pette antedori. Fattosi piu 
grandicello, mette pur fuod 
le zampette posteriori, e a 
poco a poco la coda si ri
tira, finchê si perde deI tutto. 
A vete già visto che la rana 
perfetta non ha coda. 

TutU questi cambiamenti 
di forma si chiam ano meta
morfosi. V oi avete dunque 
imparato a conoscere le me
tamorfosi della rana. Ma 
noi conserveremo questi gi
rini nel baràttolo, li nutri
remo con mollica di pane, 
e vedremo che, in seguito, 
si trasformeranno in tante 
pie cole e vispe ranocchie. 

I fanciulli furono assai 
lieti della lezione e piu della 
promessa; e fu un giorno di 
gran festa quello in cui si 
scoperse che uno dei girini 
aveva messo le prime zam
pette! 

DOM ANDE ED OSSERVAZIONI. - La rana 
1a quattro gambe: 6 un quadrupede' 
- Vive nell'acquaj e nn pesce ~ (No j 
la rana ha i polmoni; i girini SI, sono 
come pesci, 1)erc16 respirano colle 
bl'allchie). - 11 maestro condnca poi 
gli alnllni ill riva a una palude o ad 
un fosso e dia libertà alIa Tana deI 
primo baràttolo. Clte bella lpzione 
edncati,a saràql1esta! - Perebe la ralta 
sale ogni tanto alia Rnperficie dell 'aCfl'la 
e mette fuori la bocca ~ (Per respirare). 

dei ta fom duas patinhas, as 
deallteiras. Quando mais cre
scido, deita ainda as patinhas 
tra7,eiras, e pouco a pouco a 
cauda vae retirando-se atédes
appal'ecer inteiramente. Ten
des vistojá que a ran perfeita
menteformadanãotemcauda. 

Todas estas mudanças de 
forma chamam-se metall/or
plwses. Vos acabaes de co
nhecer a metamorphose da 
ran. Mas nos guardaremos 
estes gyrinos no vidro, os 
alimentaremos com miollo 
de pão, e veremos que, em 
seguida, transformar-se-hão 
em tantas ransinhas trefegas 
e ageis. 

Os meninos ficaram muito 
satisfeitos com a licção, e ain
da mais com a promessa; e foi 
(lia de grande festa aquelle 
em que se descobrio que um 
dos gyrinos havia deitado 
fora as primeiras patinhas. 

PERGUNTAS E OBSERVAÇÕES. - A ran 
tem qnatro pernas: é um quadrupede? 
- Vive na agua; é um peixe r (l'Ião; 
a' ran tem pulmões; os gyrinos sim, 
são como peixes, porqué respiram pelas 
guelras). - O professor leve os disci
pulos á beira de nm paul ou de um 
lamaçal, e dê liberda,le ú rall do pri
meiro vidro. Que be1!a licção educa
tiva será esta! - Porqué a r<1n sobe 
de vez em quando á tona. de agua, e 
deita fora. a bocca.l (Para respira.r). 
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Prillcipaes 
regras de ltygiene. 

II primo dovere cIte lloi O primeiro dever que te-
abbiamo verso noi sfessi e mos para comllOSCO é o de 
que110 di conservar sano il conservar são o nosso corpo. 
1l0stl'O corpo. Per conservare Para este fim é necessario 
sano il corpo, occorre se- I seguir cedas regras, que se 
gllire certe regole, che pos- I poaem chamar l'egra8 IIV
sono chiamarsi 1'e,qole igie- gienica8. 
1/ iclle. 

NETTEZZA. - Ija prima ASSEIO. - A primeira 
di queste regole ri guarda la d'estas regras diz respeito 
nettezza. Mantenere pulito iI ao a88eio. Manter limpo o 
proprio corpo, merce fre- proprio corpo com frequen
quenti lavature, e anche un tes layagens, é tambem um 
dovere di civiltà, un dovere dever de civilidade, um de
che abbiamo 110n solo yerso yer que temos não só para 
noi stessi, ma anche verso comnosco mesmos, mas tam
gli altri. II corpo o gli abiti I bem para com os outros. O 
sudici tramandano cattivo corpo e a roupa suja exha
odore, e ci renaono oggetto Iam um cheiro desagradavel, 
di disgusto e di schifo. La- e nos tornam motivo de des
varsi ogni mattina le mani, gosto e de asco. IJavar todas 
la faccia, le orecchie, il co110 as manhans a face, as ore
e certamente qualche cosa, lhas, o pescoso, é certamente 
ma non e su:fficiente a mau- alguma coisa, mas não é 
tenel'e la nettezza. Bisogna sufficiente para manter o 
anche lavarsi tutto iI corpo asseio. }J preciso lavar o 
ogni giorno, o almeno ogni corpo inteiro cada dia, ou 
otto giOl'ni, con acqua fresca. pelo menos cada semana, 
X 011 tutti hanno il comod o com agua fresca. Nem tod~s 
di fare giol'ualmente un ba- tem meios de fazer diaria-
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gno gellerale; tutti p08sono 
pero acquistare con pochi 
Boldi una buona spugna,-o 
a11a peggio sel'virsi di uu 
pezzo di canovaccio. La spu
gna o il canovaccio inzup
pati nell'acqua si passino for
temente e rapidamente Sll 
tutta la pe11e a cominciare 
dai piedi. Ricordarsi che bi
sogna ascillgarsi e rivestirsi 
rapidamente, per impedire 
il soverchio raffreddarsi deI 
corpo. 

Gli occhi, specialmente 
d'inverno, van no lavati con 
acqua tiepida, e non fredda, 
per evitare irritazioni. Le 
orecchie devono essere pu
lite accllratamente daI ce
rume con una pezzuola da 
introdursi, con le dovnte 
cautele, mediante le dita. 
Nou bisogna mai introdurre 
cOI'pi estranei negli ol'ecchi. 
La piu elementare educa
úone insegna a mantenere 
scrupolosamente pulito iI 
naso. 

Particolare cura esige la 
nettezza deI capo. I ragazzi 
devono portare i capelli 
corti e rimanere a capo 
scopel'to in iscuola ed in 
casa. Anche la testa deve 

mente um banho geral; todos 
podem porem adquirir por 
pouco dinheiro uma boa es
ponja, ou servir-se, quando 
tudo faltar, de um trapo lim
po. A esponja ou o trapo 
embebidos na agua podem 
esfregar-se forte e rapidamen
te sobre a pelle, começando 
pelos pés. Lembrar-se que é 
preciso enxugar-se e reve
stir-se rapidamente, para im
pedir o excessivo resfria
mento do corpo. 

Os olhos, especialmente 
no inverno, devem ser lava
dos com agua morna, e não 
fria, para evitar irritações. 
As o relhas devem ser com 
cuidado, limpas do cerume, 
por meio de um panno ]e
vado delicadamente pelos 
dedos. Não se deve introdu
zir objectos estranhos nas 
orelhas. A educação mais 
elementar ensina a manter 
escrupolosamente limpo o 
nariz. 

Particular cuidado exige 
o asseio da cabeça. Os me
ninos devem trazer cabello 
curto e ficar de cabeça des
coberta na aula e em casa. 
Tambem a cabeça deve ser 



lanu13i di tanto in tanto con 
acqua e sapone. B lnHma 
pratica quella di spazzolare 
la testa con una forte 13paz
zola per toglierne la forfora. 
I capelli, layati e(1 accnra
tumeute asciugati, possono 
poi essere unti con poco 
olio. E superfino aggiungerc 
che le fancinlle, portando 
capelli lnnghi, deyono petti
narsi accuratamente tutti i 
giorni. 

Auehe la boeea, e speeial
mente i denti, non deYOllO 
essere dimen tica ti da ehi 1m 
cura deI proprio corpo. E 
buona regola quella di sciac
qnal'si la bocca prima e dopo 
ogni pasto. I rÍmasugli di 
carne o di altri cibi, che 
fossel'o rimasti tra i d'Cnti, 
deyono levarsi mediante uno 
sfnzzicadenfi. X ou si deve 
adoperare percio 1m corpo 
troppo rigido, come gli spiUi, 
g li aO'hi od altri ocwdti me-o , oe 
tallici. Sono da preferirsi 
gli stnzzicadenti fatti con 
penne d'oca. 

Ogni mattina e hene la
varsi i denti con uno spaz
zolino; si potrà usare con 
molto pl'ofitto U11 po' di bi-

la nula de vez !-,lll quando com 
agua e sabilo. E bom limpar a 
cabet;a com UUla escova bem 
rija panL tirar a caspa. O 
cabello layado e enxugado 
c lti(hdosamente, pode ser a
maciado com um poncadi
nho de azeite. Xilo precislL 
aCl'l'eScelltar que as moças, 
trazendo cabe110 comprido, 
dCyelll pentear-se escrupulo
samente todos os dias. 

A bocca tambem, e espe
cialmente os dentes, não 
devem ser esq necidos por 
II nem cuida do asseio do 
proprio corpo. I~ boa regra 
a de enxaguar a bocca antes 
e depois de cada refeição. 
Os restos de carne e de ou
tras comidas, que porventura 
ti\-essem ficado elltre os dell
tes, devem ser tirados pOI' 

meio de palitos. Xão se de
ve portanto usar um eol'po 
III ui to rij o, como alfinetes, 
agulhas ou ,ou tl'OS objectos 
llletállieos. B de preferir pa
litos feitos com pennas de 
pato. 

Todas as manhans é bom 
lan1.l' os dentes com uma 
escovinha: poderá usar-se 
com proveito um }!OUCO de 
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carbonato di soda, che costa 
pochissimo, ed e da prefe
rirsi a molte polycri denti
fricie vantate dai eiarlatani. 

Insieme con la nettezza 
deI corpo e da curarsi la 
nettezza degli abiti e qnelIa 
delIe case. La nettezza delIe 
vesti e delIe abitazioni e da 
raccomandarsi principalmen
te alIe mamme; ma fanciulli 
e fanciulle possono essere di 
valido ainto ai genitori coI 
cercare di mantenere i 101'0 

abiti puliti, con lo spazzare 
e spolverare le stanze. 

La polvere e nn gran ne
mico dell'uomo. Introducen
dosi nei bronchi, puo pro
durre gravi irritazioni, e ta
Iora malattie mortali. Perclle 
poi ull'abitazione sia sana, 
occor1'e che sia secca e ben 
ventilata. Togliete dUllque 
accuratamente daIle yostre 
case non solo ogni spede di 
sudiciume, ma ogni causa di 
umidità; aprite di frequente 
Ie finestre, anche d'inve1'llO, 
specialmente quando c'e il 
sole, acciocche I' aria circoli 
liberamente dappertutto. Ri
cordatevi che l'aria delle 
stanze, e specialmen te q nella 
deUa camera da letto, si vi-

bicarbonato de soda, que é 
muito barato, e é de prefe
rir a muitos I)6s dentriticios, 
gabados pelos charlatães. 

J unto com o asseio do 
corpo, deve-se cuidar o da 
roupa e (la casa. O asseio 
da roupa e da casa deve-se 
recommendar principalmen
te ás maes de familia; mas 
meninos e meninas podem 
ser de auxilio aos paes, pro
cm'ando manter com asseio 
a roupa, limpando e de sem
poando os quartoi'. 

A poeira é uma grande 
inimiga do homem. Entran
do para os bronchios, pode 
produzir gravcs irritações, e 
ás vezes doenças mortaes. 
Para que, depois, uma casa 
seja sadia, é preciso que 
sqja enxuta e bem ventilada. 
Tirai, pois, cuidadosamente 
das vossn.s casas não só toda 
especie de sujice, mas toda 
e qualquer causa de humi
dade; abrí amiudadamente 
as janellas, tambem no in
verno, especialmente quando 
11a sol, para que o ar cir
cule livremente em toda a 
parte. Lemhrai-yos de que 
o ar dos aposentos, e espe-
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zia presto e facilmente per 
l' anidride ca rbonica, c 110 esco 
dalIa nostl'u bocca, e r"r le 
altre esaIazioni deI nostro 
corpo. Respirare aria sana, 
l'ospirare attiyamellte, yuol 
dire soddisfare la prima con
diziolle per ,i"er sani, e lon
tuni daUe cause di malattia. 

Cml, BEV -A"XDE, TABACCO. 
- Per ,iYere, hisogna man
giare; ma tEce iI noto pro
,erbio: « ricordati che si 
deve mallgiare per vivere e 
non yi vere per mangiare ». 

La sobrietà e üunque la 
prima l'cgola igicnica, ri
spetto alla nutriziollC. Chi 
mangia troppo, non digeri
sce bene; le cattive dige
stioni gnastano lo stomaco, 
e sono iI principio di gl'a
nSSlml malauni. E bene 
fin da rag:azzi abituarsi a 
mangiare solo neUe ore dei 
pasti; tro pasti aI giorno 
nclI'inn:run, quattl'o d'estate 
(]UalHIo le giorllate sou lun
ghissime, sono piu che suf
ficenti per qnaIunquo ragaz
zoo Gli adnlti possono faro 
ancho d ue SI) li pasti aI gior-

cialmellte o do quarto ae 
dormir, vicia· se codo e fa
cilmente por cansa do acido 
carbonico, ehe salte da nossa 
bocca, e das outras exhala
ções do nosso corpo. Respi
rar ar puro, respirar actha
mente, quer dizcr satisfazer 
á primeira das condiçõcs 
para viver bem e longe das 
causas de moIestia. 

COMIDAS, BEBIDAS, FUMO. 

- Para viver, é preciso co
mel'; mas diz um proverbio 
conl1ecido: « lembra-te de 
que ha-de-se comer para yi· 
ver e não viver para co
mer ». A sobriedade é, pois, 
a primeira regra hygienica 
no que diz respeito á nu
trição. Quem come de mai~, 
não digere bem; as más d i
gestões estragam o estoma
go, e são principio de gra
yissimas molestias. }J bom, 
acostumar-se desde ereanças 
a comer só nas horas das 
refeições; tres refeições pOl' 

dia no inverno, quatro no 
verão, quando os dias são 
muito longos, são mais que 
sufficientes para, qualquer 
creança. Os adultos podem 
tomar só dUflS refeições por 
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no, e gli uomllll san i e 1'0-

busti anche UI1 solo pasto 
ogni ventiquattro ore. 

I cibi migliori sono i pili 
. semplici, e tanto meglio 

quando sono parcamente con
'liti. Una buona nutrizione 
uon si puo avere ne con 
~ola carne, ue con sol i er
baggi: carni ed erbaggi de
vono invece essere alternati 
e mescolati insieme. 

Bandite le frutta acerbe 
dalla vostra tavola, e ricor
datevi che anche quelle trop
po mature possono danneg
giare il ventricolo e l'inte
Htino. Le cal'lli, i legumi, gli 
erbaggi devono essere ben 
cotti per facilitarne la dige
stione. 

I ci bi devono essere ac
curatamente masticati e me
scolati con la saliva Pl'ima 
di essere inghiottiti. 

Le bevande eccitanti non 
sono fatte pei ragazzi: il 
caffe, il vino, la birra, i li
quori sono sempre nocivi ai 
ragazzi ed ai giovanetti. Per 
cio essi non ne dOVl'anno 
bere, se 11011 quando yi siano 
cOl1sigliati daI medico. L'ac
gua fresca e pura e la piu 

dia, e os homens sadios e 
1'0 bustos tam bem uma re
feição cada vinte e quatro 
horas. 

Os alimentos melhores são 
os mais simples, tanto me
lhores quando parcamente 
temperados. Uma boa ali· 
mentação não se pode ter 
nem com carne só, nem com 
verduras sem mais nada,: 
carnes e yerduras devem ser 
alternadas e misturadas. 

Baní a fructa acerba de 
vossa mesa, e lembrai-vos 
que tambem a que é ma
(lura demais pode fazer mal 
ao yentriculo e ao intestino. 
As carnes, os legttmes, as 
verduras devem ser bem co
zidas para facilitar a dige
sJão. 

Os alimentos devem ser 
cuidadosamente mastigados 
e mesclados com a saliva 
antes de serem engullidos. 

As bebidas excitantes não 
são proprias para os meni
nos: o café, o vinho, a cer
veja, os licores são sempre 
nocivos ás creanças e aos 
mocinhos. Por isso elIes não 
devem beber destas coisas, 
se não forem aconselhados 
pelo medico. A agua fresca 
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sana delle benlllüe. 

I ragazzi ed i gio,-anctti, 
'-- L 

che amallO la 101'0 salnic, e 
Yog1iollo adempil'e aI dovere 
di COllSeryar sano il propl'io 
corpo, deblJono astenel'si a8-
solutamente da oglli specie 
di tabacco. II fumare e no
ciyo, spesso molto nocivo, 
anche agli arlulti; pci gio
Yalletti poi e nll vel'O ve-
1eno: guasta i (lenti e 10 
stomaco, produce lllal di 
capo, arresta lo sviluppo deI 
corpo e deUe facoltà intel
lettnali. 

Vl~STIl\lEXTA. - II primo 
pregio igiellico c1eUe ye."ti
menta c qnello d'cssere co
mode, üi permcttcre cioe la 
picna Iibel'b't üei llloYimellti 
e la libera circolazione üel 

e pura é a mais 1:iac1ia das 
bebidas. 

As cl'enu<;as e os lllOÓ

n11os, que amalll estar bem 
de sande, e desejam COIll

prir com a obrigaçao üe 
conservar forte e são o pro
prio corpo, de'-cm abster-se 
absolutamente de qualquer 
espccie de fumo. O fumo (; 
1l0ciYo, ás vezes muito no
civo tamlJem aos adultos; 
para os rapazinhos, é UIll 

verdadeiro yeneno: estra,t!:a 
os dentes e o estômago, dei 

I lUal de cabeça, c pára o de
seuvoldmento clo corpo e 
das facnlrlac1e~ i 11 telleduaei'. 

VESTUARIO. - A primeira 
q nalic1ade h,rgienica do YeS" 

tuado é a de ser COllllllOÜO, 

de pcrmittir, isto é, pleua 
liberdac1e de moyimentos, (' 
circnla«io franca elo ~aIH!'ue, 

> ~ 

t'~Ulglle. A cOlllinciarc dagli Dt'sde os sapatos até ao col-
sti,-aleHi fillo aI collctto Ct1 larinho e á granlta, nada ba 
alIa cra,Yatta, nuUa c1ey~es- i c1e ser c1Clhasiadamente aper
S'l'C troppo stretto, lllllla I tado, nada rijo em demasia, 
Luppo rigido, nulla esercita- . nenhuma coisa ha de exercer 
re pressiolli o striugimcuti, i pressão ou apertos, que, alem 
('1Ie oltre all'incollloc1o, po- ! do ilH'OmInodo, podprialll 
tl'(1)1>eI'0 cagionare calli, Ya- ~ cansar calIu:,;, Y:lrizcs, con
riei, congestioni et1 altl'i ma- gestões e outras llloIestias. 
lautli. 
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Le Yesti non deyono es- I 

sere tl'OppO pesunti, ue trop
po leggiel'e, e devollo eo
prire illteralllente il eo1'po, 
llleuo la faceia e le mani. 
L'uso di mandare bambilli 
e bambine con le gambe 
ignude puo e3ser causa di 
raffreddori, di reumi e di 
nltre infermità pili gravi. 

Ottima nsanza ü queIja 
di portare maglie e lllutande 
di lana aderenti aUa pelle; 
nei paesi umidi e freddi, o 
esposti a improvvise vicende 
di aria, quest'uso puo dirsi 
una necessità. 

MOVDIENTO E RIPOSO. 

- II moto deI COl"pO e ne
cessa rio aI mau tenimeuto 
aeUa saIu te : esso accresce 
l'atthjtà degJi organi, age
yola le fUllzioni organiche, 
~"iluppa muscoli ed ossa. 
Sono ntilissime le passeg
giate a11'aria aperta, speciaI
mente nelle ore mattutine: 
utilissime le camlllinate per 
colline e per monti. Ohi Yi1'e 
in città, e non puo godere 
di qllesti benefici, deye, al- I 
meno una volta la settimana, I 
fare una pasi'ieggiata di (l ual- i 

A roupa não deye ser 
muito pesada, nem muito 
leve, e deve cobrir inteira
mente o corpo, menos a face 
e as mãos. O habito de dei
xar meninos e meninas de 
pernas nuas, pode ser causa 
de resfriamentos, de l'heu
matismos e de outras doen
ças mais graves. 

Exeellcnte habito é o de 
trazer malhas e ceroilas de 
lan sobre a pelle; nos paií:es 
hUlllidos e frios, ou expo
stos a repentinas mudanças 
athmosphericas, este habito 
pode-se chamar Ullla neces
sidade. 

j\IOVDIEXTO E DESCAXÇO. 

- O movimento do corpo 
é necessario á conselTacão 

> 

da saude: augmenta a acti-
yidade dos orgãos, faciJita 
as funcções organicas, desen
voh~e mllsculos e ossos. São 
utilissimos os passeios ao ar 
line, especialmente nas ho
ras da man han; utilissilllas 
as excursões por montes e 
alturas. Quem YÍYe Bas ci
dades, e não pode gozaI' d'e
stes beneficios, den', pelo 
monos uma YCZ por semana, 
dar um passeio de algumas 
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che ora fnori delI e mura. I 
ragazzi 11011 solo han duopo 
di camminare, ma ~l di cor
rere e saltare; iI privarli dei 
necessal'io esercizio in questa 
età nocerebbe 101'0 per tutto 
iI resto deHa vita. 

Dopo iI moto od iI lavo-
1'0, iI corpo ha bisogno di 
riposo, e questo tanto piu 
lungo e pieno, quanto quello 
fll piu intenso. II riposo piu 
salutare e quello dato daI 
sonno. II sonno ripara le 
forzc, le rianima, rialza la 
a ttid tà dei sensi e della 
mente. I bambini hanno bi
sogno di dormire dieci o 
doclici ore; i ragazzi da otto 
a nove; gli adulti si possono 
contentare di sei o sette ore. 

II difetto di sonHO di
strngge prontamente le fOl'ze 
e lo gora la saluíe, ma anche 
iI dormire soverchiamente e 
dannoso: rende lenta ed ot
tusa la mente, laboriose le 
digestioni, tarde tutte le altre 
funzioni. 

horas, longe do po,'oado. Os 
meninos não só necessitam 
de andar, mas tambem de 
correr e de pular; privaI-os 
do exercicio necessal'io á sua 
edade, seria prejudicial para 
todo o resto da vida. 

Depois do movimento ou 
do trabalho, o corpo precisa 
de repoiso, que seja tanto 
mais longo e cheio quanto 
aquelle foi mais intenso. O 
repoiso mais proficuo é a
quelle que dá o somno. O 
somno restaura as forças, as 
reanima, levanta a acüvida
de dos sentidos e da mente. 
Os meninos precisam dormir 
dez ou doze horas; os rapa
zes oito ou nove; os adultos 
podem ficar satisfeitos com 
seis ou sete horas. 

A falta de somno desíroe 
logo as forças e estraga a 
saude, mas tambem o dormir 
muito é prejudicial; torna 
lenta e obtusa a intclligell
cia, difficil a digestão, demo
radas as outras fllneções. 

Ricordatevi, o giovanetti, Lembrai-vos, meninos, de 
che la salute e l(t lJ1'inw 1'ic- que (( sa/Ule é a primeira 
chezza, e che perci() 11011 e 1'iqueza, e que por ISSO não 
soltanto un doyere, ma un I é só um dever, mas um ver
vero intel'eiiêe queHo di cer- dadeiro interesse o de Pl'o-
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care con ogni cura di man
tenere sano e robusto ii p1'O

prio corpo. 

DOMANDE ED OSSERVAZIONI. - Doveri 
verso noi stessi. - Principali regole 
igieniche intorno aUe abitllzioni, ai 
cibi, alie vestimenta, ecc. - La net
tezza. - Necessitã. deI riposo. - Si 
richiamino opportunamente le neces
sarie cognizioni intorno aI corpo lI

mano. - Cose da fllggire: il tabacco, 
i li'lllori, ecc. 

Antonio Canova. 

Davasi un giorno uu gran 
pranzo iu Ulla villa deI Fa
liero di Venezia. II cuoco 
si disperava perche gli era 
caduto un piatto, da lui pre
parato, che doveva formare 
l' ornamento principale della 
tavola. II tempo strillgeva, 
ne iI pover' uomo sapeva 
dove dar di capo, quando 
U11 garzoncello, che lavorava 
a dirozzar marmi nel pa
lazzo, fattosi recare deI bur
ro, ne formo un lioncillo di 
tanta vagl1ezza, che i com
mensal i lo lodarono grande
mente, e voUero conoscere 
l'autore di quel lavoro. Da 
quel giOl'no iI nome di An
tonio Oanova, che cOSI chia-

curar com t(\do o cuidado 
manter são e robusto o pro
prio c01'1)O. 

PERGUNTAS E OBSERVAÇÕES. - Deveres 
para com nos meslllos. -- Prillcipaes 
regras hygienicas acerca das habit:l' 
çoes, dos alimentos, do yestuario, ete. 
- O asseio. - Necessidade do re
poiso. - Lembrem-se opportnnamente 
os llecessarios conhecimentos sobre o 
corpo humano. - Coisas de que se 
deve fugir: fumo, licores, etc. 

Antonio Canova. 

Havia um dia um grande 
juntar na Villa de Faliero 
em Veneza. O chefe de 
cozinha estava desesperado 
porqué cahira-Ihe um prato 
por elIe preparado, e que 
devia ser o ornamento prin
cipal da meza. O tempo 
urgia, 11em o coitado do ho
mem sabia como sahir dos 
apuros, quando um mocinho, 
que trabalhava a desbastar 
marmores no palacio, man
dou vir uma quantidade de 
manteiga e com elIa formou 
um leâosinho de tal belIeza, 
que todos os convidados o 
louvaram rasgadamente, e 
quizeram conhecer o auctor 
do trabalho. Desde aquellf' 
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mavasi il giovinetto, non 
l'imase piu 08CU1'O. 

II seuatore Faliero si as
snnse di farIo istrnire a sue 
Rpese, e beu presto 
iI gio,ane scal pel
lino diyenue ya,

le n te scultore. 

II suo gl'uppo 
di Am01'e e Ps i
clic, la, st3tua co
lossale di N apo-
1eone 1, iI sepolcro 
dei papi Clemente 
XIII e XIV, ed 
altre bellissiIlle 0-

dia o nome de Antonio C:l
nova, que assim ehaIll:lYa-Se 
o rapazinho, deixou de ser 
desconhecido. 

O senador lhdiel'o, encar
regou-se de fazeI-o instrui l' 

á custa pl'opria, e 
bem cedo o joyem 
canteiro tornou-se 
UIll valente escul
ptor. 

O seu grupo de 
ÂlIW1' e Psyche, 
a esta tua colossal 
de Napoleão I, os 
sepulcros dos Pa
pas Clemente 
XIII e XIV, e 
outras bellissimas 

pere gli meritaro
Antonio Canova 

obras mereceralll
lhe a fama de grande restau
melor da arte da esculptura. 

no fama di grande restaura
tore dell'arte scultoria. 

II Cariova ebbe onori e Canova alcançou hOllra~ 
e riquezas; lllas foi sem
pre humilde, sabendo 
bem que o Illél'ito Yer
dadeiro deve-se accolU
panhal' com a modc
stia. AIllou a patria e 
procurou honraI-a com 

l'icchezze, Illa fu sem
pre umile, bell sapendo 
che il vero merito de
ve essere accompagllato 
dalla modestia. Amo la 
patria, e si studil\ di 
ollol'arla cou l'arte, e 
co11e pill eleUe virti't. Napole one I a sua arte e con1 as 

dei Cano,-a virtudes. 
Ebbe invidiosi e detrat-

tOl'i; ma seppe dimenticare 
i torti ricevnti, ed aIl'llopo 

Teve inyejosos e detrac
tores, lllas sonbe esqnecer 
as Illás acçoes recehidas, e 
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benefieare i suoi nemici. 

D'índole soavissima, dí 
cuor generoso e pieno di 
üarità, andava egli stesso in 
cerca degli syenturati. Una 
yolta, avendo inteso cIte in 
Roma un pittore versava in 
grande miseria, il Canova, 
che gli yoleva, ri~parmiare 

l' umiliazioue di aecettar de
naro a titolo d'elemosilla, gli 
serisse: 

« Stim. mo 8igllore, 

<J: Da gran tempo desidero 
un layoro deI suo pennello. 
La prego di scegliere a suo 
piacimento qualche argo
mento per farmi un quadro 
a tutto suo comodo. 

« Non posso per n.ltro 
spendere che quattrocento 
seudi. Ija metà di questi le 
saranno contati daI latore 
della presente; gli altri po
trà mandare a Pl'enderli da 
me quando yord. 

«Le son servo 

« CANOVA ». 

ás yezes fazer bom a seus 
1111l111g0S. 

De índole muito suave, 
de coração generoso e cari
doso, andaya clle mesmo á 
procura dos infelizes. r ma 
yez, tendo sabido que em 
Roma UIll pintor achayu-se 
em apertos de miseria, Ctt
noya, que queria poupar-lhe 
a humilhação de acceitar di
nheiro a titulo de esmola, 
escreveu-lhe: 

«Egregio senhor, 

« Desde muito tempo de
sejo um trabalho do seu 
pincel. Peço-lhe escolher a, 
seu gosto algum argumento 
para fazer-me um quadro, 
quando lhe tornar commodo. 

«Não posso porem gastar 
mais que quatrocentos escu
dos. A llletade lhe serão 
pagos pelo portador (resta 
carta; o resto poderá man
dar huscal-o em minha casa 
quando quizer. 

«Seu ereado 

« CANOVA ». 

II pittore ben comprese O pintor compl'enden a 
la delicatezza di questo trat- . delicadeza d' esse trato, e 
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to, e verso lagl'ime di rico
lloscenza. 

Nato oscuro, il giol'llo di 
Ognissanti deI 1757, in Pos
sagno (Treviso) da UIl po
vcro scalpellillo, Antonio 
Callova mOr1 pieno di gloria 
in Venezia nel 1822, e tutta 
la, città commossa e dolente 
ne accompaglll\ la salmR al-
l'ultima dimora. I 

L'Italia va a lni debitrice 
della restituziolle di moItis
sime opere d'arte, che, du
rante la domillazione frau
cese, Napoleone I aveva fatte 
trasportare in Francia. 

DO~IAXDE ED OSSl':RYAZIOXI. - Il mae
stro tragga argomento dall,L biogratla 
deI Canova per dimostl'are quanto 
possa la Tolontà. - Per lllezzo di 
accol1ce dom ande faceia ripetere la 
biografia. - Kon dimentichi di COI1-

durre gli alunni a vedere '1 ualche 
note\·ole opera di scnltura, che si 
trovi nel paese. 

I minerali. 

La Ilostra teITa e tutta 
l'Ícoperta da una specie di 
crosta, fOl'lllab di molti mi
ncrali, ('he in generale si 
<'lliarnallo l'occe. 

chorou lacrÍmas tle gratidão. 

Nascido pobre o dia de 
todos os Santos de 1757, em 
Possallho (Tl'eviso) de um 
pobre canteiro, Antonio Ca
nova morreu cheio de glo
ria em Veneza em 1822, e 
toda a cidade, comlllovida 
e enlutada, acompanhou-lhe 
os restos mortaes á ultima 
morada. 

A Italia deve a elIe a 
restituição de muitas obras 
de arte, que, durante a domi
nação frallceza, Napoleão I 
IUl.Yia feito levar para a 
França. 

PERGCXTAS E OBSERVAÇÕES. - o pro· 
fessor tOllle argullIento da biographia. 
de Canonl para demonstrar quanto 
possa a yonLlde. - Por palavras a· 
propriadas faça repetir a biographia. 
- Kão deixe de le,ar os alullIllos elll 
visita a alguma notavel obra de arte. 
qne por yentura se encontre no pai? 

Os minel'aeS. 

A terra é toda coberta 
por uma especie de crosta, 
formada por mnitos mine
raes, cllle cm geral chamam
/Se l'OC 1I:-t8. 
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Da queste rocee l'UOlllO 
trae molte pietre. Aleune 
gli servono a fabbriear case 
ed altri edifizi; da altre egli 
e8trae, mediante il fuoeo, la 
maggior parte dei metalli. 

Vi rieordate la cava di 
pietra calcare, di cui abbia
mo parlato I' anno 8C01'SO L. 
E la miniel'u di carbon fos
sile"! 

La piet1'((, c(tlcwrect (già ve 
la feci vedere) puo essere di 
colore bianco, bigio, o gial
lastro, ed e senza dubbio 
uua delle pietre piu utili 
ull'uomo, che l'adopera dap
pertutto come buon mate
ri ale da costruzione. 

Dalla pieh'a calcarea, se 
lo ricOl'date, si puo anche 
estrarre la calce. 

II ges8o, cIte adoperiamo 
per iscri ,êl'e o disegnare 
sulla luyagna, c formato di 
calce e di acido solforico. 
Si tro,u abbondautemeute 
spar80 in natura, e tanto te
nero, che si lascia illtaecare 
dall'unghia, e serve a molti 
usi. Una bella ,arietà di 
gesso e l'alahastro gessoso 
di Y oltel'l'a, ('he si lasora 
elegantemente in Toscana. 

D'estas rochas o homem 
extl'ahe muitas pedras. Al
gumas servem-lhe para COll

struir casas e outros edifi
cios; de outras elle extrahe 
por meio do fogo, a maior 
parte dos metaes. 

Lembraes a pedreira de 
que fallamos o anuo passa
do L. E a mina de carvão 
de pedra ~ 

A pedl'a, calcm'ea (ja vo-l-a 
mostrei) pode ser de cor 
branca, grisalha ou amarel
lenta, e é sem duvida uma 
das pedras mais u teis ao 
homem, que a usa em toda 
parte, como bom material 
de coustrucção. 

Da pedra calcarea, se bem 
vos lembra, póde-se extrahir 
fi cal. 

O giz, que usamos para 
escrever ou desenhar na pe
dra, é formado por cal e 
acido solfórico. Encontra-se 
cm gl'ande quantidade natu
ralmente espalhado, e é tão 
fragil que se deixa cortar pe
la unha, e serve para muitos 
usos. Uma bella variedade 
de giz é o alabastro de Vol
terra, que é trabalhado com 
muita elegaucia na Toscana. 
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'l'ntti i lIlarmi cOlltengono 
pUl'C Ulm grallde qualltitú di 
calce, Sono celebri in ltalia: 
iI mm'mo biaJ/co o ))/{(i'J)/U 

statll((l'io di CUlTura, il /lia71u 
di SiellH, iI 11/(l)'J)1O di Sall
t'Alllllt ecc, 

X ('I Brasile fUl'OllO i'CO
perti anni fa alculli giaci
menti di marmi din'r;:;i, che 
si tl'OnlllO in cspel'imcnto, 
c chc sarallllO largamente 
usati quando le proH' fatte 
lo consiglieranllo, Hei eH:"i 
(' 11e adempiauo pel'fettamcll te 
alle condiziolli e alle csigcn
ze dei lavo1'i a1'tistiei e Hl'

chitettonici, ehe vanHO pren
dendo uu certo sviluppo fra 
i popoli amerieHlli, 

II calc((l'e litogi'(~fico e rure 
una specie di marmo assai 
prczioso, per gIi ui'i a ('ui 
YÍelle adoperato nelb lito
grafia, 

L' (/}'(Zesi(( e una pietl':l 
higio-nerastra, ehe si trova 
in lastre, come la nostra 
pietl'(t di [((('(((fl/((, Ve ne 11a 
molta llella Li (l'uria e sene ;:, , 
prÍneipahnente a copril'e i 
tctti <lelle case. 

V((i'!lill((, che Yni yj di
YCl'tite a fog-gial'e in tHllte 

~l'odos os 'JJlUI'JIIores contem 
tam bem gl'ando q uall tidade 
de c(/l, São afamados na l
talia () 'l}l(()'lJW1'C branco ou 
II/((J'II/OI'C cstlltu((rio de Cal'
rara e o aIJ/((rello de Biena, 
o 1I/((}'}}Wl'e de B, Anna, etc, 

X o Bmsil lia alguns an
Il os foram encon trad as diYcl'
sas jazitlas de mnl'lllOreS dif
[cr<,u tes, que estão sCIHlo es
perimcntados, e serão larga
mente usados qunndo a ex
pcriellcia o aconselhar, llOS 

casos que precntham l)el'fei
tamcnte as condições e as 
exigencias dos trabalhos ar
tistico:,; e al'chitectonicos, que 
yão tOlllando um certo de
senyoh-imento entre os po
YOS amcricanos, 

A pedra calc{(l'ea lithogi'a
}dl ic({ é tamhem nma espccie 
de m:ll'lllOre muito precioso, 
para os usos a que se de
:-;till:l llas lithogl'aphias, 

A ((i'dU8ia é unut pedra 
de cor cinzenta-escura, como 
a nossa pedra de eSC1'eyer, 
Encontra-se em grande q UllU

ti<latle na Lignria e sel'Ye 
especialmente para cobrir 
os te 111 atlos da:-; casas. 

A ((r,qilla, que ,"os llsacs 
I por di yeríüuento em tlinr-
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guise, e composta <li pare c
chi minel'ali. Qnantlo l~ a
sciutta, e COlllpatta, tel'l'osa 
e fl'iabilo; se si llllisee a nn 
po' d'acqna, diyenta lllolIe 
ed eminentemente plastica. 
Generalmeute e bia ue hiccia 
o gialliccia, ma puo anche 
avere altl'i colori. Si trova 
in grau copia ill Italia, Iungo 
i colli cIte fianeheggiano 
l' Appeunino. 

11 .qranito e una del1e 
piehe piu dure e piu pre
giate; se ne fauno colo1111e, . 
basi di m011umenti ed orna- ! 

lllenti di sontuosi eclifici.. 'Ti 
sonodue speeie pl'illéipali 
di granito: iI rosso e iI nero. 
Sono ceIebri le caye di gra
nito di Ba"eno, sul Lago 
.l\faggiore. 

Nel BrasiIe e'e gran COI)Ía 
L I 

di granito, e di qualità e I 

hellezza di \'erse; si usa molto 
nella costruzione di edifiei 
importanti. 

:l\folto simili aI granito 
sono i ]J01:fidi, i ba~alti e le 
lave-, eruttate dai yulcani. 

sas maneiras, é eompostn por 
varios millcraes. Quando está 
enxuta, apresenta-se compac
ta, hal'l'ellta, friavel; so se 
lhe juntar um 1lOU('0 de 
agua, torna-se 111 011 e, e emi
nentcmente pbs1i('a. Geral
mente é ahacenta, ou amu
rellenta, mas pode ter tam
uem outras cores. Eneontra
se em grande quantidade, 
ao longe dos lllorros que 
hHleiam os Apennillos. 

O {I}'al/iio é uma das pe
dras mais duras e mais esti
madas; fazem-se d'elle co
lumnas, bases de lilonumen
tos, e ornatos de edificiós 
somptuosos. Ha duas quali
dades principaes de granito: 
o vermelho e o negro. São 
afamadas as cavas de granito 
de Baveno á beira do IJaco 
::\Iaior. 

:x o Brasil 11a grande quan
titlado tle granito, e de d Í
"ersas qualidades e belle?:a; 
usa-se muito na construcção 
de ,edificios importantes. 

l\Inito parecidos com o 
granito são as di"ersas es
pecici; de p01'ph,ljl'o, de ba-
8alto e de lara resultante 
da ernpção dOi; vol('ões. 

Lo zol/o e un altro mine-: O ell.l'ojre é outro mineral 
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ra1e moIto importante, che 
abbonda presso i nllcalli in 
attività ed intorno ai vu1-
cani estil/ti. 

Quando lo zolfo e puro, 
ha uu bel colore giallo, non 
ha sfl1)ore ne odore, ma ac
quista uu certo odore quando 
viene soffregato, cd allora ha 
la proprietà di attirare a se 
corpicciuoli leg-gieri, cui ven
ga accostato. 

Abbiamo in Italia molte 
cave di zolfo, o 801fatm'e, in 
Romagna e nella Sicilia. 

N e1 seno deUa terra si 
trovano aItres] molte piett'e 
dure, le quali, per la 101'0 

rarità e per la 101'0 bellezza, 
hanno un gran valol'e e ser
vono d'ornamento. 

Prima fra tutte le pietre 
preúose e iI diamante, il 
quale, quando sia lavorato, 
Dssia faccetta to, prende ii 
nome di brillante. 11 Brasile 
lia una ricchezza e varietà ec
cezionale di brillanti; quelli 
di Diamantina sono l'icono
sciuti come i migliori dei 
mondo. 

Vi sono poi i 1'ubini, di 
Ull heI color rosso; gli Slll'

l'aldi, di un bellissimo Yerde; 

mui importante, que abumb 
nas redondezas dos volcões 
em actividade, e ao l'edol' 
dos volcões extil1ctos. 

Quando o enxofre está 
refinado tem uma bonita cor 
amal'ella, não tem sabor, uem 
cheiro, mas adquire um certo 
cheiro (luando esfregado, e 
então tem a propriedade de 
attl'ahir os corpusculos leves 
que se acham perto. 

Temos na ltalia muitas 
minas (le enxofre ou 801fa
tm'as, que se encontram na 
Romanha e na Sicilia. 

No seio da terra encon
tram-se tambem muitas pe
dr.ls duras, que, pela rari
dade e pela belleza, tem 
grand.e valor e servem de 
enfeite. 

Primeira entre as pedras 
preciosas é o diamante) que 
quando trabalhado ou lapi
dado, toma o nome ãe bri
lIwnte. O Brasil tem uma 
riqueza e variedade exce
pcional de diamantes; os de 
Diamantina são havidos co
mo os mais preciosos do 
mundo. 

Ha depois os 1'ubis, de 
uma linda cor vermelha; as 
esmer((ldas, ue 11m verde 
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1 topazi, di colO1' giallo, ece. 

II q/l((}';:o ür[illo, detto an
che c1'i8tallo di I)'occa, e for
mato di 8ilice pura, cioe di 
quella maieria di cui sou 
tatte le pieh'e focaie, le pie
tre da maciua, la polyel'e 
detta tl'ipoli, ece. 

II cl'i8tallo di rocm lia 
spesso la forma di bei pl'i
smi limpidissi~ni, termina ti , 
alle d ue basi, da d ne pirami
di. 001 cristallo di rocca si 
fanno vasi, coppe, orecchini, 
lenti, e altri strumenti d'ot
tica. 

II cristallo di rocoa, co
lo rato da ossidi metalliei, 
forma pietre dure assai pre
giate, quali l'ametista, l'a
gata, la côrnalina, la caloe
donia, l'eliohopio, l'avYentu
rina, ecc. 

DOYA~DE ED OSSERYAZIO~I. - Il mae
stro faccia una. piccola raccolta dei 
minerali piu comuni HeI paese. - Si 
giovi in cio dell'aiuto degli scolari. 
- I fancinlli siano condotti coll'uso 
razionale dei sensi a SeO}HÍre i llÍ ii 
importanti caratteri fisiei dei minera li 
principaH. -Si ricOl'di qui, piu che 
altrove, che le parole senza le cose 
non banno alcnn 'l'alore. 

beIlis~illlO; OS topacios, de 
cor amarella, etc. 

O quartzo "!/felino, cha
mado tambem cr,rstal de 
rocha, é formado por sílica 
pura, isto é, d'aquella ma
teria de que se compõem as 
pederneiras, as pedras de mós, 
o pó chamado tl'ÍjJoli, etc. 

O C]'y8tal de I)'ocllft tem 
muitas yezes a forma de 
bellos prismas limpidissimo~. 
Com o crystal de rocha fa
zem-se vasos, taças, brincos, 
lentes e outros instrumentos 
de optica. 

o crystal de rocha, co
rado por óxydos metallicos, 
forma pedras duras muito 
apreciadas, como a amethy
sta, a agata, a cornalina, a 
calcedonia, a tormalina, o 
heliotrópio~ etc. 

PERGl:XTAS E OBSERVAÇÕES. - o pro
fe'ssor faça uma pequena collecção 
dos mineraes mais usuaes do paiz. -
Os meninos sejam guiados pelo uso 
racional dos sentidos a descobrir os 
niais importantes caracteres physióos 
dos principaes minerios. - Lembrem, 
aquí mais do que algures, que as 
palavras sem coisas não tem valor 
algum. 
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CarIo Alberto. 

CarIo Alberto, lIato ill 
Torino neI 1798, fu prode re 
neUe anui ed ama,ntissimo 
deUa patria. 

Egli, cou gran-
de ilolore, vede\a 
l'Italia oppressa 
ilallo strauiero, 
e, diyentato 1'0 

(1831), 110n ebbc f 

che uu pensiero: ~

qnell0 di liberar
Ia (lal iluro giogo. 

CarIo A.lberto. 

CarIo AIl>ertoJ nascido em 
Turim em 17D8, foi rei Ya
lento nas armas e muito 
n migo de sua patria. 

00]1.1 mui ta 
magna elle ,ia a 
!taIia opprirnida 
pelos extl'angei-
1'08, e quando foi 
chamado ao thro
no (1831), não 
tove outra, aspi
ração, q ue a de 
libertaI-a de j ngo 
tão aviltante. 

Regllo da pa
d re assennato, 
cite fa migliori i 
figli con I'istru

CarIo Alberto 

Reinou como 
pae sensato, que 
melhora 08 fi
lhos com a ins-

:l.Íone e l'edllcazione, e 1'1- , 

voIse speciaIi cure aIreser- , 
cito, preparandolo alIe bat- t 

tnglie future. i 
X eI 18-18 proclamo lo Sta- ; 

tuto, e quando udl iI grido : 
dei JUilanesi in riyolta COIl- ~ 

tl'O gli Ansüiaci, passo iI 
l1iciuo e(l accorse iu aiuto i 
deUa Lombardia e deI Ye- ; 
neto. Yillse gli Austl'iaei a 
Goito, a :Jlonzam hauo, a ; 
Valeggio, a Pastl'engo, a 

tl'l1 C ~iíll e com a educação, 
e dedicou especiaes cuidados 
ao exerci to, prepa raudo-o 
para os combates do futuro. 

Em 18-18, proclamou a 
Constituição, e quando ouyio 
a protesta dos 7\Iil:mezes re
yoItados contra os Austria
cos, passou o Ticino, e cor
reu em auxilio da Lombal'
dia e da Veneza. Venceu os 
Austriacos a Goito, a Mon
,r,amhano, a Yaleg:g:io, a .Pa 
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Peschiera; ma ill tante bat
taglie caddero i migliori 
suoi soldati. 

11 suo esercito da tre mesi 
dormi nt sul IlUdo terreno 
cd era Sfillito daIle fatiche 
e dai patimeuti. Gli Au
striaci invece si face,ano 
sempre piu numerosi, ed il 
25 luglio CarIo Alberto yen
ne sconfitto a Custoza. Ob
hligato a ritirarsi, non yoIle 
far pac e coI nemico, e l'anno 
seguente ritol'no ad assalire 
gli A ustriaci. 

~Ia a N ovara fu sconfitto; 
invano egli cerco la morte 
sul campo di battaglia. Le 
pane, che tutti uccidevano 
intorno a lui, lo rispettarono. 

AlIa notte, chiamo intorno 
a se i gellerali, e chiese 101'0 

se vi fosse spel'anza di po
tere ricominciare la batta
glia iI . giorno dopo. 

- X o, Maest-à - essi ri
sposero tristi. 

Allora CarIo Alberto, con 
voce solenne, disse: 

- Da qnesto momento 
io non sono piu iI vostro 

strengo, a Peschiera; mas 
em tantas batalhas perece
ram os melhores de seus 
soldados. 

O seu exercito havia tres 
mezes que dormia no chão 
e estava enfraquecido pelos
trabalhos e pelos sofi'rimeu
tos. Os Austriacos, pelo con
trario, tornavam-se cada dia 
mais numerosos, e o dia 25 
de julho CarIo Alberto foi 
derrotado a Custoza. Obri
gado a retirar-se, não quiz 
fazer as pazes com o ini
migo, e no anno seguinte 
vOltOJ.l a aggredir os Au
striacos. 

Mas a Novara ficou ven
cido: debalde procurou a 
IDOl-te no campo de batalha. 
As balas que mata,am tanta 
gente ao redor d'elle, o pou
param. 

·Alta noite, chamou os g'e
nemes e perguntou se havia 
esperança de poder recome
çar a lucta no dia seguinte. 

- Não, Maj estade - re
spolHleram tristemente. 

Então Oarlo Alberto, com 
voz solemne di:'l:'le: 

- A partir ü'este mo
mento eu não sou mai::; o 
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re. Il re e mio fio'lio ,Tit-o 
tOl'io Emanuele, iu favore 
deI quale abdico la corOlla. 
Egli com pia l'opel'a da me 
iniziata. 

Cio detto, saIuto tutti, e 
seguHo da uu solo servo, 
abbandono l'Italia, e si reco 
in Oporto, città deI Porto
gallo. 

E là, dopo quattro mesi, 
moriva in volontario esilio, 
lontano dalla sua Balia di
Ietta, che tanto amava. 

L'Italia. 

"OSSO rei. O rei é meu filho 
Victor JUanoeI, em favor do 
qual abdico a coroa. EUe 
poderá completar a (1)1'(1, que . ... 
eu ll\1C1el. 

Dicto isto, salUlou a todos, 
e accom panhado por um 
creado so, abandonou a I, 
falia e transladou-se para o 
Porto, em Portugal. 

E alí, quatro mezes de
pois, morria 110 exílio vo
luntario, longe da sua que
rida Italia, que tanto estre
mecia. 

A Italia. 

Un giorno fn invitato a Um dia foi jantar em 
pranzo in casa di Peppino casa ele Josesito um seu tio, 
uu suo zio, ch'era stato uf- que fora na sua mocidade 
ficiale dell'esercito italiano. ' offieial do exercito italiano. 

Terminato iI pranzo, iI Depois do jantar, o pae, 
babbo, la mamma, lo zio, a mae, o tio e todos os ou
tutti scesero in gianlino; tros foram para o ,j anlim. 
Peppino e la sorcllina si J osesito e a irlllansinha pu
posero subito in cerca di zeram-se logo a procurar 
fiori per lo zio, il quale, di- flores para o tio, o qual, 
scorl'endo C011 la mamma, cOllycrsanclo com a mae, 
C0i31 distrattamente, con un assim distrahidamente, com 
hastone, si pose a diseguare a ponta ela hengala, começou 
suBa sabhia. a traçar lillluHl na al'eia. 

Guarda, habbo, clIe - Hepara, pu,pae, que ho-
ho11a Italia ha disegnaÍl' I.) llita Italia acaba de uese-
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zio - disse Peppino, che se 
ne tornava con una rosa in
carnatina. 

- Bella davvero - ri
spose il babbo - ma questo 
non e che il contorno della 
penisola. Mi sapresti tu in
dicare in qual parte si trovi 
Roma~ 

- Qui - ris pose il fan
ciullo, e coI dito segno un 
punto sulIa sabbia. 

- E perche li, e non qui 
sopra, per esempio ~ - glf 
chiese iI babbo. 

- Perche Roma e nel
l'ltalia centrale, ed e situata 
a pochi chilometri daI mal' 
Tirreno. Ce l'ha fatta ve
dere tante volte il signor 
maestro sulIa carta geogra
fica. 

- E qui sopra, che cosa 
abbiamo' 

- Li sopra c' e l' Alta 
Italia, con le città di To
rino, Milano, Venezia, ecc. 

E quaggiu~ 
Quaggiu c'e l'Italia 

meridionale, con N apoli, Ca
serta, Bari, e qui in fonelo 
in fondo Reggio di Calabria. 

- Non c' e male - ri
spose lo zio - bravo il mio 

nhar o tio - disse .r osesito, 
voltando com Ullla rosa en
carnada. 

- Bonita mesmo! - res
pondeu o pae - mas isto 
não é senão o contorno da 
peninsula. Sabes indicar em 
que parte ach:.t-se Roma ~ 

- Aquí - respondeu o 
menino, apontando no meio 
do desenho. 

- E porqué alí e não 
aquí, por exemplo ~ - per
guntou o pae. 

- Porqué Roma está na 
ltalia central, e está cúlIo
caela a poucos chilometros 
do mar Tirreno. Nol-a mo
strou tan tas vezes o profes
sor na carta geographica. 

- E aquí para cima o 
que ha~ 

- Alí ha a ltalia supe
rior, cujas cid:.tdes princi
paes são Turim, Milão, Ve
neza. 

- E aquí para baixo ~ 
- Aquí temos a ltalia 

meridional com N apoIes, Ca
serta, Bari, e mais para baixo 
Reggio de Calabl'ia. 

- Direitinho! - disse o 
tio - muito bem! Ora, 
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nipo tino. Ora a me. L'Italia 
e tutta piana come in que
~to di~egllo ~ 

- X 0, - fn pronto a 1'1-

spolHlere Peppino - ci sono 
i monti, le yalli, i fiumi, i 
laghi e tante altre cose. 

- Mi sapresti tracciare 
i monti dell'ltalia ~ 

- E perche no? - l~ cosl 
dicendo, Peppillo si c hiIu" e, 
presa la sabbia a mauciate, 
incominci() a farIa soorre1'e 
lungo tutta la linea che se
gna iI confine deU' Alta 1-
tal ia, yenendo sino aIl' Adria
tico ela una parte e fin presso 
aI golfo di GenoY:l daIl'altra. 

- Queste sono le Alpi, 
'-a beue zio ~ Ora ti tracccrô 
gli Âppclluilli. - E conti
nnando intorno all'arco, che 
~egna iI golfo di Genonl., 
yenne giú giü Illngo iI galll
hale dell'Italia sino aI capo 
Santa :Jlal'Ía di Ijeuca da 
una parte e all'estrema pllnta 
della Calabria dall'altra. 

Brayo! :JIae tutta qui 
I'Ttalia? 

- X 0, mancano le isole, 
('ioe la ~i('ilia, la Sanlegll:t, 
la Co]'sic:l e tntte le i~ole 

mi lIol'i. 

yenha ca.A Ualia 0 toela, 
pblla como este desenho '? 

Xão, respondeu 
pl'ompto .T osesito - ha tam
helli lllOll tan lias, yalIes, rios, 
laeos e tantas outras coisas. 

- Saberias tmçar as mon
tallhas ela ltalia? 

- Pois não! - E assim 
dizendo, .Tosesito abaixou-se, 
e com pU11 hallos de areia 
começou a indicar a linha 
qne marca os limites septen
trionaes da Italia, chegando 
ao Â(hiatioo ae uma parte, 
e ao golfo de GenoY:t da 
outra. 

- Estes silo os Alpes, 
estú aireito titio? Ag'ora YOH 
traçar a linha dOR~~\penninos. 
- E COI1 ti lluamlo em reanI' 
do arco que indica o g-olfo 
de (h~lHlYa, yeio drsc'('l1!lo 
pela ])ota da 1 falia at(- o 
(':lho de Santa ~ral'ia de 
I,cuea por 11m lado, e até ú 
ponta extrema aa Calahl'ia 
por outro. 

- ="luito bem! l\fas estú 
toua aqui a ltalia? 

- Xilo! faltam as ilhas, 
bto é a ~i('ilia\ a Sardenha, 
a Co]'sci-!:a e todas as ilhas 

I lllenores. 
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E cOSI dicendo, C011 le 
dita traccjava cel·ti segni 
sulla sabbia .... segni che se 
non davano atcuna idea deUa 
configurazione deUeisole, che 
pretendevano di rappresell ta
re, mostravano pert) che Pep
pino sapeva benissimo dove 
esse fossero situate. 

- E che cosa e l'ltalia ~ 
- chiese ancora lo ~io. 

- Oh bella! e la patl'ia 
dei g'eni tori miei. 

DOMANDE ED OSSERVAZIOXJ. - Si prcmh 
occasiolle da.- questa. lettum per fure 
sulIa. lavagna nu facHe schizzo tld· 
l'Italia. - ·Su qnesto schizzo, che 
dev'essere muto, si diano le spiega
zioni, e si facciallo le ripetizioni. 

II Brusile. 

E la tua patria qual'M 
- soggiunse lo úo che pi
gliava gusto tt provocare le 
l'isposte deI fancÍullo. 

- E i1 Brasile - rispose 
Peppino. 

- Perche ~ 
- Perche son nato qui 

e qui vivo. 
E l'ltalia~ 

- Esse1Hl0 la patria dei 
miei genitori, la consWel'o 
come la mia secoJlda pahia. 

E Ul:iSllll dizendo, COlll os 
dedos traçava alguns sigllaes 
na areia, signaes que, se não 
davam idea alguma da con
figuração elas ilhas, que pre
tendiam represeu tar~ mostra
vam porem que J osesito sa
bia bem onde estavam si
tuadas. 

E o que é a Italia~
di::;se aiuda o tio. 

Bonito! Ê a patria de 
meus paes. 

PgltGU"TAS E OB5EI:VAÇ'ÔES. - Aprovei 
tal' o eusejo pam fazrr Uill debncho 
da IUtlia na pedra. - Sobre este 
tlêm-se eXlllicaçôes e façam-se re116-
ti\,õcs. 

o Brasil. 

- B a tua patria qual'e ? 
- accl'e~centou 0- tio, que 
t.omava gosto em provocar 
as respostas do pequeno. 

- Ê o Brasil - respon
deu J osesi to. 

- Porqué isto~ 
- Porquê nascí aquí e 

vivo aquí. 
E a ltalia ~ 

- Senüo a patl'ia de meu~ 
paes a con"ic1ero ('orno a 
minha segunda patria. 
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- Amel'esti di veder la Gostarias de ver a 
patria dei tuoi genitori C? tcna de teus paes'~ 

- Ha detto papà, che se Disse papae que, quall-
tiniro i miei studi con pro- do acabar llleus estudos com 
frtto, un viaggio in ltalia i proyeito, uma viagem a 1-
sarà il gran premio deI mio ! talia será o grande premio 
lavoro. : dos meus trabalhos. 

Lo zio fece venire una! O tio mandou vir um 
('arta deI Brasilc dove erano I mappa do Brasil, onde esta
disegnati, senza i rispettivi i yam traçados, sem os nomes 
nomi, montagne, fiumi e: respectivos montanhas, rios 
città. I e cidades, 

Che cosa e q uesto ~ t Q ue é isto ~ 
- 11 Brasile. I - O Brazi 1. 
- ln qual parte deI mon-! - Em que parte do mUll-

do si trova? do se encontra? 
Nell'America deI Sud. ~a America do Sul. 
Quanto e grande? Quanto é grande~ 
Quasi quanto l'Europa. Quasi quanto a Eu-

Qual e il mare che ba
gna i1 Brasile? 

- L 'Oceano Atlantico. 

ropa. 
Qual é o mal' que 

banha o BraiiiU 
- O Oceano Atlantico. 

- Clte cosarappresentano - Que representam estas 
qnest'omhre qui ill mezzo~ . sombras aquí no meio? 

- Montagne: la sena do! - Montanhas: a serra do 
Bspi1l1wço. : Espinhaço. 

- Ci sono altre catene! - Ha outras serras no 
di monti nel Brasile? Brasil ~ 

- ::\Iolte: le piu note S0110 - Muitas; muito afama-
la serra deI mare, queUe dcUa das são a serra do mar, a 
::\Iantiqueira, di Baturité, eec, : da Mantiqueira, a de Batu

I 't' t t 1'1 e, e c. 
- E questi tratti clte. - E estes l'iscos que re-

m ppl'esen tano ? I presell tam ? 
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- Fiumi: questo qui aI 
Nord chiamasi Rio Ama
zonas, e dicono ch'e ii piu 
grande deI mondo; in certi 
punti sem bra un mare. 

- Oi sono altri fiumi 
grandiosi? 

- Sissignore; ii S. Fran
cesco, iI Parahyba, iI Pa
ranà e altri... 

- E questi pun ti di for
me differenti che cosa indi
cano? 

- Oittà. 
- V eramen te sono ben 

poche! 
- Naturalmente! la mag

gior parte deI tel'ritorio deI 
Brasile non e ancora popo
lata. 

Rios; este ao Norte 
chama-se o Rio Amazonas; 
e dizem que é o maior do 
mundo; em certos pontos 
parece um mar. 

- Ha outros rios gran
diosos ~ 

- Sim senhor' o rio San , 
Francisco, o Parahyba, o 
Paraná e outros ... 

- E estes pontos de for
ma differente que indicam 1 

- Oidades. 
- São bem poucas na 

verdade. 
- Naturalmente! a maior 

parte do territol'Ío do Brasil 
não está ainda povoado. 

Lo zio di Peppino resto O tio de J osesito ficou sur-
sorpreso e soddisfatto dei prehendido e satisfeito com 
progressi deI nipote. os progressos do sobrinho. 

Le pl'ovincie d'Italia. 

II giorno seguente lo zio 
di Peppino torno da lui, 
portandogli una belIa carta 
d'Italia. 

Figuratevi che tutte le 
provincie erano a colori di
yersi! 

- Prendi, Peppino- disse 

As pl'ovincias da ItaBu. 

O dia seguinte, o tio de 
.J osesito voltou a casa d' elIe, 
trazendo um belIo mappa 
da Ualia, colorido. 

Imaginem que todas as 
provincias figuravam com 
cores differentes! 

- Toma, J osesito - diss.e 
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lo 7.io, quando il fanciuHo 
gli ando illcontro a saldarIo. 

Peppillo fu contelltissimo 
deI bel regalo dello zio: lo 
ringl'azio, e subito si pose a 
cercare tutte le città, di cui 
conosceva il nome. 

1jo zio si divertI un bel 
po' nel vedere le ricerche 
di Peppino, e prima di an
darsene tI'asse di tasca una 
secollda carta, e la porse aI 
nillOte dicelldo: 

- Vedi L. qui troverai 
SCl'itto il nome deUe regioni 
in cui si divide la uostra 
I talia, e quello delle pro
vincie che compougono 0-

g-nuna di esse. Saprai, per 
domHu l'aHro, quando ritor
nero da te, ilHlicarmi almeno 
le regioni dell' Alta I talia e 
le provincie di cui esse si 
cOlllpongollo ~ 

- jUi ci pl'ovel'() - ri
spase Peppiuo, e presa la 
carta, salua) lo zio. 

Peppino aveva uu grande 
alHor proprio, e quando lo 
zio torno, egli seppe indi
cargli, non solo le pr?vincie, 
ma anche le città principali; 
e pcr non dimcnticarsene 
aveva prepal'ato il seguente I 
pl'ospetto : I 

o tio (jlumdo o rapazito foi 
cumprimentaI-o. 

.Tosesito ficou muito COll

tente com o belIo lJreseute 
do tio, e come~~ou logo a 
procurar todas as cidades, 
cujo nome conhecia. 

O tio cli ,-erti u· se um pouco 
vendo as pesquizas de.J ose
si to, e antes de ir-se embora 
tirou do bolso outro papel 
e o deu ao sobrinho dizen
do-lhe: 

- Vê bem! aquí acharas 
o nome das regiões em que 
está dividida a Italia, e o 
das províncias, q ne ellas 
contem. Saberás depoís de 
alllallhall, quando eu voltar 
aq uí, i ndica r-me pelo meuos 
as regiões da ltalia septell
triollnl e as provillcia~ que 
as formam? 

- Varei o po~siycl - res
pondeu .J oscsito, e, recebido 
o papel, despedio-se do tio . 

.r osesito era um rapa7.ito 
brioso, e, quando o tio vol
tou, soube indicar-lhe não 
s!Í as proyincias, mas até as 
cidades principaes; e para 
lli'ío esqueceI-as preparara o 
pl'O~peeto seguinte: 
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ITALIA 

lPJ'Ol'inCie di: Ales
Piemonte. . •. salldria, Cuneo, No

vara, Torillo. 

) pJ'odllcie di: Genova 
Llgurla ••.• '( e Porto Manrizio. 

Lombardia .• 

Emília ...• 

I P"ovincie di: Berga-
1 mo, Brescia, Como, 

• ! Cremona,lIantova, 
/ ~Iilallo, Pavia, Son'-

drio. 

(P"ovincie di: Bolo
, glla, Ferrara, Forll. 

'( Modena, Parma, 
Piacenza, Ravenna, 
Reggio Emilia. 

~ 

<I! 
Z 
O 

'" !-
Z 
liJ 
!-
Q.. 

liJ 
(/) 

ITALIA 

Piemonte .•• 
~PJ'OL'incias de; Ales-

· sandria, CUlleo, N o-
vara, Turim_ I PJ'oL'illcias de: Ge-

Liguria •••• • nova e Porto Man-
ricio. 

\ PJ'oL'Íllcias de; }3er-

Lombardla •• 
gamo, Brescia, Co-

I 
IUO, Crernona, Man-· { t,Qva, Milão, P<lYia, 
SOlldrio. 

~ Provincias de: Bolo-
nha, Ferrara, For-

Emllia •.. · n, Motlena, Parma, I Piacenza. R:n'enlla, 
\ Reggio Emitia. 

Veneto .••• l
P"ol)illde di: Relln
no, Padova, Rovi-

• go, Treviso, Udine, 
Venezia, Verona, 
Vicenza. 

\ V"" •. l
' PJ'OViIlCia,8 de; Bpl

lnno, Pado,a, Ro-
• vigo, Treviso, IT

dine, Veneza, Ve-
01'01111, Vicenza. 

( Umbrla. 

Marche; ... 

) PJ'ol'Íncia di: Um-
• / bria (~el'ngia). 

)

P/'Ot'iIlCie di: Aueo
na, Ascoli Piceno, 

. )Iacel'ata, Pesaro 
(COI1 Urhino). 

{P/'ol'incie di: Arezzo, 
, Firenze; Grosseto 

Toscana ••• " Livol'llO, L 11 C C 3, I ~Iassa-Carrarrt, Pi
'\ sa, Siena. 

Lazlo •..•• . ~PI'Odncia di: Roma. 

Ab • M ~PI'Ol'incie di: AfJn ila. ruzzl e o- C b' C'I . 
11 

ampo as,u, Ilt'-

se • • • • •• ti, Terarno. 

Umbria ..•• . ~PI·O~·iIlCia de.: UIIl
I bl'la (Pefllgw} . 

Marcas ...• 

Toscana ..• 

(P/'ol'inci!l.~ de: An
) C0I13, As~oli Pi('e

./ no, )Iacerata, Pe
~ san, e Grbino. 

I
' P/'ol'incias de: Arez

zo, Flol'ençll, GI'OS-

• seto, Liorue, Luc
ca, Massa-Cal'l'ara, 
Pisa, Siena. 

Lazio .•... • {Provinda de: Roma. 

Abruços e MO_~1'I'Ol'illCia8 d,e: Aqui
la, CampobasBo, 

lise . . . . •. Chieti, 'reramo. 



, 'Ii Prol'i/lcie di: A ,elli-
f C ri<. no. lJelle,-euto, Ca-
I ali. paRIa • • . t v l' s' , I seJ' a, ",apo I, ,_,1-
, I~nj(). 

"'-l Pugile., ... ) FoO'O'ia, Lecce. 

\

• il'rol'Í/lcie di: TIari, 

~ ~ ~b 

« 
z ' Prot'incie di: Potel)-
o 8asilicata e Ca- ~ za, Cabnza~o, ('ti" 

- labrle .•.•. / sellza, Relrg10 ('a-
O labria. 

1

, Prot'i /leie di: Calt'l
llissetta. Catunia, 

Sicília. • • .. GirgCllti, Messina, 
Palermo, Siracusa, 
Trapalli. 

\ 
Sardegna ••• )l'r.ori/lcie di.: Caglia. 

I ri, Sassan. 

Gli Stati deI Brasile. 

Ed ma - disse lo zio, 
dopo d'avcl' sentito la dh'Í
sione amministratÍYa uell'I
talia - sapresti indical'lÍli 
quali sono le provincie deI 
BrasiIe~ 

- II Bl'asile era diviso 
in provincie al tempo del
l'Impero - rispose pronta
mente Pcppino. 

E oggi ~ 

Oggi e diviso in 21 
Stati, che si gOT'ernal1o da 
per se amminisirativamente, 
avendo soltanto rappresen-

1::>8 -

( 

(Prot'incias de: A yp 1-
Campania .•. ' I i n o, Bel!enut ii, I Caserta, Napoles. 

\ Salemo_ 

A lias IrrOVincias de: B:ll'i, 
....l pu •• •• - Foggia, Lecce. 
« 
z 
O 

(Prorincia8 de: Po
Basilicata e Ca-' tenza, Catallzaro, 
Iabrlas. , . '1 Cosellz~, Reggio 

" Calabna. 

í
P/'OViIlCi,r8 de: Cal
tauissetta, Catani", 

Slcilia . • . •• Girgtluti, Messina, 
Palermo, Siracusa. 
Trapani. 

Sardenha ••• • ~Pi·o.vill.cia8 de:. Ca
~ ghan, Sassan, 

Os Estados do Brasil. 

- E agora - disse o tio, 
depois de ter ouvido a di
visão administrativa da Ita
lia, - saberás indicar-mp 
quaes são as provincias do 
Brasil ~ 

- O Brasil esta la divi
dido em provincias no tem
po do Imperio - respondeu 
promptamente .J osesit<,l, 

- E hoje~ - retrucou 
o tio. 

- Hoje está dividido em 
vinte e um Estados, que se 
governam por si, admini
strativamcnte, tendo só l'e-
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tanti 1leI Senato e ne11a Oa
mera dei Depntnti, dOH' Ulll

millistrallo 1(' finanze e fauno 
le leggi della X uzione. 

Gli Sí:l.ti l!anllo tutti U1I 

Presiden te, o Goyel'natore, 
che e eoadiuyato da yarii 
minístri seelti da esso; ma 
il Presidente, allo stesso mo
do ehe ii Capo de11a Repub
blica, deye eSf;ere eletto dai 
popol0. 

I ventnno Stati sono i 
seguenti: 
Amazona" eOIl la cnpitnle iII ~I:lllao~ 

Parà » Belenl 

Mm'allllão 
Pialllly 

Cem'à 

Rio .Gl'ande dei 
Nonl 

Paraltyba 

Pernambuco 

Alagoa8 

Sergipe 
Ballia 

Spirito Santo 

Rio Jaueiro 

San P/tOlo 

Parauà 
Santa Catai lia 

Rio Grande dei 
Sud 

Miuas Geme8 

Goyaz 

Malto Grosso 

» Sau I.rll igi 

» Teresin:l 
» Fortaleza 

» Natal 

» Parahyba 
» Recife 

» ~Iaceio 

» Aracajit 

}) Sall Sal YntOl'e 

» Yittol'ia 

» );icthero~' 

» San Paolo 
» Curityba 

» Florianojlolis 

» Porto Alegre 
» Bello Orizzonte 
» Goyaz 
» Cuyahà 

Peppino si fermi) quasi 
e:;ütante. 

5 - Itulo-POI'logliese,;:' cl""" 

preselltantes no Senado e na 
Camara dos deputados, ollde 
administram as finanças, e 
fazem as leis do paiz. 

Os Estados tem tod/JS um 
Presidente ou Goycl'lladol', 
que é coadjuyado por yarios 
ministros escolhidos por elle, 
lllas o Presidente, na meSllla 
forma qne o Chefe da Re
publica, deye ser eleito pelo 
pOyo. 

Os vinte e um Estados 
são os seguintes: 
_-llIIa:OIl((,9 com :t capital em :i\Iunnos 

Pará » Relem 
Maranhiío 
l'iahll,l/ 
Cem'á 

Rio Grallde do 
Xorte 

Pa1'(lltyba 

Pernambllco 
..4 lagoas 
Sergipe 
RaMa 

Espirito Santo 

Rio de Jal/eiro 

&10 Paulo 

Paraná 

Santa G.tl!tal'Ílla 

Rio Grande do 
Sltl 

J/inas Gemes 

Goyaz 

.1[(/ tto G/'o,.so 

» São Lili;, 

» Therezina 
» Fortaleza 

') Natal 

» Parahyb:t 

)', Hecife 
» }Iaceió 

» Aracajú 

» São Sah-ador 

)} Victoria 

» Kictheroy 

)} São Paulo 

I) Curityha 

» Flori31lOjlo] is 

» Porto Alegre 
» Bello Eorizol1te 
)} GO,I'UZ 

)} Cuyahi 

.J osesito parou quasi per
plexo. 
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- E che e'e piú? Tu hai t 

eontato venti Stati. 

- C'e il DI8TRETTO FEDE-

RAT.E, che ~'ineol'pora, neUa 
città di Rio J((lIeiro, capi
tale deUa Repubhliea, e ('11e 
c amministrato da un Pre
fe tto sec lto daI Goyerno e 
da uu Consiglio municipale 
eletto daI popolo. 

B o que lia m:tis? Tu 
acabas de eontar vinte Es
tados. 

- Ha o DrsTRICTo FBDE

ItAL, que se illcOl'pora com 
a cidade do Rio de Janeiro, 
capital da Republica, e que 
é administrado por um Pre
feito que é escolhido pelo 
Governo, e por um COllselho 
municipal, ljue é eleito pelo 
povo. 

- E niente piu? - E nada mais? 
- ln questi ultimi anni - ~'estes nltimos anHOS 

fu proelamato ]0 Stato de!- foi proelalllado o Estado do 
L.\CRE, ultima regione bra- Amm, ultima região brasi
siliana che si c l'iunita alla Ileira que acaba de reunir-se 
patl'ia. ' á pahia. 

Arti, industrie, strumellti Artes, industrias, instru-
da layoro. melltos de trabalho. 

Gli uomini pl'imitiYi Yi- Os homens primitivos Yi. 
vevauo dei frntti deUa terra, i viam dos fructos da terra, 
quali essa li prodnce coI solo: na forma que eUa os pro
aiuto deUe fOl'ze llatllrali, e I <luz com o simplcs auxilio 
davano la cnccia agli ani- I das forças naturaes, e dayam 
mali per nutrirsi delle loro ! a caça aos allimaes para ali
eanIÍ. Essi conduceyano vita mentar-se com a carne d'el
l/OlIIade, cioe cambiava no di ; leso r~eYayaJll yida nOJi/ada, 
continuo la 101'0 dimora, e : isto é mud:wam contillua
cio per poter trovare le pian- ' mente de morada, e il"to para 
te e gli animali di cui aubi- : puüerem cncontrar plantas 
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soglUrnmo pcr sostentarsi. 
Le 101'0 anni erano (lue11e 
che forllisee la natura, ossia 
i bastolli e le piehe. La 101'0 

vita, com'e facile illlmagi
nàl'e, era assai misera e tri
ste. lUa l'uomo nOll tardo 
coI suo ingegno e con Ia sua 
ilHlustl'ia a iIlyentare qual
cllo trappola per pigliare 
a II imali e, scegli eudo i pi li 
11lausucti, comincio ad alle
nuli presso di se. AlIora 
l'uomo diyento pastore. La 
sua, vita per() continuo ad 
cssere nomade, perche gli 
OCCOl'l'eva trovare di conti
nuo llllOVi pascoli per il nu-
meroso gregge. 

e animnes, de que precisa
yam para seu sustento. Suas 
armas eram as que fornece 
a natureza, isto é paus e 
pedras. Sua vida, como é 
facil imaginar, era. m ni to 
triste e misera veI. Mas o 
homem, com sua illtelligen
cia e com sua industria, não 
tardou a invental' alguma 
trapeira para apaIfllar bi
chos, e, escolhendo os mais 
mansos, começou a criâl-os 
em roda de si. Então o ho
mem torllou-se pasto\'. Sua 
vida porem continuou a ser 
nomada, porqué occonia-lhe 
novos pastos para seu gado. 

Piü tanli, Puomo si ac~ Mais tarde, o llOmem per-
corse clte usando ce.rte cure cebeu que tendo certos cui
verso le pi ante, esse Cl'esce- dados com as plantas, ellas 
vano meglio e da yano frutti cresciam melhor e produ
miglioti e piü copiosi. AI- úam fructos melhores e mais 
lora Fuo1ll0 fenno le sue abundantes. Então o ]lOIllem 
tende nei lnoghi clte presell- armou suas tendas nos 10-
bvallO abbolldanti pascoli gares que apresentavam co
naturali e piallte fl'uttifel'o, piosos pastos naturaes e plan
e quiYi si dedico all'agri- tas frllctiforas, e alí dedi-
coltura. cou-se á agricultura. 

OORI la caccia, la pesca e Assim a caça, a pesca e mais 
piu tanli la pastorizia e la tarde a industria pastoril e a 
agricoltura, sono da cOllside- agricultura, devem ser consi
rarsi tra le primo arti, le , deradas entre as artes e as ill
prime industrie deU' uomo. : dustriasprimiti ,-as do homem. 
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Ancora le sue anui ed i 
suoi utellsili erano rozzi e 
solamcnte di legno o di pie
tra: ma fissalldo sua dimora 
iu un luogo al1atto, potclldo 
con piú trauquillit:'t e sicll
rezza proy,-edere aI suo So
stentamento, egli pote anche 
;l\-er piú agio per llIigliol'arc 
le sue anui cd i suo i stru
menti da lanHO. 

La ~copcl'ta dei lllctalli 
fLl quclla che fece progredire 
rapidamente l'umHnità. Dap
prima si cOllobbe e si !ayOl'() 
solo ii rame, poi, coll'undal' 
dei secoli, s'i 111 pal'arono a 
COlloscere altri metalli, ed 
iI piu importante di tutti, iI 
ferro. La nostra epoca puo 
chiama rsi, a buon diri tto, 
l'ejJVca del leiTO, pel'che ora 
tntte le anui, tntti gli uten
úIi si fanuo preferibilmente 
di ferro. Con questo metaIlo, 
veramente pl'ezioso, si fanno 
pure le armature di molte 
case, e ponti interi, sospesi 
arditameute sui fiumi, e naYi 
poderose per attl'aYersare i 
1\1 a ri. 

11 lavo 1'0 si e yenuto poi 
applicando gTadatnmente al- ' 
le piit syariate materic, e a I 

Ainda suas armas e srns 
ntcllsilios eram toscos, só de 
madeira ou de petlr,l: mas 
üX<lndo sua rl',.;ülellcia em 
Iogar apropriado, podendo 
com mais seguridade e trall
<luillidade prover ao seu S11-

stento, clle plHle ter mais 
azo para melhorar suas ar
lllas e sens illstnlluentos de 
trabalho. 

A descoberta dos metaes 
foi que fez progredir rapi
damente n humanidade. Pri
meiro foi conhecido c tra
halhado o cobre; depois, com 
o andar dos seculo:" couhe
Cenllll-Se outros Ine1aes, e o 
mais illlportante de tOllos, () 
fel'l'o . ..:~ llOssa opocha pode 
challl,u'-se a bom direito a 
q}()clla do leiTO, pois ngOl a 
todas as anuas, todos os 11-

tellsilios, todas as lll:\chill:lS 
fazem-se preferi ye hneJl te ('mn 
o ferro. D'este metaL verda
deiramente precioso, ÜUClll

se Íflmlwm a l'luacoes de 111 ui-
> 

tas easas, e pnntes inteiras 
lançadas <lrdidamento sobre 
os rios, e llavios poderosos 
para attrayessar os m<ll'e:-i. 

O trabalho foi depois gra
dualmente applicado a va
rias ma,terias e ]!l'ogl'essiva-
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poco a poco ~i e alldato di
yidendo e surldi yidendo; C011 
ln diyisione deI layo1'o sono 
aUlllelltate l'abilità dell'ope
raio e tutte le comotlità che 
l'nolllo PU!) desiderare. 

I primi uomilli non aye
vano a 101'0 disposizione che 
pietre e legname. Ciascullo 
tloyeya proyyetlere per se a 
tutti i bisoglli della yita: al 
nutrimento, prima di tutto; 
all'abitaziolle, alle vestimen
ta, nlla difesa contro le be
stie feroci, assai piu nume
rose in ogni paese, che 110n 
ai nostri giorni, e contro gli 
altri 1I0mini, che, per neces
si tà di q uei tem pi misere
volissimi, non erano meno 
fel'oci ü meno temibili delle 
helve. Oggi invece, nel con
Borzio chile, ciascun operaio 
aUende unicamente aI suo 
mestie1'e, sicuro che egli po
trà scambiare i prodotti deI 
proprio layoro coI prodotto 
degli altri lavoratori, merce 
quel grande intermediario 
deI cambio che si chiama 
moneta. 

Cosi si sono moltiplicate 
le arti, i mestieri, le indu
strie, gli strumenti da la
voro~ Se voi ossel'Yate per 

mente foi-se diYidindo e sub
di vidindo: com a divisão do 
trabalho auglllentaralll a ha
bilidade do operado, e todas 
as cOlllmodidades, que o ho
mem pôde desejar. 

Os primeiros homens não 
tinham ao seu alcance senão 
pedra e madeira. Cadaum 
devia pr<liyer por si ás ne
cessidades todas da vida: á 
alimentação, antes de tudo; 
á habitação, á roupa, á de
feza contra os animaes fe
rozes, muito mais Humero
sos, em toda parte, que não 
aos nossos dias, e cOlltra 
outros homens, que, por ne
cessidade d'aquelles tempos 
tristíssimos, não eram me
llOS ferozes e menos terrí
veis que as feras. Hoje, pelo 
contrario, no consorcio civil, 
cada operario cuitla exclusi
vamente do seu oflieio, certo 
de que eUe poderá permutar 
os prodnctos de seu trabalho, 
com os dos outros trabalha
dores, graças áqueUe grande 
intermediario do cambio que 
se chama moeda. 

De tal forma moltiplica
ram-se as artes, os officios, 
as industrias, os instrumen
tos de trabalho. Observando 
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poco le botteghe di UlI hol'
go qualul1que, Yi Íl'OYCl'ete 
uomini lntenti a' piú diH'l'si 
lavori: prima di tntto iI 
macellaio, iI fOl'naio, l'ol'za
rolo, il pizzicagnolo, iI d1'o- I 
ghiel'e, che p1'On"edOllO alIa 
popolaziolle i piú necessari 
generi alimellta1'i. ]~ poi iI 
sarto, iI calzolaio, iI cap
pellaio, che pro,yedono aHe 
yestimenta. Tro,erete in se
guito ii llluratOl'e, ii fablHo
ferraio, iI ütlep:name, che 
pellsano a tutti i bisoglli 
deU' a bi tnzion e, ecc., ecc. 

:lHaggiol' yarietà di but
teghe, di opifici, di fonda
chi yoi iro,erete, se entl'e
rete in cittá. E ciascunme
stiere, ciascun'arte, ciascuna 
inc1ustria lia i suoi propri 
stnuuenti. 

Quando l'nomo ehhe pl'OY
\-0c1 U to con suftlcien te br
ghezza a' primi bisoglli della 
yita, allora ehhe miglior agio 
di seguire la sua naturale 
cu1'iosi tà. di da rsi pensa ta
mente alIo studio deI mon
do, che ci circonda, di ten
tare di ri produrre gli spet
tacoli piü hellL che la na
tnra spiegaya dinanzi a' suoi 
occlli. 

as officinas de uma aldea 
qualquer, enconüareis in(1i
yid nos occu pados com tm
bal h os di n~rsos: ~11I tes de 
tndo o açogueil'o, o padeiro, 
o vendeiro, o quitandeiro, () 
tlrognista, (] ue p1'oyêm a po
pulação elos alimentos mais 
1lecessarios. E depois o al
faiate, o sapateiro, o chape
leiro, que fornecem a roupa. 
Encontrareis em seguitla, o 
pedreiro, o ferreiro, o car
pinteiro, que proyêm a to
das as necessh1acles ela habi
ta<;ão, etc., etc. 

Maior yariedade de lojas, 
de opificios, ele negoeios en
conüareis entrando ll'uma 
cidade. E cada officio, cada 
arte, caela industria tem seus 
instrumen tos apropriados. 

Depois tlue ° hOlllem pro
yidenciou com bastante lar
gueza para as lIecessil1ades 
mais urgentes da yida, ieyc 
maior opportunidade de se
guir a sua natural curiosi
dade, de entregar-se ao es
tudo do mundo, que nos 1'0-

dea, de tentar a reproducção 
dos espectaculos mais bellos 
que a natureza desdobra a 
seus olhos. 
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COSI nacq uero le sciem:e 
e le beIle adi. 

Gli seicnziati insegnal'ono 
agli operai i modi piu effi
caci per traI' profitto daIle 
forze deIla natura, e oggi 
la maggior parte de' lavori 
fnticosi, che gli antichi ope
rai ernn costretti ad eseguire 
fi, fOl'za di braccia, son fatti 
daIle macchille. 

Gli artisti comillciarono 
ad abbellire le abitazioni 
umfllle, che prima poco dif
f'erÍvano dai covi delle be
stie; e troval'ono mezzi ge
niali per dilettare i nostl'i 
o('chi ed i nostri orecchi, per 
suscitare nell' animo sensi 
:lUi e gentil i. Oggi 1'archi
tettura, la scoltura, la pit
tura gal'eggiano nel costruire 
ed ornare magllifici palazzi; 
oggi anche il piu umile ope
raio puô godersi qualche ora 
di onesto svago, o contem
plando le meravigliose opere 
dei nostri architetti, de' no
stri seultori, de' nostri pit
tori, o ascoltando le armo
niose melodie de' grandi 
maestri delI 'arte musicale, o 
eserciíanc10si egli stesso neIle 
flrti belle: nel disegno, nel 
canto, nella musica, ecc. 

B então nasceram as scien
cias e as beBas artes. 

Os homens de scicncia 
ellsillaram aos opel'al'ios os 
meios mais efficazes para 
aproveitar as forças da, natu
reza, e hoje a maior parte 
dos trabalhos pezadissimos 
que os antigos deviam exe
cutar a força de braços, são 
feitos por machinas. 

Os artistas começamm a 
embellezar as habitações llU
manas, que d':mtes pouco dif" 
ferenciavam-se dos covis das 
feras; e excogitaram meios en
genhosos para deleitar nossos 
olhos e nossos ouvidos, para 
suscitar em nossas almas sen
timentos altos e gentis. Hoje 
a al'chitectul'a, a escnlptul'a, a 
pintura porfiam em construir 
palacios magnificos; hoje até 
o mais humilde operal'io pode 
pel'Illittil'-se uma hora de ho
nesto deleite, con tem pIando 
as obras maravilhosas lle 
nossos al'chitectos, de nossos 
esculptores, de nossos pin" 
tores; ou ouvindo as 11 armo
niosas melodias dos grandes 
mestres da arte musical, ou 
exercitando-se elle mesmo 
nas beIlas artes: no deseu 110, 
no canto, na musica, etc. 
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Tu tto qnesto 
qneste llla~'tri()ri 
quC'sti godillll'llti 
dono piú yuria e 
la ,ita dcll'uo!11o 

progresso, 
eOlllodit:'t, 
chc 1'0])

piü lieta 
In()(lcrllO, 

deriY:lno da (lne gl':lIHli sor
genti: iI !ayOl'O cd iI ri
sparlllio, 

Se i p1'imi uomiui IlOIl 

ayessero }ayorato, se 11011 a
yessero lottato con tntta la 
forza deI 101'0 corpo o d('l 
10]'0 coraggio contro le in
tcmperie e coutro le fieI'e; 
se non si f08sel'o i ngegna ti 
di tl'arre ii maggiol' protitto 
])088i1li1e (1:111e pi ante e dagli 
allimali, cssi SI1l'eOOero pe
riti miseramente, come mi
seramente erano ,issuti. 

Pa ri llH~ll fi, se essi a Yessel'O 
llsnto e conslllllato tutto ci!') 
clle rinsciyano a raccogliere 
per la 101'0 nutrizioue, i ti
~dinoli si sarehhero Íl'onüi 
l\ella stessa condizione dolo
rosa dei padri, e mm H.Yl'cb-
13e1'o potuto fare un passo 
ayanti nella ,ia degli agi, 
<Ie I benessere, dclla ci vi 1 tà. 

IllyeCe i primi UOlllllll, 

r-pccialmente (lopo a,~el' ah
hamlonata la yit:t nomadc 
ed essersi dedicati all'agri-

Este progresso todo, ('stas 
maiores cOllllllodidndeR, c:,t('s 
gozos, que torn:l111 mais ,~a

l'iada e mais alegre a yith" 
do homem lllOdel'no, ellla
naIll de duas grandeR so],
gentes: o tmbalbo e a ('co
n0111ia, 

Se os pri mei ros I 101llC 11 " 

nilo tiycssem trabalhado, :Sl~ 

não tiyeSSelll luctndo com 
toda a força de seu corllt) e 
de sua coragem, contra as 
intemperies e contra tul fe
ras; se não se ti yei<sem es· 
forçado em tirar o maio]' 
p1'o\ei to possi ,~el daR p ln n
tas e dos :1nimaes, teriam 
tristemente perecido, COl!lO 

tristemente ha,iam yi \'ido. 
Da mesma forJlla, Re cllcR 

tiyeSSenl usado e conSllm i(lo 
tulio que conseguiram :11'

ranjar para seu sustento, os 
filhos teriam-se encolltmdo 
na, meSllla condi~uo dolorosa 
dos paes, e nun t('ri:un po
dido lHleantar-se de 11m pas
so na yia das COlllllH)(litla
des, do hem-estar c da, ci,i
lização, 

Os primei 1'08 homells, Iwlo 
contrario, especialmente de
pois de terem allall(loll:ldo 
a, yida nomada, e tel'em-:sc 
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coltura, comillcia1'ono a met
tere in serbo qualche parte 
dei 101'0 pl'odotti, per far 
fronte ai bisogni no' giOl'ni 
della carestia o delle infer
mità e per yelli1' in aiuto ai 
101'0 figliuoli, 11 bisogllO di 
nutrimento li spingeva aI 
la Hn'o; l'afl'etto pei figli e 
lo spirito di previdenza, fu
rOllO i l)rimi eccitamenti aI 
rispa J'lniü. 

00S1, di gellerazione in 
genemzione, l'uomo ha mi
gliorato sempre piu la pro
pl'ia cOlldizione, e la mi
gliore1'à ancora ne11' ayye
ni 1'e. 

:Xui dübbiamo essere grati 
ai llostri antenati, ai nostri 
avi, ai llostl'i genitori, che 
t::mte fatiche e tallti dolori 
sopportal'ono per prepararei 
una yita mellO difficile e 
III e 11 o fa ti cosa d ella 101'0. 

dedicado á agricultura, co
me~~aram a por de lado al
guma parte de seus produc
tos, para fazer frente ás ne
cessidades dos dias da c:11'e
stia ou das enfermidades, e 
para virem em auxilio de 
seus filhos. A llecessidade 
de alimentar-se impellia-os ao 
trabalho; o amor dos filhos 
e o espírito de previdellcia 
foram os primeiros incita
mentos a poupar. 

Assim de geração em ge
ração, o homem melhorou 
sempre mais apropria C01I

dição, e ainda mais lia de 
melhoraI-a no f!limo. 

Nos devemos ser gratos a 
, nossos antepassados, a 1I0SS0:

paes, que tantos trabalhos e 
tantas dores supportaram 
para nos preparar uma vida 
menos difficil e menos tra
balhosa da que elles leya-
vamo 

Soi dohbiamo imparare Nos devemos appreIHkr 
tlal 101'0 eselllpio, ('1Ie solo do exemplo d'elles, que ~J) 
mediante il lavoro ed iI por meio do tmbalho e da 
rispal'mio potremo onorare economia poderemos honrar 
tlcgllameute la 101'0 momo- dignamente sua memoria, c, 
ria e, alla nostra yolta, por nossa yez, transmittir 
trasmettel'e iI nostl'O nome! 1IOS80 nome honrado e a1)011-
ollorato e 1Jelledetto ai 1l0- I <;oado a nossos filhos, a 1l0S-
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stri fi gli , ai nostri pit\ tardi sos descendentes mais 1011-
nep()ti. ginquos. 

DO~IA:-;DE ED OSSERYAZIO:\I. - Prime 
arti e ill,lnstrie: LL careta, la pesca. 
la pastorizia. l'agricoltura. - C,we 
e minicr'l. - Le abitazioui: grotte c 
ca\",~l'lle, tCIHle, capalllle, case, palazzi. 
- Afltli: iI uastone, le pietre: la 
frccci,t e l'arco, la Janeia, la spa,la: 
iI fueile, la pistol:t, ii e,mnone, I,' 
lllitI':l~liatriei. - Primi strlllllt'nti ,la 
ltlYoro. - I prineipali mestiel'i 11lO' 

dcmi. - Elenco <lei princlpali stl'll' 
lllenti da la\'o1'o Llel C'ollia<lino, <lei 
lllllLltore, dei millatore. ,leI ca1')1<'n· 
tiere e falegnallle, ,lei falJbro·fer1'aio, 
df'l calzolaio, ,lei sarto, deI fornaio, 
deI lIl:lcellaio, cec. - Gli scalllbi, 
]11'in"l in natnra (permute) e poi me· 
diante la Jll()ll,'ta: iI cOlllllv'rcio. -
On0raic iI 1'1\"01'0: esso (> la salnte deI 
corpo e (h'll'anÍlna, - Abituateyi fin 
dai prillli allni alla grande vil'tli deI 
l'iSparJIlio. 

Dil'itti e doveri 
(lei ri ttadini. 

Oglli paese bell co~titllit() 
e regolarllleute gOYel'l1fito lia 
llll eomplesso di leggi clie 
regulam) tanto i. rapporti L10i 
cittadilli COH lo Stato, quanto 
1e re1azioni di cOlwi ,enza 
fra i cittadini stessi. 

Lo Stato e allllllinistratore 
e c1ircttore della ,ita collet
tinl dei cittadini: esso ha 

PlmGU:S-TAS E OIlSER\'AÇ'Õ,J<:S. - Pri· 
meiras artes e inLlnstrias: a caça, t1 

pesca, lt iudnstri'1 pasturil, tt agricul· 
tura. - Pe,lreiras e minas. - As 
habitações: grntas, c:wenms, teIHIa". 
cabanas, castt~, palacios, - Armas: 
° pau, as pe,11'as; afrecha, ° ar('o 
a lau\'a, a '''p,,,la; a espingnnla, :1 

pistola, ° canh'1l). as llwtralhadol'lls.-· 
Primeiros instrlllllenlos de lr:lbalho. 
Principaes ofticI0s mo,lel'llos. - U,,
laçao dos principaes instrulllclltos d" 
trabalho elo call1pOllCl., do pe<ll'eiro. 
do mineiro, do carpinteiro e ,lo lllar, 
ceneiro, do ferreiro, do sapateiro, <lo 
alfaiate, do açogneiro, do patl"il'o, de. 
- As trocas, prilllf·jro eln gellPl'o:-; 
(permnta\, tlepois IlIcdiante a Ill()("la: 
° c01l1lllercio. - Honrai ° trabalho: 
elle é a sande do corpo e da alma. 
- Accostnmai·,os (lestle a mais tenra 
edade ii grande virtllde do ponpar. 

Direitos e deveres 
dos cidadãos. 

Cada paiz bem conRtituido 
e regulal'lllOI1te goyel'l1:ldo 
tem um complexo de lpii' 
que regulam tanto as rela
çoes dos ciaadãos COlll o 
Estado, quanto as relaçocs 
de conviyenda entre os CI· 
dadãos meSlll os. 

O Estado é administrador 
e director da vida collect.i ya 
dos cidadãos: tem a mislião 
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la missione di garantire ad de garantir-lhes a libc~'dade 
essi la libertà di agire, di de ag'ir, de trabalhar, de 
lavorare, di pensare, di di- pensar, e de defendel'-l hes a 
fenderne la vi ta e gli avel'i, vida. e os haveres, o fructo 
iI fl'lltto deI proprio lavoro do trabalho e da, propria ac
e della propria attività, d.i tividade, e de construir e 
ma Il tenere o creare le COIllll- man te!' as comm unicações 
nicazioni fm tutU i punti entre todos os pontos do 
deI paese, e fra esso e i paiz, e com os paizes extmn-
paesi straniel'i, geiros. 

Ma lo Stato non potrebbe Mas o estado não po(leria 
disimpegnare un incarico co- cUlllpril' com encargo tão 
SI complesso se non avesse i complexo, se não tivesse os 
mezú adeguati, cioe la forza meios adequados, isto é, a 
per far rispettare e{l eseguire força para fazer respeitar e 
i suoi ordini e il danaro ne- I executar suas ordens, e o di
cessario per mantenerla, per nheiro necessario para mHn
pagare tutti i lavori di co- tel-a, para pag'ar todos os 
stl'llzione e manutenzione di trabalhos de construcção e 
strade, per mantenere e far manutenção de estradas, para 
fUllzionare tutti gli organi manter e fazer funccionar 
dclla giustizia, le sçuole, gli toaos os orgãos da justiça, 
ospedali, la nettezza e la as escolas, os hospitaes, a 
salute pubblica, ecc. limpeza e a saude puhli-

ca, etc, 
Que:sti mezzi lo Stato li Estes meios o Estado re

lIa dai cittac1ini stessi per cebe-os dos mesmos cidadãos 
mezzo dei tl'ibIl ti, che ogni por meio dos impostos, que 
individuo paga nella misura cada individuo paga na me
di quanto possiede o guada- di da de quanto possue ou 
glla; e la forza al'mata COlll- ga1\ha; e a força armada 
posta dall'esel'cito, dalla ma- que sustenta o Estado é for
rina e daUa polizia, e for- ma da pelos mesmos cida
mata dagli stessi cittadini, I dão8, que n'uma dal1a edade 
che in uua data età sono I são obl'igallos ao serviço mi-
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ohbligati aI seryiílio militare, 
e :t difendere la patria in 
caso di guerra. 

Pcrcii'1 ogni eithulino deye 
in primo luogo concorrere 
per mantellere lo Stato, pa 
gando i tl"ibuti e prestando 
iI sel"vb"io militare; se non 
lo facesse, commettrre b be 
nu delitto coutro la patria 
e contro le leggi, sellím le 
ti llali la società umana non 
pot.rebbe reggersi. 

OOllseguellz;a logica di que
sto modo di cOll\'i,-enz;:t so
ciale e iI rispetto che i cit
tadilli debbono avere per lo 
Stato e per tutti i suoi or
g',mi di amministrazione e 
di gillstizia, e per le auto· 
ri h't che li l'appreselltano. 

Questi sono i principali 
doyeri dei citLlLlini (*), i 
(]uali, in cambio, hanno iI 
diritto di esserc protetti e 
difesi nelIe 101'0 yite, negli 
~1Yeri, ne11a libertà di mo
yor8i, di agire, di layorare 
e d i pensa re. 

~\[a ogni diritto deU'indi
vitlno non pOÍl'ebbe esistere 

(') ({ II uovere e ció che si dpye fare, 
C:O" l'ohhligo di fare ii hene e di aste
lIel'.-i daI male, }) 

(Prof. SOL!, ApjJllllti), 

lihl1", e :t defender a patria 
cm ('a:-;o de guerra. 

Por isso catIa ei<ladão de,e 
COllcorrer em prillleiro logar 
para manter () EshHl0, pa
gando os illlpostos e prestan· 
do o :'<eniço militar; se (I 

não fb~esse, commetterü., um 
('rime contra :t patda e con
j ra as lei s, sem as q unes a 
sorietlad e 11 uma na não po
deria existir. 

Oonsequcncia logica d'este 
modo de COll"\' i vencia socia I 
é o respeito fI ne todos os 
ddadãos devem ao l1Jstado, 
e a todos seus orgãos de a(l
ministração e de justiça, e 
a todas as autoridatles qll!' 

os representam. 
Estes são os pl'incipae:'< 

c1eyeres dos cidadãos (*), que, 
em compensação, tem o di
reito ae serem protegidos e 
defendidos em suas vÍllas e 
em seus haveres, na liber
dade de se mover, de agir, 
de trabalhar e de pensar. 

:\Ias cada direito do in 
t1iyidno não poderia existil·, 

(~) « o deycr é o flue se h:t ,lo fa
zer, isto é a obrigaç:io de fazer o bell'!, 
e tle abster-se tlo mal. » 

(Prof. Sou. App/lllti). 
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se egli 110n compisse pri ma 
il propr'io dovere. 

:x on puo l'individuo pre
tendere dallo Stato stnüle, 
istruzione, ginstizia, sicureíf,
za e difesa, se egli uou lia 
prima dati a110 Stato i me7,
zi per poter disimpegnare le 
sue funzioni, cio e se non ha 
pagato i tributi, se non ha 
prestato ii servizio militare, 
e specialmente se Ilon ha, coI 
suo l'ispetto alle leggi e alle 
rappresentanze dello Stato, 
contribuito a dare aI Go
verno iI prestigio necessario, 
per mantenere l'ordine puh
blico e far eseguire le leggi. 

Xe11a c01Hivenza social e, 
poi,oglli diritto conispollde 
ad nn doyere. K oi abbiamo 
il diritto di essere rispettati 
dagli altri, ma abbiamo per 
conseguenza il doyere di ri
spettare gli altri; abbiamo 
iI diritto di conservare e 
godere quello cite e nostro, 
ma dobbiamo pure lasciare 
che gli aI tri usino e godano 
di quello che hanno. 

X e11a vi ta privata o in
tima abbiamo iI dovere di 
amare e venerare i genitori 
che ci 1Iauno dato la Yita, e 
che sudano e si sacrificallo 

se elle não cumprisse primei· 
ramente com o sea dever. 

Xão pode o indiyüluo pre
tender do estado estradas, 
instrucção, justiça, seguran
ça e defesa, se elle não lhe 
da (le antemão os meios pa· 
ra poder desempenhar suas 
fUllcções, ou de outra forma 
se não pagou os impostos, se 
não prestou serviço militar, 
e especialmente se não con
correu, com o respeito ás 
leis, e aos representantes do 
Estado, para dar ao Goyerno 
() prestigio de que necessita, 
para manter a ordem e fa
ílel' executar as leis. 

Na con d vencia social, pois, 
cada direito corresponde a 
um deyer. Nos temos o di
reito de sermos respeitados 
pelos outros, mas temos por 
conSe(luencia o dever de res
peita r os outros; temos o 
direito da posse e do gozo 
do q ue é nosso, mas deye
mos tambem deixar que os 
outros usem e gozem do 
que lhes pertence. 

Na vida intima temos o 
dever de amar e venerar os 
paes, que nos deram a yida, 
e que lahutam et;acrificam
se para manter, educar e dar 
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per mantener~, educare e 
darc uno stato ai figli; ab
biamo ii doyere di amare i 
fl'atelli, i pal'enti, gli amici 
e iI prossimo, e di adoraro 
e segui re iI pl'inei pio etem o, 
illlmenso dell'onlille di tutto 
l'nniyerso, cbe si chiam a 
Dio. 

Pur troppo ci sono aleulli 
uomini clte vogliono per se 
tutti i diritti e llcssun do
vere; e degli altri, che cal
pestano i diritti degli i 11 (li
yidui o deUa soeietà, per 
a ,erne .antaggi illeei ti o 
per soddisfare bl'u tal i pas
SiOlli. Ua la legge dello 
8tato pnnisce qnesti indhi
tIni e la sô'cietà li al10ntana 
da se e li displ'ezza, sino a 
clIe non abbiano scontato iI 
male che hallllO fatto. 

La Iettera deI sohlato. 

Tronmdosi un giOl·no llella 
uottega deI padre, Peppino 
fll prcgato da un voccllÍo 0-

peraio di leggergli una let
tora che ave,a in quel lllO

mento l'icentta dai figlio, 
che si trovava in Italia a 
pl'estard iI servizio militare. 

uma poslçao aos filhos; te
mos o dcver dc amar os ir
muos, os parente--, os ami
gos e o proxilllo; e de ado
rar e seguir o principio e
temo, immenso da ordClll 
do uniYol'so inteiro, que se 
cIwma Deus. 

Illfelizlllcute ha homens, 
(lue q \lerem p~tl'a si todos os 
direitos e nada de de,-eres; 
e outros que menosprezam 
OR dil'citOR dos indiYiduos e 
da soeiedade, para auferi
rem lucros illicitos, ou sa
tisfazerelll paix(jes hrntnes. 
::\L1:'; as leis do Bsíado cas
tigam esses individuos, e a 
s~('iedade os afasta de si, e 
os eondemna, até que não 
t(>111lalll pago a pena pelo 
lll:ll que jizcram. 

A tarta do soldado. 

Estando um dia na loja 
do pae, .T osesito foi instado 
por um velho opeml'io, para 
ler uma carta que n'aq llclle 
momellto recebera do filho, 
que se aehava na Italia pre
stando o serviço militar. 
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Egli accondiscese volell
tiel'i e le:ise quanto segue: 

« 0(t1'0 pi.lpi't, 

« Sono a :l\'Iílano da quasi 
un mese, e sto veramente 

bene, Sono molto contento 
di troval'mi in questa bella 
città! Quante cose maravi
gliose ci sono da ,edcre! Se 
tu fossi qui con me, mio 
lmoll papà, rimal'l'esti a bocca 

Elle annuio de boa vontade 
ao pedido e leu o seguinte: 

« Meu. querido pae, 

« Estou em ~Iilão, ha um 
mez, e passo muito bem, c 

estou muito satisfeito de 1IH! 

adiar n'esta grande eidatle. 
Que caisas maravilhosas ha 
para ver! Se ta estivesSfs 
aq II í com i go, terias de ficar 
bO(llliaberto a cada instante. 
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a.perta ogni dicei }Ja~::,i. lo so
no rimasto iIlC:111tato dinan7,i 
aI DIIO/IIO; 1':1:\"rai senti to 110-
mi11:\1'e iI duomo di 3Iilano: 
e Hua delle m e r:l"'rigIie d eI 
mondo, tutto di manuo, e con 
tante statue dentro e fnori, 
che 11011 si riesce a contade! 

II Duomo di ~lil 3 n o . 

«11 mio r eggimellto c 
acquartiemto alla case rrn:t 
J1Lollfeúello, e li ,icino Yi c 
I'.Al'co deZ 8e1lljliOll e, che c 
un 'altl'a cosa marayigliosa. 
:JIi di('ol1o che l'abhia fatto 
costrui1'e Napoleo lle l. 

« Dalb. piazza deI Duorno 
si ell t)"a ne lla grande Gol/e-

Eu fi(Jllei enc,l1Ifado yendo 
o Dilo 1/1 o ; teras ouYÍdo cor
tamente falla1' 110 DIIUIIIO de 
:JIiIão; é uma das llU1nlYi
lhas do mllndo, todo de 
nUll'more, com tantas esta
tuas d entro e fora, que não 
se consegue contaI-as. 

o Duomo de 1I1ilao. 

« O meu reg imento es tá 
aquartelado lia case l'lla .:.lLOll
f eúello, e alí perto acha-se (I 

Arco do SilllJllolI, que é ou
tra coisa magnifica. Disse
ram-me que foi construido 
por ordem de Xapol cao 1. 

« Da praça do DlIlJlJw 

e lltra-se na grande G((7(:}'ia 
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1'Í((, TittoJ'io ]<;))/((lIl1e{e, la 
quale ê come un g ra'll por
tico, illti::;simo, multo largo, 
f:dto a cl'oee, con in m eí'.ZO 
lllla l'otollda, e tlltto copert o 
di cristalli, Alia sera la, G:l1-
leria e illlllnÍJI:lta :1 Ince c
Iettl'ica, cd e il ritroyo fuyo · 
rito ditlltti 
i c ittadini, 
Vicillo alIa 
Galleria sor
gOllo: il p((
Zo;:;:o J[((rillo, 
doye ha sede 
iI ::HuJli c i pio, 
il mOllumen
to a L eo l/al'do 
d(( ril/ci, e il 
teatro , iI ce
lehre l'eaf1'o 
del{a Scala, 
Ho yednto 

-~ -

an ch o iI lHO- L'.->,r co de! Sempiono. 

lIlllllClltO ill-
1I:l1Z:lto ad A7ess((lId'J'o J[((Il

zOlli, e quello a Ces((1"c lJec
c((ri((, :M:L SI, cí yorreLbe 
altro se yolessi pal'lart.i di 
tutU i monumcllti e di tntte 
le belIe cose clie sono a 
JUilano'! Qnello clie mi kl. 
fatto lI1ng'~'ior impl'cs~i()n e 
e iI monlllllento iUllalzato 
a riconlo dcllc C'iJ/(jllC gio/"-

Victor 111((1/oe7, que é como 
um grande pórtico, muito 
;dto e largo feito a Crllí'., com 
uma redonda no m eio, todo 
cobert.o de crystaes, De noite 
:t l..:'aleria está i Iluminada a 

! lu;' eIcctl'ica, e é o ponto de 
I rculli:lO proferido de todos 

os cidadãos, 
Perto da Ga
leria acha-se 
o Pa,l((cio J[((-

1'iIlO, onde re
side o Muni
cípio, () mo
numento a 
Le01lftu70 d(( 
l'i n C'i, e o 
theatro, o a
fa mado Ti, c((
t /' o Se (( l ((, 
Tenho ,isto 
tambem o 

o Arco do Simplon. IJlOIlUlllcnton 
A l e x (1'11 (Z'/" e 

. J.1I((u;:oui e ontro lcyautado 
a memoria de Ces(l1' Bec
c(/rio, 1\Ias teria que eSCl'e
YCl" llluito, se tluizcsse fal
lar-te de todos os lllOllum ell
tos e de todas as coisas bo
nitas que estão em ~Ii]ão! 
O (lUC mais me imprcs:;;iolla, 
porelll, é o monumcnto le
Y:lll tado á m emoria das Oinco 
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u(de. N e ayrai ben sentito par
lara di quelle famose giornate 
fluando, nel lSJS, i 1Iilanesi 
('aecia rouo via i tedesc li i ! 

« lo continuo a trO\-armi 
beno con i miei camerati. 
Auche i superiori mi y()
gliouo bene, perche io pro
curo di essere rispettoso, e 
pronto a tutti gli onlini. 
Sou SOllO lllai stato punito, 
clT iI lllio sergente mi lia 
detto clte, se continuer(') fi 

poríarmi bene, il giOl'ao deli o 
Statuto mi fal'HllnO caporalo. 

« :Fra pochi giorni si fa
!"auuo le f/randi l1UtJl01Ji"e, e 
mi dicono tutU i soJdafi 
vccehi, che ci sani da fati
care IllOltO; ma. io, grazie a 
Dio, sono abitnato alla fa
tica, e }}Oll mi rincresce di 
andarei. 

« Ull abbraccio e saluti 
afI"ettuosi daI tno figlio 

« TOXIO. ~ 

iI Camphloglio. 

AnselJ.llino Trotta era a
mico di Peppino. Ull giorno 
lo illcontro mentre questi 
alH1avn alIa scnola. Subito 

jUJ·}wd((s. Onviste certamelltc 
faltar dessas famosHsjornadas 
quando, cm 18,18, os Milauc
zes expulsaram os ledeschi. 

« Eu continuo a dar-mc 
bem COln os llleus cama l'a· 

das. Os superiores tamhem 
mo querem bom, porquê pro
curo ser cumpridor ue meus 
deveres e prompto a todas 
as ordens. Nunca fui punido, 
e o meu sargento diz-me que, 
se eu continuar a portar-mo 
bem, no Hllniycrsario do Stu
t/flo (a constituição) serei 
promovido a cabo. 

« Dentro de poucos dias 
teremos as prallde81lHtllobJ"((8; 
dizem-me os sohlados mais 
antigos, que nos yão dar 
muito traballlO; mas eu, gra
ças a Deus, estou accostu
mado ao trabalho, e não 
tenho pl'ooccupa<;ão algllma. 

« Um abraço e sanda(;~cs 
afl'eetuosas do teu filho 

« Toxw. '» 

Auselmo TroHa era 11m 
allligo de .Tosesito. Um dia 

i encontrarmn-so em call1inlw 
I da e::icllola. ljogo accompk 
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~i accompagno eon lui, e g-li 
disse: 

- Sai ~ Peppino, iel'i ê 
venuto a trovarei 10 zio Ot
tasio, il fl'atello della mam
ma mia. Egli e ritornato da 
Roma, e mi hafatto un bel
lissimo reg·alo. Indovilla nu 
po' eheeosa mi ha regalato~ 

- N OH ê faeile indo vi
ual'e -=-- gli rispose Peppillo. 
- Ti ha for~e portato q ual
che }'icordo di Roma ~ 

- Preeis~mente. Miha 
po1'tato uu magnifico libro, 
Iegato in pelle ed oro, in cui 
sono !'accoite aIeuue bellis-· 
sime fotografie, rapp1'esen
tanti i principali 1ll0llumenti 
di Roma. 

- Come le vedrei voIen
tieril - llon pote ameno 
di esclamare Peppino, che 
smaniava di eonosce1'e tutto 
quanto v'ê di peno a Roma, 
di cui sen ti va parlar sem
pre, di cui leggeva taBti 
t'atti gloriosi compiutisi ili 
tutU i tempi. 

N ulIa di piu facile
disse· Anselminoj - oggi al
l'nscita deHa scuola, chiedi iI 
penuesso a tuo padre, e vieni 
con me a casa mia. :rasseremo 
imiieme un'ora piacevole. 

nharam-se, e Anse]minho dis
se a .J osesito : 

- Sabes ~ veio 11011 tem 
II os vis i ta r o tio Octa vio, 
irmão de minlm mae. Elle 
acaba de voltar de Roma; 
adivinha que me trouxe de 
presente~ 

- Não é facil adi vinhal' 
- respondeu Joscsito. 
l'rouxe, talyez, alguma lem
.brança de Roma ~ 

-- Isto mesmo. Um ma
gnifico liYl'Q encadernado em 
peHe e oiro, onde estão reu
lIidas umas bellissimas pho
tographias, representando os 
principaes monumentos de 
H,oll1a. 

- Como desejaria vol-o! 
- não l}Oucle deixar de ex-
clamar Josesito, que anciava 
por conhecer tudo o que ha. 
de belIo em Roma, da qual 
ouvira sempre fallar e da 
qual lia os feitos gloriosos 
de todas as epochas. 

- Nada mais facil- disse 
Allselminho j - hoje ao sahir 
(la escllúla, pede licença a teu 
pae e vem a minha easa 
comigo. Passaremos juntos 
urna hora ag1'ada'yelmellte. 
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Poco dopo la í'cnola, P ep
pino era da Au sellllino o 
10sto si mi sc ro na ossor"\""al'O 
llll ;l belli ss ima fo tografia rap 
pl'esf' IlÍflntc iI OalJ1picloglio. 
.:\Ientre i (ll1 e fan l.' iulli sta
yano g-nnl'dando, s' a ccostc') 

I I Camp íd'Jglio a R om a. 

]01'0 iI padre di Anselmo e 
disse: 

- Qnesto e il 03111pio.o
glio. ?IIi rate la magnifica 
co rdonata con le ba laustrate 
a pri 11 cipi o d ella fI ual e si 
y cdol1o due lcou1 in m <ll'lllO. 
III c ima alia corc1onata poi, 

Ponco d epois da. cschola, 
.Tosesito ia ter com Ansel
minho; c logo começaram 
<t obsorvar uma. lJellissillla 
p ho tograp 11 i a represeu t:mdo 
o Oapitolio. ElIlquanto os 
m eninos es tavam ftpl'ecian-

o Capitolio de R oma. 

do, appl'oximon-se d ' el1es 
o pae de Anselminho e 
di sí'e : 

- E st e é o Oapitolio. 
01hao a magnifi ca escadaria, 
com aH bellissimas balaus
tradas, 11o cO])1e<:o das quac~ 
Ycem -se dois leões em ma 1'

m ore. S o alto da escallal'in 
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si ele,ano, su due gmndi depois, elentm-se, em cima 
piedistalli, le statue di Ca- de dois grandes pec1estaes, aI:; 
store e Polluce, avelldo itÍ estatuas de Castor e Pollux, 
lati i 101"0 euyalli, e due tro- tendo aos lados sens caval1os, 
fei cOlloseiuti coI nome di e dois t.ropheus conhecidos 
trofei di ~Iario. Segue la pelo nome de tropheus de 
piazzúdel Campic1oglio, che l\Iario. Segue a praça uo 
forma Ull quadmto perfetto, Capitolio, que forma nm 
in mezzo nl qnale sorge la quadrato perfeito, no meio 
superba stntua equestre di do qual ergue-se a soberba 
~Iarco Aurelio, fusa in bl'on- estatuu equestre ue :l\Iarco 
zo, che anticamente era tutta Aurelio, fundida no bronze, 
domta. Di fronte alIa cOl·do- que antigamente esta,a re
nata s'illnalza iI palazzo se- ,-estida de oiro. Em frente 
natorio, con UlUt doppia scala, da escadaria surge o palacio 
per la qnale si accede ana senatorio com dupla escada 
grande aula capitolina, doye pela qual se acccde á gmu
iI Consiglio comunale tielw de aula capitolina, onde o 
le sue riuniolli. ln quest'aula Conselho comlllunal realiza 
sono co1locati i busti degli I suas sessões. N'esta aula es
uomini piu hencmeriti de1la I tão collocados os bustos dos 
patria. . homens mais benemeritos da 

patria italiana. 
1 due pnlazú laterali, co- Os dois palacios lateraes, 

struiti su diseguo di )Iiche- construidos sobre desenhos 
langelo RuonalToti, come la de J\Iiguel Angelo: Buonar
cordonata e la doppia scala roti, assim como a cordol1uta 
deI palnzzo senatorÍo, sono e as escadarias do palacio 
uno iI ::\Inseo Capitolino, e senatorio, são o da direita o 
l'altro iI palazzo dei Con- :;\Iuseu capitolino, e outro o 
seryatori, cite contiene ii Palacio dos Conseryadores, 
1\Iuseo etrusco, q uelld" aei que contem o }Illseu Etru
brollzi, de1le terre cotte e le s('o, () dos hronzes, das fer
sale dei :Fnsti, in ulla delle 1"f!cotte e as salas dos Fastos, 
qllali e il 1\Iuseo GarihaI- !n'l1ma das qnaes está o JUn-
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(Uno. ln questo si vedono la 
:-;p:Hla di Garibaldi, la sua 
telHla da campo, iI suo cap
pPllo traforato da una. palla, 
ii suo poncho hinnco. i sllni 
manoscritti, e poi baudiel'e. 
scudi, corone, ({\lauto insolll
ma l'icorda la famosa. epopea 
,Q'aribaldina. 

Ed og-ni anilo iI 2 giug'no~ 
cho e PallllÍvel'sario delIa 
morte di Garibaldi, tlltte Ie 
associaí':iolli, pl'ecedute dalle 
]01'0 bandi('J'(', si recano in 
Call1piaoglio, e vi depongono 
('ol'onc. 

ln queI giorno iI ':\[llseo 
GaTibaldillo e aperto a tntti. 

AI C:ulljlidoglio iI 2 ot
tohre 1870 ascese festante iI 
popolo ai l{o III a, e con so
lenlle plehiscito dichiart. ai 
voler fiU' parie dei regllo di 
Yittorio EllIanuele. E qui sul 
Call1piaoglio, sul pcndio occi
dentale, si inauguri. nel 1911 
nn grandioso mOlllUllellto al 
Hc Yittorio Em:ll1uele II. 
che per nnanime consenso 
di tntti gli Italialli vcune 
c llÍamato i I Padrf' dclla Pa
tri'" 

II Campidoglio fn costrui
to snl colh Uapitolillo, uno 

seu Gal'Íbaldillo. N'este veem
se a espada de Garibaldi, l~ 
sua tellda, de campanha, () 
seu pOl/cllO branco, os seus 
m:1ullseriptos, e mais bandei
ras, escudos, coroas, e quallt(" 
em/1Jll, recorda :t famosa e
PO}):>;l gal'ilmlaina. 

B todos os anuos no dia 
2 <1e jUllho, :lnuiversal'io da 
morto ae G:U'ibaldi, iodas 
as sociedades, precedidas por 
sens pa-vilhões, vão ao Ca
pi tolio deposi tal' coroas. 

N'aqnelle dia o lUuseu 
Garibaldino está aberto a 
todos. 

Ao üalútolio }lO dia 2 de 
ouíul)l"() de 1870, portou-se 
jubiloso o povo de Roma, e 
COIll solomue plebiscito de
clarou querer ülzer parte do 
reino de Victor jHanoel. ]1j 

afluí no Capitolio, do lado 
o('ciden tal foi inaugnrado 
em 1911, um gl'lmdioso mo-
1llllUento ao Hei Victor )Ia
noel 11, que, por eOllsenso 
llllanime de todos os Italia
nos, foi chamado o p(((' da 
Pu/ria. 

O Capitolio foi construido 
I soln'c o morro capitolino, 
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dei tanti colli su cui e fab
bricata Roma. 

DO)IANDE ED OSSF:RVAZ10N1. - II mae· 
stro eolga l'occa,ione dalla lettufa 
faHa per parlare a' suoi alunni deI 
Campidoglio, il quale in ogui tempo 
fu come la silltesi di Roma. AI Cam· 
pidoglio era la sede deI governo del
l'autica Roma: là salivallo i triollfa
to ri dei popoli. Presso iI Campidoglio 
e la rll]1e Tal'pea, ecc. - Perche ~i 

fece iI Mllseo Gari-baldinot - Chi fll 
Garibaldi f - Che cos'e un plebiscito", 
- Perche Vittorio Emanuele II e detto 
il Padre -della' Patrla f 

Auimali invertebrati. 

U n giOl'no di festa il si
gnor maestro condusse i suoi 
scolaretti a visitare il Maseo 
di storia naturale. 

- QUI - disse il inae
stro, quando. furo no sulla 
soglia del ~Iuseo - trove
rete escmp]al'Í di moltissimi 
animali imbalsamuti o con
servati nell'alcool o in aItro 
modo; ma poiche' tutto nOll 

si puo vedere in un giorno, 
per oggi 'ci contenteremo di 
dare un'occhiata agli ani
mali inverlebmti. 

Ed entrarono. 
Sopra una bella vetrina 

um dos sete sobre os quaes 
acha-se collocada Roma. 

PERGUXTAS E OBdER" AÇ'ÕES. - o 1)1'0-

fessor aproveite o ensejo (l'esta lei
tura para faUar aos alnmnos no Ca
pitolio, qne em tOllos os tempos syn
t-hetizou Roma. No Capitolio estava a 
residencia dQ governo de ROllla an
tiga: allí subiam os triull1phatlore~ 
dos povos. Perto do Capitolio está a 
Rocha Tarpeia, etc. - Por'1ué se creol1 
o Museu Garibaldiuo? - QI\~1lI foi 
GaribaldH - O que é um plebiscito? 
-- Porqué Victor Manoel é chamado 
o Pae da Patl'ia f 

Animaes invertebrados. 

Um dia d.e festa, o pro
fessor levou seus discipulos 
visital' o Museu de historia 
natural. 

- Aquí - disse o pro
fessor quando chegaram no 
ingresso do :Museu - cnCOll
trareis exemplares de mui
tissimos animaes embalsa
mados, ou conservados 110 al
cool, ou por qualquer outra 
maneha; mas, visto que tndo 
não se pode vcr ll'Ulll dia 
SO, limitar-nos-hemos, hoje, 
a dar um lance de olhos 
aos animaes invertebr((dos. 

E entraram. 
Sobre uma elegante Yl-
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cra scL'itto il nome: 111 v llu
sc!ti_ 

Ohe cosa ynol dire 
lj nesta. parola ? chiese 
P eppiuo aI signor maestro. 

- 1Jo impal'crete tra po
cu, q nando avrete ossen-ato 
alcuni degli anilll1lli che si 
t ru,a1l0 iII q ues ta vctl'ina. 

E prima di tutto egli mo
:-;Íl'o 101'0 la cli'iocciollt. 

- Oh! una ]umaca! ... -
csclamaroll o i fanei ulli. 

- SI - contillW') iI mae
stro; - la lumHca, e nu lllol
lusco, pcn:he non lia ossa, 
ma i 1 corpo molle,. ~ss.a ]u~ I 
b sua casa o cOllclllglm dI 
nll l'ezzo solo. Qui viciuo , 
illYcce, vedete una eOllchi
.~lia fatta di due parti o 
crthe, uuitc a cemiera: e 
la cone hig'l ia doU' ostrica. 
L'ostl'ica si pesca Hei nostri 
ma ri ed e uu cibo ghiotto 
e saporito. 

D en tro a q uel ba ra t
tolo , CO llSCrYata uello 
:-:pirito, voi vedete la 
~el)jJi((, la testa delIa 
tJllale e sO l'montata da 
(lieei tentàcoli, di cui 
ducsono ass;\Í piü lunghi 
(l(',~,di altri, e Jl1uniti di 
Yelltoso alie estl'emità. 

tl'Ína estava escripto o nomo: 
Jiolluscos. 

- Que quer dizer esta 
pala,ra ~ - pergull tou J 0-

sesi to ao professor. 
- O apprendereis d'aqní 

a pouco, depois de obserntl'
des algnlls auimaes que estão 
n'esta vi trina. 

E antes de tudo lJlostrou
lhes o car((col. 

- Oh! um caracol!. .. 
disseram os m eni nos. 

- Sim - continuou o 
professor; - o caracol é um 
lllollnsco porq nó não telll 
ossos, ruas o corpo mulle; 
ell e tem sua casa ou concha 
de UlIl peclaço soo Aq uÍ ao 
lad.o, pelo COIl tntl'io, Yo-se 
uma concha feiht de d.uas 
partes ou ,/)(Ih'((s unitlas a 
dobradiça: é a concha da 
ostra. A ostra pesca-se 110 .'> 

nossos mares, e é Ulll ali
mento gostoso e appetecido. 

D e ntro d 'aqu ell e 
11 o i ã o, cOl1serntda em 
alcool, vedes a 1J'Í!Ja, cuja 
cabeça é encimada por 
deí> tentáculos, dosquaes 
tloi s são mui to m ais com
pridos que os outros, e 
lllllllidos de ventosas 11a 
extrernidaLle.1\llllbelll a 



- 153 -

Allche la seppia e nn m01-
lusco di mare; non ha con
chiglia di fuori, ma dentro 
a1 corpo porta una lamina 
calcare, piu lunga che larga, 
conosciuta sotto il nome di 
osso d'i seppio. 

J.1a comitiva continuo la 
sua visita, passando ad altre 
vetrine. 

- Un 
bero! 
fanciulli. 

gambero, nn gam
gddarono alcuni 

SI, questo e nn gam
bero di fiume: ma vi sono 
altl'i animali che somigliano 
lIloltO ad esso, come illUtle-
1lI0ne, ecc. Questi animali 
hanno il corpo coperto di 
nn illvolucro esterno molto 
duro. Alcuni 11anno dieci 
piedi, e pcrciõ si chiamano 
decdlJod'i. II primo paio di 
zampe di qncsti animali e 
trasformato in due forti pin
zctte o tennglie. 

sib[\, é um mollllsco de 111:11'; 
não tem concha extermunen
te, mas traí', no corpo ullla 
lamina calcarea, mais com
prida que lal'ga, con hecÍ{ln, 
sob o nome de osso de siba. 

A meninac1a continuou a 
visita, passando a ou tras vi
trinas. 

- Um caranguejo, um ca
ranguejo! - gritaram uns 
meninos. 

~ 
\ ~...s!>~ 

/': 

- Sim, este é um car:1n
gU({jo de rio: mas ha outI os 
animaes, muito parecidos com 
e11e, como o c(l}}wri"io, etc. 
l1Jstes animaes tem o corpo 
coberto de um involucro ex
temo muito duro. Alguns 
tem dez pes, e por isso cha
mam-se decapodes. O pri
meiro par de patas (l'estes 
animaes transformam-se em 
fortes pi nças ou tenazes. 
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- Guardate ora i ragl/i, 
coll'addome o .entre molto 
sviluppato, pill grande deI 
torace e deI capo uniti iu
sicmc. Essi hanno otto zam
pe, att'::lccate aI torace. I ra
gni sono tutti auimali di I 
rapina: vinmo d'insetti, clle 
imprigionano iu V<ll'i lllodi, 
e clte poi uccidono, snc
chiando 101'0 il sangue. Molti 
ragnÍ, come iI l'aguo cas((
Ungo, che voi conoscete di 
certo, il 1'Clgno da gim'di
no, ecc., intes::'ono l'eti o tele 
finissime. 

Fra i ragni e celebre la 
t(l/'{wtola, che si dice molto 
velenosa. )Ia cio non e certo, 
sebbene essa sia fOl'ni ta, come 
tutti gli altri ragni, di una 
glandola velenifera nelle sue 
mandibole. 

- I11! che brutte bestie 
lIere! - esclaml) uu fau
ciullo, additando uu barat
tolo, che conteneva molti 

Olhae agora as ((1'((

nitres, com o abd01uem ou 
ventre muito desenvolvido, 
maior que o thorax e a ca
beça juntos. Hllas tem oito 
pemas pegarIas ao thorax. 
As aranhas são todas ani
Illaes de rapina: vi vem de 
i Ilsectos, que pegam em va
rias maneiras e q ue depois 
matam chupando-lhes o san
gue. Muitas aranhas, como 
a aranha caseira, que cer
tamente conheceis, a arnnha 
de jardin, etc., tecem suas 
redes ou teias finíssimas. 

Entre as aranhas é cele~ 
bre a tarántnllt, que dizem 
muito venenosa. Mas isto 
não é certo, apezar de ser 
ella provida, como todas as 
outras aranhas, de uma glan
d ula venenifcra nas ma 11 di
bulas. 

- Uh! que bichos negros 
e feios! - excla,mou um 
menino, apontando um boião 
que continha muitos escor-

scorpioni. piões. 
- Anche lo 8corpione - - O escorpião tambem 

disse il maestro - appal'- pertence á familia dos ara
tiene alla famiglia Jcgli (t- clmídeo8 - disse o professor. 
t·{(cnidi. Ha l'addome lungo, - Tem ventre comprido an
ad ancHa, terminato (b una llelado e acal)ando com uma 
coda ad uncino, da eui esce I cauda a gancho, d'onde salte 
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iI veleno, e due pinzette 
come i gamberi. La puntura 
deHo scorpionc produce una 
intiammazione piu o mcno 
grave e dolorosa, ma non 
uccide. 

Sono pure al'acnidi que
sti altri animaletti, chiamati 
zecclte, che tormentano le 
pecore, i cani, le vacche, i 
cavalli ed altri animali. E 

finalmente questo brutto ani
male, che vedete qui dise
gnato in grande, l' {tcaro della 
scabbia, cOSI chiamato per
cIte cagiona una deUe piu 
disgustose malattie della pel
le, la sCftbbia o 1·Og/Ut. Questa 
malattia viene solitamente a 
chi non tiene ben lavato e 
pulito H corpo. 

Passarono poi ad uu alh'o 
scompal'timento, ricchissimo 
di esemplari della numerosa 
famiglia degli insetti. 

- Voi cOlloscete parecchi 

o veneno, e duas pinças, c
guaes ás do caranguejo. A 
picada do escorpião produz 
Ullla illflamlllação mais ou 
menos grave e dolorosa, mas 
não mata. 

São tambem dos arachui
deos estes auimaesinhos cha
mados cat'1'apatos, que ator
mentam ovelhas, cães, vaccas, 
cavallos e outros animaes. 

E por fim este bichinho feio, 
que aquí vedes desenhado 
em grande, o aca'/'o da Slt l' II (f, 

assilll chamado porqué causa 
uma das mais asquerosas 
molestias da pelIe, a S((,1'/UI" 

ou 1'onha. Esta moles tia pega 
habitualmente nos que não 
tem limpo e assei a do o corpo, 

Passaram depois n'outra 
repartição, riq UlSSlma em 
exemplares da numerosa fa
m Hia dos insectos. 

- Vos conheceis muitos 
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di questi allima1i - disse iI 
lllaestro. 

- SI; - ri sposo Peppino 
- ecco le farfalle, i grilli, 
le eayallette ... 

JIa essenc10si già fatto 
tanli , per quel giOl'UO, con 
lo!"o g rau dispia ~ere, i fall
ciu11i nOll potel'OllO tratte
llcrsi di pit'L. 

- TOl'neremo ull 'altra vol
ta , - di sse il maest ro - e 
:lltora osseryeremo i VC /'In1:, 

come illombrico e la Srtl/glli
Slft/a, ed iI fel/ia o 'pcrJ/lo so
lil((J"io , chc infesta talom 
l ' intes tino dell' uomo. Ve
dremo pure gli echillodel"Jni, 
come iI riccio di 1/UlI'C e ln, 
stella di lIWI'O, ed i polpi I 

come l'attini((, /lwl"Íl/((, che 
somig1ia a nu piccolo vaso 
di fiori. 

Quallto agli animaletti 
chiamati il/lusori, che sono 
piccoli ssimi e nou si yedollo 
generalmente ad occhio nu
do, cere he ro di lllostrarveue 

destes ~t1Iimaes - disse o 
professor. 

- Sim; - respundeu J 0-

seéto - cis as borboletas, os 
g L"illos, os gafanhotos ... 

:Uas, sendo já tarde, por 
aq u elle dia, embora com 
muito pezar, os meninos uií ll 
puderam demorar-se mais 
allí. 

- Voltaremos outra vcz 
- disse o professor - e 
então observaremos os ver
mes, como a loml)/"iga e fi 

sallgue8 /fg((, a fonia ou soli
tu'ria, que infesta ás yeze:,; 
o intest in o do homem . V c
remos ta1llbem os echinoder
mos, como o o/l.1·iço do mw', 
o a estrella do '/I UI I', e os 
polvos como a u ct-lni(( mu
/'iult, que se parece com um 
pequeno vaso de flores. 

Q ll<l11 to aos animaesinhos 
L: halllados inf"llso1'ios, g ue são 
muito pequenos, -assim que 
lião se podem ,01' geralmen te 
a olho nu, procura rei mo-
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qualcuno in iscuola per mez
zo deI micl'Oscol'io. 

DO~IANDE ED OSSEI\VAZIONI. - Si ri
chiamino lo principali nozioni intorno 
agli animali vertebrati. - Si con
fl'ont.i la strnttllra dei vel'tebrati eOIl 

qllella degl'illvel'tebrati. - Si facei~L 
un cenno dollo pl'incipali flluziolli 
della vito. allilllale: lllnsticaziouo, di
gestioue, circolnzione del slillgue, re· 
spirazione, ecc., ece. - 1 faucinlli 
faeeiano uu oleucodegli auilllali ver
tebmti ed iuvel'tebrati, cho sono pitl 
comUll i uella regione iIl cui si trova 
la scuola. 

Vittorio Emanuele II. 

Vittorio Emanude succe
dette aI padre Cado Alberto 
La notte che seguI la batta
glia di Noval'a. Era bUOllO, 
prode, galantuomo ed amato 
da tutti. Seguendo l'esmppio 
deI padre, gim'o di dedicarsi 
tutto aI bene d'Italia, e mall
teIme la parola. 

Egli avent già combattuto 
contro gli Austriaei nelle due 
guerl'e deI 18J8 e 49, e pel 
suo coraggio em stato pro
clamato iI primo soldato 
d'Italia. 

X el 1859 mosse di nuoyo 
guerra agI i Austriaci, e con 
L'aiuto dei 1!-'rancesi li SC011' 

strnl'-VOS algum na aula, por 
meio do microscopio. 

PEllGUNTAS E OBSERVAÇÕES. - Lem
brem-se as l'rincipacs noções sobre os 
vertebrados. - COlllpare-se a estru
ctura dos vertebrados com a dos in
vertebrados. - Diga-se algt\lua coisa 
das prillcipaes fIlIlcções da vida ani
mal: mastigação, digestão, circulação 
do sauglle, respiraçiio, etc., etc. -
Os alulllllos façam um elenco dos alli
u.taes vertebrados e invertebrados, que 
são mais conhecidos ua. região onde 
eshl II escLtola. 

Victor ]Uanoel II. 

Victor Manoel II succe
deu ao pae Carlos Alberto 
a noite seguinte da batalha 
de :N oyara. Era bom, valen
te, homem recto e amado 
por toclos. Seguindo o exem
plo elo pae, jurou de(licar-se 
inteiramente ao bem da Ita
lia, e cum prio com a sua 
palavra. 

RIle tinha ja pelejado COll
tra os Austriacos nas duas 
guerras de 184:8 e 184:9, e 
pela sua corag'em, fora pro
clamado o primeiro soldado 
da Italia. 

Em 1859 declarou de 1l0YO 
guerra aos Austríacos, e, 
auxiliado pelos Franzeses, os 
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fisse a l\lontebello, a Pale
stro, a COllfiellza, a :)Iagcnta, 
a jHelegnallo, a Solfc1'illo cd 
a S. Martino, mCIItl'e Gari
baldi li vinccnt llell'~c\,Jta. 
Lombal'llia. a Varese, a San 
Formo, a Trcponti. Per quc
sta guerra, la LOlllbardia 
venne unita agli Stati di 
Yitto1'io Elllanuele. 

L' a llU o do P o 
veUllel'O li berate Ia 
Sicilia, iI Na polo
tuno,le ::\lal'che e 
l' U mb1'ia, melltro 
la Toscana e l 'E
milia, cucciati 1 

pro p ri s u y r a II i , 
pruclamanlllo 10-
1'0 l'e Vittorio B
munuele. 

X el 1866, il 1'e 
valoroso fece ulla 
aUra volta la guer-
ra a11' Austl'ia, a cui tolse i1 
V eueto, e fi nalmento lI e1187 O 
anche il Lazio con ROllla si 
unirOllO all'Italia. 

derrotou a J\lontebelIo, a 
Palestro, a Contienza, a J\Ia
gcnta, a lUelenltano, a Sol
t'erino e a SaIl jHal'tino, elll
(planto Gal'ibahli os dcstro
cn;nl, na Alta IJombardia a 
Varese, a S. Fermo, a Trcs
pontes. Por esta guerra a 
IJomharclia reunio-se aos es
tados de Victor .1\lanoe1. 

, . 
\ 

O ali no seglúll" 
te foram li berta
das a Sicilia, o Na
poletano, as J\la1'
cus e a Umb1'ia, 
e ao mesmo tempo 
a Emilia e a '1.'0-
SCálla, expuba.clos 
seus soberanos, 
proclamavam sou 
rei Victor.l\lalloel. 

Bm 1866, o va
loroso rei moveu 
outra vez em guer

ra conh'a. a Aust1'ia, á qual 
arrancou o Veneto, o tinal
m ente em 1870 tambem o 
Lazio com Roma reulliram
se á Italia. 

CosI l' Itnlia unib fn A.ssim a Italia unida YÍo-
libera dagli str:miel'i, Roma se li \Te aos extrangeiros, 
fll pl'oclumata la capitale Hom:l foi proclamada ca pi
tl'Italia, o Vittorio Em:lnllCle tal (b Italia, e Victor ~Ia
poy.~ scioglie1'c in Campido- II n~)el 'p0ude clllllprir n~ Ca
gllO b prolllcssa fatta aI pa- I l'ltollO a prDlllCSSa feIta a 
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dre sui campi sanguinosi di 
Kovara. 

L'Italia era finalmente li
bera e riunita in una sola 
e grande ntlzione. 

Vittorio Ell1anuele morl 
iu Roma il 9 gcnllaio 1878, 
e ln, sua morte fu pianta da 
tutti gli Italialli, che di e
clero al gran Re il glorioso 
titolo di Padre della Pail·i((. 

La vita delle l)iante. 

CarIo Alberto nos campos 
ensanguentados de Noyara. 

A ltalia achava-se emfim 
livre e reunÍlla li' uma unica 
e grande nação. 

Victor Manoelmorreu em 
Roma no dia 9 de janeiro 
de 1878, e sua morte foi 
lastimada por todos os Ita
lianos, que deram ao rei glo
rioso o ti tnlo de Pae drt 
Pat1'Ía. 

A vida das plantas. 

Enrico ripeteva un giorno Henrique repetia UIll dia 
al babbo quanto il maestro, ao pae o que o professor 
gli aveva detto intorno aUa dissera acerca da vida das 
vita deUe piante, e domau- plantas, e perguntava: 
dava: 

- }~ propl'io vero che le 
piante, per ,i,ere, hanno 
bisogno di llutrirsi? 

- Oertamente - rispose 
ii habbo - e nou solo hanno 
bisogno di cibo, ma altresl 
di beyanda, di aria e di 
luce; altrimenti intristiscono 
e IlluoiollO. 

Ma tu intenderai meglio 
queste cose quando andrcmo 
in campagna. 

Illtanto ii signor Antonio, 
che si recava spesso aI suo 

- ~J venlade que as plan
tas, para vi ve rem, precisam 
ali Illen ta r-se? 

- De certo - respondeu 
o pae - e não so precisam 
de alimento, mas tambem 
de beber, de ar e de luz; 
de outra maneira entristecem 
e morrem. 

J\Ias tu comprenderas me
lhor estas coisas, quando es
taremos no campo. 

Entretanto o senhor An
tonio, que frequentemente ia 
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poüere, diede aIonui orrlini 
al veechio ]1'rfLncesco. B llU 

hel giorno di maggio eOll

dnsi'e ElIrico con se. 
I/ortolallo moslr() prima 

aü Eurico tre Ya~i, iu C'Ía

scuno dei fllulli aveva pian
ta to un fagi nolo. 11 primo 
fagi llO lo era cresci II to alto e 
vi,!-\,oroso, ornato di alupie 
foglie yenli, e eomincias:l 
gi:l., a mettere gran lltllnel'O 
di Laccelli; il seeon(lo era 
assai mono rigoglioso, le sue 
foglie erano pirr piccole, e 
Ilon aseVfL ancora fiorito; il 
tCl'ZO era propl'Ío stentato e 
Illillgherlino, alto appena 
qualehe centímetro, con po
c hc foglioline q nasi secche. 

- Come mai e an-enuto 
cio? - chiese Enl'icíl. 

- Beco - l'ispose l' o!'to
lano - quosto povcro fa
giolillO, cIte sta pcr lllorire, 
fn pialltato in mezzo aUa 
lilJw!u),({ di leITO, - e traell
done daI vaso Ú\, mostri\ ad 
Enl'ico. K on trovando in essa 
iI nutrimento che gli OCC01'

l'cva, lia cessato presto di 
gOl'Illogliare e fht poco sará 
seCl:O deI tntto. 

Qnest'altro, che e gi:l tio
rito, ['U piantato ne1la terra 

ao campo, dell aIgnlllas or
dens ao yelho ]1'randsco. l~ 

llIll helio dia de maio lo\'ou 
eOlllsigo lIülll'iqllC. 

O hortelão mostrou pri
meiro ao Henrique tres va
sos, em ea(la UIll dos quaes 
estaY:l semeado UIll grão de 
feijão. O primeiro havÍa cre
sei<1o alto e viçoso, omado 
de bonitas folhas yenles e 
começava já a ter grande 
lIumero de -vagens; o segun
do era menos viçoso, suas 
folhas eram mais pequcna~, 
e ainda Ilão havia deitado 
flores; o terceiro era mes
quinho e peco, alto apenas 
alguns centimetros com al
guma folhinha quasi secca. 

- Como é isto '? - per
guntou Henrique. 

- Eis alá - respon<1en 
o hortelão - este pobre fei-

. jãosinho que est(t a moncr 
foi semea<1o em lill/alha de 
{en'o, - e tirando um pouco 
do -vaso a mostrou ao Hell
riqnc. ~ão achou n'elb o 
alilllento (lHe lhe occorrÍa, 
cessou logo de germinar e 
(len tro em pouco seccará 
completalllen te. 

Este outro, que já flore
ceu, foi semeado em terra 
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COlllnne, ma piuttosto ma
gl'a, cd io non ne ebbi al-
cHna cura. 

II terzo, che lIa già messo 
i baccelli, e cite dal'à fagiuoli 
in abbondamm, fn messo in
vece in bnona terra, mesco
lata coI concime, ed io ebbi 
cura di inaffiarlo e di pu
lirIo dalIe male erbe. 

II vecchio lfrancesco prese 
poi UIl altl'o fagiuolo, che 
era in un vasetto sotto la 
tettoia. Era magro e stre
menzito, e llon aveva nean
che un fiore. 

- Qllesto - disse l'orto
lano - 110n fu lllai inaffiato, 
estando là sotto, non senti 
mai iI beneficio d'una stilla 
di rugiada o d'una goccia 
di pioggia. Anche questo 
non darà alcun frutto. 

Allora iI babbo prese per 
mano Eurico, e lo condusse 
in cantina. 

L'ortolano lo segui. 

commllm, mas de charneca 
e não lhe dispensei cuidado 
algum. 

O tel'ceiro, que já deu va
gens, e que dará bastante 
feijão, foi posto em terra 
boa, mesclada com estrume, 
e eu cuidei de regai-o e de 
limpai-o das hervas damni
nhas. 

O velho Francisco foi bu
scar em seguida outra planta 
de feijão, que estava n'um 
vaso, debaixo do alpendre. 
Estava definhado e mesqui
nho e não tinha uma flor 
sequer. 

- Este - disse o hortc
Ião - nunca foi regado, e 
estando la embaixo, nunca 
experimentou o beneficio de 
uma gotta de orvalho, ou 
de chuva. Este tambem não 
dará fructo algum. 

Então o pae tomou pela 
mão Henrique, e o levou ú. 
adega. 

O hortelã.() os accompa
nhou. 

ln unp stambugio, c11e si N'um buraco que se abria 
apriva all'ingl'esso della caD- ao lado do ingresso da adega, 
tina, erano alcuni vasi con havia alguns vasos com plan
fagiuoli ed aItre piante. II tas de feijão e outros legu
Tecchio Francesco li trasse mes. O velho Francisco ti
da quel bugigattolo e grande I rou-as d~aquelle bul'Rco, e 

6 - Italo-Pol'loghese. as classe. 
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fu la maraviglia di Eurico 
nel vedere che quelle piall
ticelle, magre e cadenti sltllo 
stelo incurvato, enlllO qua~i 
bianche. 

- Queste piante - disse 
l'ortolano - potevano cre
scer bene, perche furou messe 
in buon:1 terra e inaffiate e 
cm'ate; ma, stalldo in questo 
bugigattolo con poca :uia, 
senza luce e cou pochissilllO 
calore, sono andate a male. 

Enrico capl allora la ve
rità di quanto aveva inse
gnato ii signor maestro, e 
tornato in città, ando subito 
a raccontare a Peppino quello 
che aveva osservato. 

DO:ll:ANDE ED OSSERVAZIONr. - E bene 
che gli esperimellti di cui si parla uel 
testo si faccÍauo nelh. scuola. Gli a
lunni debbono verificare la q ualiUL 
della terra, all'atto in cui si piallta 
il fagiuolo e rcndersi conto, in tie
guito, delle condizioni speciali ia cui 
avviene la vegetazione. 

I disegni di PepI}ino. 

Peppino, se beu vi ricor
date, aveva molta disposi
zione pel disegno, e si di
yertiva assai ád imlJrattal'e 

grande foi a maravilha <10 
Henl'i<lue, yeHdo que :ulue1-
la~ p 1:111 tillhai< definhadas c 
cadentes sobre :1 hastc cur
yada, apresentavam-se quasi 
brancas. 

- Estas plantas - disi'c 
o hortelão - podiam cre
scer bcm, porquê foram po
stas em terra boa, c regar 
das e cuidadas; mas, estando 
neste buraco com pouco ar, 
sem luz, e com muito pouco 
calor, estragaram-se. 

Henrique comprendeu en
tão a verdade do que hayia 
ensinado o professor, e vol
tando á cidade, fol logo 
contar a .Josesito o que ha
via observado. 

PERGD,TAS E OB8EHYAÇÔES. - ~ bom 
que as experiencias de que se falla liO 

texto se faç-am n:L aula. Os alulllllos 
de,êlll recollllCcer a qualidade da 
terra, IlO acto qne se planta o feijão, 
e. ll:ar intpira<los em sel?ni~llL d.~t.S5'n
lh<;ues e><pecJaes em qne se dá a ve
geta~·ão. 

Os (lesellhos de J osesito. 

.J osesito, se 13em vos lem
bra, tinha muita aptidão 
para o desenho, e diyertia
se muito a rabismll" papel 
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carta colle matite che il' 
padre, il buon signor Gia
como, gli regalava di quando 
in quando. 

Procedendo llegli anni, 
Peppino aveva imparato a 
distinguere molte forme, e 
le aveva riprodotte con molta 
diligenza in uO: suo quader
netto. 

C' erano, prima di tutto, 
varie specie di linee: la li· 
nea retta, la linea curva, la 
linea spezzata. 

retta 

recta 

curva 

curva 

Vellivano poscia le linee 
p{t1'llllele, e le tre specie di 
angoli: angolo t;°etfo, angolo 
acuto, angolo ottttso. 

com os lapis, que o pae, o 
bom do senhor J ayme, lhe 
dava de vez em quando. 

Com o passar dos Rllnos, 
J osesito apprendem a distin
guir muitas formas e as re
produzia com muita diligen
cia no seu caderno. 

Havia n'este, antes de tu· 
do, varias especies de linhas: 
a linha t;°ecta, a linha curva, 
a lin ha queb1·ada. 

spezzata 

quebrada 

Vinham depois as linhas 
pamllela8, e as tres especies 
de angulos: angulo t;°ecto, 
angulo agudo, angulo obtuso. 

parallele 

parallelas 

, 

L 
angolo retto 

angulo recto 

angolo acuto 

an~ulo agudo 

~-
angolo ottuso 

angulo obtuso 
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Influe e'erano alcuni 1JO- I Havia erntilll alguns jJoli-
li{/oni, ossia figure chiuse da gono8, ou figuras feehacla~ 
piu lati, quali i tJ''Íallg01i, i por mais lados, triaJlgulos, 
fjlladrilateri, i pentagoni, gli qnadrilatel'08, pentag01l08, 
c8agoni, ccc. exagon08, etc. 

Dei triangoli c'erauo i Dos triangnIos havia os 
quattro che vedete disegllati quatro, que vedes aquí dc
qui appresso, ossia ii trian- senhados, isto é o triaugulo 
golo equilatcJ'o, che ha tutti equilate1'0, que tem todos os 
e tre i lati di uguale luu- lados de egual comprimeu
ghezza; il triangolo i.~ó8cele, to; o trianguIo i8óscele8, que 
cite ha solamente due lati 80 tem dois lados eguaes; 
llguali; iI triangolo 8caleno, o triangulo escaleno, que 
che 11a tutti e tre i lati dis- tem todos tres lados des
llguaIi, ed il triangoIo 1"ct- eguaes; e o triangulo 1'ee
taugolo, iI quale, cio e, ha uu tanglllo, o qual, tem um an-
angolo 1·CttO. guIo 1·CctO. 

equilatero 
equilatero 

isóscele 
isósceles 

scaleno 
escaleno 

Sullato piulungo deI t.rian- I Sobre o lado mais compri. 
golo rettangolo erascritto ipo- I do do h-iangulo rectallglllo 
tell1l8ll, e sui due lati estava escriptoipote-
piu COI' ti cateto, per- ,e(;--'>"'" nus({, e sobre os dois 
che questi sono i \Ço lados mais curtos c((-
nomi che i georne- teto, porqué estes Bão 
tl'i da11l10 ai lati di os nomes que osgeú-

cateto q uel tl'ial1.golo. metras dão aos lados 
- lri .. n~olo rettan~olo 

triaD~ulo rectan~ul0 d'aq uelle triangnlo. 



VelliYano ill seguito le 
fig'ure di quattro lati, ossia 
i qttadrilatel'i, e primo fra 
tutti iI quadrctfo, il quale 
ha tutti i lati 

eguali e gli D 
Rngoli retti; 
il rombo, ehe 
conserva i 
quattro lati quadrato 

uguali ,CO- quadrado 

me iI quadrato, ma non ha 
gli angoli retti; iI rettan
golo, che conserva gli allgoli 
retti, ma non ha che i lati 
opposti uguali; ii pal'allelo
gramma o losanga, che con-

rettangolo 

rectangulo 

165 -

Vinham em seguida as 
figuras de quatro lados, quer 
dizer os quadrilateros, e pri
meiro entre todos o quadra-

<> rombo 

rhombo 

do,. que tem 
iodos os la
dos eguaes e 
todos os an
gulos rectos; 
o '}' ho 1n b o, 
que conser

va q ua tro lados eguaes, como 
o quadrado, mas não tem os 
angulos l'ectos; o 1'ectangulo, 
que conserva os angulos rec
tos, mas não tem se não os 
lados oppostos eguaes; o pa-

parallelogrammo o losanga 

para!lelogramma ou losango 

serva i lati opposti 
uguali, ma non ha 
gli allgoli l'etti; il 
trapezio che ha due 
soli lati paralleli, 

Q
: , , 

~ : 
: : 
: : , , 
: : 

1'allelogNl1nm{t, ou 
losango, que con
serva os lados op
postos eguaes, mas 
não tem angulos 
rectos; o tl'apezio, 

trapezio 

trapezio 

que tem dois lados 
parallelos. 

ln un'altra pagina erano I Em outra pagina estavam 
diseguati due pentagoni, os- desenhados dois pentág01l08, 
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S.ia poligoni, con CÍuque an- ! isto é, poligoilos com cinco 
goli e quindi COll cÍuque augulos, e portanto com ciuco 
lati. Uno lados, Um 
era 1'egola1'e, 
doe coi lati 
e con gli an
goli tutti u
o'uali U11 alb , 

t r o ü-rego
la 1'e. 

Vi erano 
1'eg07 are (c he 
e quindi sei 
lati, tutti u
guali) e l'ot
tagono l'ego-
1 ({'te; ed il 
li bretto ter
minava con 
uu foglio, 

oe 
era l'eglllar, 
istoé com os 
lados e com 
os angulos 
todos egua

pentagono regolare 

pentágono regular 

poi l' e8a[/0 ii O 
ha sei angoli, 

o 
esagono regalare 

exágono regular 

pClltagono irregolare es, outro i1'-
pcnFigono irregular l 

1'egll ar. 

1 

Havia mais o eXlÍqollo l'e
glll((l' (que tem :'Seis an~uIos e 

ottagono regalare 

octágono regular 

portall to seis 
lados, todos 
eguws) e o 
oet(r, 701/0 1'e
gllla'/'; e o 
lin'in:o a
cahava com 
uma folha, 

iutorl1o aI quale correva uua I 
sempltee g1'eca, e in mezzo· 

emtol'no 
simples 

da qual corria uma 
grega, tendo no 
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ad essa erano disegnati pa
l'ecchi cil'coli, 

Ora Peppillo sta studian
do il paesaggio sotto la di
l'eúone della Lisetta, e quan
do ha uu momellto di tem
po, l'iempie di casette e di 
alberi le pagine deI suo 
albo. 

DO)!ANDE ED OSSERVAZIONI, - Quale 
à la linea verticale f.,. l' orizzontale r." 
l'inclinata' N on si à dato il diseguo di 
queste linee perchà non si possono, a 
rigore, rappresentare in un piano Ie 
posizioni della linea retta nello spazio, 
Ma il maestro potrã. dare cognizioni 
sicure servendosi deI filo a piomho, 
La linea che hala stessa direzione 
deI filo a piombo chiamasi verticale; 
quando si scosta da questa direzione 
à inclinata (da. non confondersi coUe 
oblique); se à parallela. allalinea. de1-
l'orizzonte (alla superficie dell'aéqua 
stagnante) dicesi orizzontale, I 
fanciulli non debbono studiare. le defi
nizioni deIle figure date neI testo, 
ma imparare a conoscerle e quindi 
a distinguere solo per via degli oc
chi. Per ottener cio, non basta pero 
che i fanciulli vedano Ie figure; bi
sogna. che le ·,'ipl'oducaflo, sia gio,an
dosi deI disegno, sia della piegatura. 
6 deI taglio della carta, Pel disegno 
dei poligoni rego lar i, il maestro si 
servirão di modellini in cartone da 
lui preparati; pel circolo basterão una 
:noneta. 

Camillo Cavour. 

Camillo Benso, conte di 
Cavou1', fu iI grande mini-

meio desenhados 
cÍ1'CUZ08. 

diversos 

Agora Josesito está estu
dando a paizagern, sob a 
direcção da Lisinha, e quando 
tem um momento de vagar, 
enche de casinhas e de ar
vores as paginas de seu 
album. 

PERGUNTAS E OBSERVAÇõES, - Qual é 
a linha. t'crtical? qual a hOl'izo/ltal f 
e a inclinada r Não se deu o desenho 
d'estas linhas porq ué não se podem 
rigorosamente representar n'um plano 
as posições tla linha recta no espaço, 
Mas o professor poderá dar noções 
certas serviudo-se do fio a prumo, A 
linlla que segue a direcção do fio a 
prumo chama-se t'el'tieal; quando se 
afasta d'esta direcçã.o é inclinada ~não 
confundam com as obliquas); se for 

.parallela á linha do horizonte (á. su
perficie da agua estagnante) diz-se 
horizontal, - Os meninos 11ão devem 
e8tudar a8 definições das figuras tladas 
no texto, mas apprender a conhece
I-as 6 portanto a distingnil-as so por 
via dos olhos, Para se conseguir isto, 
não basta que os meninos yejam as 
figuras; é preciso que as ?'epI'Oclll::am, 
quer ser'OÍndo-se do desenho, quer da 
dobradura e do corte do papel. Para 
o desenho dos poligonos regulares o 
professor poderá. usar pequenos mo
dellos em papelão por elle mesmo 
preparados, Para o circulo bastará 
uma moeda, 

Caluillo Cavour. 

Oamillo Benso, conde de 
Cavour, foi o grande milli-
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stro di Vittorio Emall uele, 
uno dei pl'incipali fattori 
deU'indipelldenza d'Italia. 

Quando scoppiõ, nel 18J8, 
la rivoluzione deUe Cinque 
Giornate, Cavour, coUa stam
pa, eccito popolo e principi 
aUa guerra contro l' Austria. 

Fu eletto de
putato dopo la 
dolorosa SCOI1-

fittadiNovam, 
e V ittorio E
manueIe, co
noscendone la 
mente profon
da e(l iI vi YO 

amor di patria, 
lo scelse a capo 
deI Governo. 

Allora co-

( , . 

stro de Victor Manoe], um 
dos auctores prillcipac~ lia 
independencia da ltalia. 

Quando arrebentou, em 
18J8, fi revolução das Cinco 
Jornadas, Cavour, pela im
prensa, excitou povo e prín
cipes á guerra contra a Au-

I stria. 

- , 

Foi eleito de
putado, depois 
da triste der
rota de N ova
ra, e Victor 
J\I :t 11 o e I, co
nhecendo-lhe a 
mente profun
da e o amor 
ardente pela 
pa tria, o poz :í 
testa do Go-
verno, 

mincio Cavour 
la sua grande 

Carnillo Cavour 

En tão co
meçou CavoUl' 

opera. Si studio di creare 
amici aI Piemonte, e stl'inse 
perclO trattati d'amicizia, 
speciahnente con la Francia 
e l' lng hilterra. ln conse
guenza di questi trattati, i 
soldati piemontesi combat
t erono in Crimea nel 1854 
accanto ai Francesi ed agli 
Inglesi. 

a sua grande 
obra. Procurou crear amigos 
ao Piemonte, e cOllcluio para 
isso tratados de amizade, 
e.specialmen te com a França 
e com a Inglaterra. Devido 
a esses tratados, os sol dados 
piemontezes pelejaram, na 
Crimea em 1854, ao lado 
dos Franzeses e dos In
glezes. 
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Negozio quindi l'alleanza 
COll la FrancÍa, e le vittorie 
deI 1859 e deI 1860 flll'ono 
degna corona dell'opera sua 
sapiente. 

Egli ful'organizzatore deI 
nuovo regno d'Italia, che 
proclamo in Parlamento a 
Torino. 

Ma giunto aI sommo della 
gloria, fu coI pito da crudele 
malattia, che in pochi giorni 
lo trasse aI sepolcro. 

MOr1 ii 6 giugno 1861 a 
cÍllquant'anni e tutta ltalia 
lo pianse. 

Scuola 

dei sordo-muti. 

Peppino fu invita.to un 
giOI'no, insieme coI bahbo, 
ad assistere all'esame che si 
dava nel collegio dei bam
bini sordo-muti. 

Ci ando con trepidazione. 
Pensava cl1e gli avrebbero 
fatto gran pena quei disgra
ziati fanciulli, privi della 
parola e (lell'udito, ue sa
peva capacitarsi come aves
sero potuto imparare qualche 

Negociou em seguida a 
alliallça com a França, e as 
victúl'ias de 1859 e de 1860 
foram o remate da sua obra 
genial. 

Foi elle o organizador do 
novo reino da Italia, e o 
proclamou no Parlamento 
em Turim, 

Mas chegado ao apice da 
gloria, foi acommettido por 
mOI'bo cruel, que em poucos 
dias o levou ao tumulo. 

Morreu em 6 de junho 
de 1861, aos cincoenta au
nos e toda a !talia chorou 
por elle. 

Escllola 

dos surdos-uuIdos. 

J osesito foi convidado um 
dia, junto com o pac, pam 
assistir aos exames que se 
realizavam no collegio dos 
surdos-m udos, 

}"oi la com trepidação. 
Pensava que lhe deviam cau
sar penosa impressão aquel
les meninos sem palavra e 
sem ouvido, nem sabia C011-

,encer-se que n'esse estado 
pudessem a ppl'cn der alguma 
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cosa. Eppul'o rimaso <1isin
gmmato, quando li udl leg
p:ere le parole deI lihl'O con 
pl'onunzia abbasbnza chiara 
e spiccia, quando li ,ido 
scriycre sotto dettatul'a alla 
layagna, speditamente e sen
za el'l'ol'i. Essi fissasano at
tentamente gli occhi sul 
maestro, e daI mo,imento 
c1cUe labbra c1i lui rilo,a,ano 
esattalllcllte quel cIte dicc,a. 

Ce ne furono alcuni che 
reci tarono perfino poosie, e 
11011 una parola si pel'deva 
c1i quel cho dice,nno. Fe
cero ancho oserciú di gin
nHstica, tutti insieme o con 
ordine, e cOSI a tempo, che 
era U11 piacere a yedorli. 
Peppino, tntto comlllosso, 
stava a bocca aperta acl os
sel'vare. Ora che vec1o,a co
mo qnei poveri disg'l'azia ti 
si facossem intenc1ero o come 
fosso possihile istl'uirIi bene, 
era pia lido, e sontíva per 
essi una compassiono meno 
penosa. Insieme con gli altl'i 
spettatori applaudl fragoro
samentc, allorche gli esel'
cizi furono finiti, e prima 
c1i andar ,ia chiose iI pe1'
messo di stringoro la maúo 
a fInei f.tl1cinlli. DOJll;Il\(lt) 

coisa. Todavia ficou desen
ganado, quando ouvio 101' as 
pala yras do livro com pro
nuncia bastante clara e ac
centuada, quando os vio es
crever na pedra sob o di
ctado com desem baraço e 
sem erros. Elles fitayam at
tentamente os olhos do pro
fessor, e pelo moyimento dos 
labios d'elle comprendiam 
ex:actamcn te o que dizia . 

. Alguns houve que recita
ram até poesias, e não so 
perdia uma palavra do que 
diziam. Fizeram tambem 
exorClClOS de gymnastica, 
todos juntos e com ordem e 
com exactidão de tempo, 
que era um prazer ,el-os. 
J osesito, todo commovido, 
esta va boquiaberto a obser
var. Agora que via como 
aquellcs infelizes faziam-se 
compl'endel', e como era 
possi yel instl'llll-os bem, os
tayu mais satisfeito e sentia 
por elles uma compalxao 
menos afflictiva . • T unto com 
os outros espectadores ap
pIauclio enfhusiasticamenfe, 
quando os exercicios acaba
ram, e antes de ir emhora 

. pec1io licença para apertar a 
: mão áqnelles meninos. Pcr-
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poi aI papà, chi rappreseu
tasse uu busto bianco in 
marIDo, che si vedeva nella 
sala dell'esperimellto. 

- Quello - gli rispose 
il signor Giaeomo - e il 
busto deI padre Pendola, 
ehe trovo la maniera di far 
parlare i sordo-muti. Egli e 
ii piu grande benefattore di 
questi infeliei, ehe alui de
yono gratit.udine eterna. 

Peppino usci daI collegio 
assai piu lieto di quando vi 
era entrato, ed in euol' suo 
benediceva tutte le earitate
yoli persone, ehe con tanta 
paziellza ed amore istrui
SC0110 quegli infelici. 

DO~IA~DE ED OSSERVAZIO~I. - Altre 
deformità ed infermità dell'nolUo. -
Altri istituti di beneficenza e d'istrn
zione pei ciechi, pei rachitici, per gli 
amlliu.lati. - Gratitudine alie persone 
che provvedono ai bisogni di questi 
infelici. -Vi sono, nel paese in cni 
si trova la scnola, di simili istituti ~ 
- Conducete gli alunni a visitarli. 

I lnetalli piiI comuni. 

Dopo il ferro, il 1'ame e 
senza dubbio il metallo piu 
adoperato nelle arti. Se ne 
f'anHo numerosi recipienti e ; 

guntotl depois ao pae quem 
reprcsellhtya, um busto bran
co em mal'lllOre que se via 
na sala dos exames. 

- Aquelle - respondeu 
o senhor J ayme - é o lm
sto do Padre Pendola, que 
achou a maneira de fazer 
fallar os surdos-mudos. Elle 
é o maior bemfeitor d'estes 
infelizes, que lhe deyem e
terna gratidão. 

J osesito sahio do collegio 
mais satisfeito de quando 
allí entrara, abençoando no 
seu. coração todas as pessoas 
caridosas, que com tanta ab
negação e amor educam a
quelles infelizes. 

PERGUXTAS E OBSERVAÇÕES. - Ontras 
deformidades e enfermidades do ho
mem. -- Outros institutos de benefi
cencia e de instruc,t1o para os cegos, 
para os rachiticos, para os doeutes. 
- Gratidão para as pessoas que pro
vêm :ís necessidades d'estes infelizes. 
- lIa, na região onde se encontra a 
eschola, institutos semelhantes ~ 
Le,em os alumnos visitaI-os. 

Os metaes lllais COlllmUnS. 

Depois do ferro, o cob1'e 
é sem duyida o metal mais 
usado nos ofilcios. D'elle 
fazem-se numerosos l'ecipien-
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Yl:ll'i utensili dome~tici, lam
bicchi e caldaie, lastre per 
eoprire bast imell ti, ecc. 

II rame puro ha un bel 
colore rOS80 e molta lucell
tezza; ha un sapore partico
lare, e sfl'egato tl'a le dita 
clã a queste uu odore spia
ce,ole. E uno dei metalli pill 
sonori, piu duttili e piu maI
leabili. 

lUa di fronte a questi pre
gi, ha Ull grau difetto: aI 
umtatto dell'aria e dei cibi 
acidi o grassi esso forma iI 
vetllei'((me, che e un potente 
\eleno. Per attenuare il pe
ricolo di essere a,velenati, 
bisoglla che i recipienti di 
rame, in cui si \ogIiono far 
cuocere le yi,ande, siano in
tonacdti di uno strato di 
stagno o, come si suoI dire, 
siano st({gl/ati. :Ma la sta
gnatura do,rebbe essere fatta 
con stagno puro, cio che soli
tarncnte non avviene, e rin
novata molto so\ente; dun
que, chi vuol el'lsere sicuro 
di non avvelellarsi, bandisca 
daUa cucina i vasi di rame. 

I/ottvl/e, cU cui si fanno 
tanti utensili domestici, stl'U-

tes e varios utensílios do
lllestico~, alambiques e cal
(leiras, ehapas para cobrir 
navios, etc. 

O cobre puro tem uma 
bouiht cor vermelha e muito 
brilho; tem um sabor par
ticular, e esfregado entre 08 

dedos, (E a estes um cheira 
desagradayel. ]~ um dos llll'· 
taes mais sonoros, mais dnc
tis, mais malleayeis. 

:l\Ias de contra a estas qua
lidades tem um grande de
feito: ao contacto du ar, e 
das comidas acidas ou gOl'o 
das forma o azillhavl'e, que 
é um yenellO possante. Para 
attelluar o perigo de ser 
envenenados, é preciso que 
os recipientes, onde se co
zinham as comidas, sejam 
esmaltados de uma camada 
de estanho, ou como costuma 
dizer-se estanhados. :ilIas a 
estanhadura deye ser feita 
com estanho puro, o que 
habitualmente não acontece, 
e continuamente renovada; 
quem quizer, pois, estar li
yrc de perigos de enyenena
mento, deye bannir da co
zinha os yasos de cobl'e. 

O [((t((O, de que se fazem 
muitos utensílios domesticos, 
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menti seientifici, cOl'de fiU

sicali, spilli, ecc" e una lega 
di rame e zinco. 

U n'altra lega, non meno 
utile dell'ottone, e iI bronzo, 
fatto principalmente di rame 
estagno. 001 bronzo si fanno 
campane, cannoni, la mo
derna moneta spiceiola, me
daglie, statue, ecc. 

Lo zinco e un metallo 
bianco azzurrognolo, fornito 
di molta lucentezza, il cui 
uso si va estendendo sempre 
piu, perche non si la seia iu
taccare dalla 1'ltggine tanto 
facilmente come il ferro. 

11 pimnbo e metallo co
munissimo, che si usa a far 
lastre per coprire edifizi, 
tubi, palle da fucile, palline 
o migliarola da caccia, ecc. 

11 piom bo fuso di fresco 
e bianco azzurrognolo ed ha 
una certa lucenteí':za. Ma il 
contatto dell'aria gli fa per
dere presto la lucentezza, ed 
allora acquista una tinta gri
giastra. 

Soffregato anche legger
mente, macchia le dita e 
comunica ad esse un odore 
poco gradevole. E tanto mol-

instrumentos scientificos, cor
das musicaes, alfinetes, etc., 
ê uma liga de cobre com o 
ZInco. 

Outra liga não menos util 
que o latão, ê o bronze, feita 
principalmente de cobre e 
estanho. Oom esse fazem-se 
sinos, canhões, a moeda min
da, medalhas, estatuas, etc. 

o zinco é um metal bran
co aí':ulado, muito luzidio, 
cujo uso populariza-se cada 
vez mais, porquê não se 
deixa estragar pela ferrugem 
tão facilmente como o ferro. 

O chumbo ê metal muito 
commum, que se usa para 
fabricar chapas de cobrir 
edificios, tubos, balas de es
pingarda, grãos de chumbo 
diversos para caça, etc. 

O chumbo quando fun
dido de fresco, mostra-se 
branco azulado e tem um 
ceI'to brilho. Mas o contacto 
do ar faz-lhe perder logo o 
brilho, e então adquire uma 
cor grisalha. 

Esfregado ligeiramente, 
mancha os dedos, communi
cando-Ihes um cheiro pouco 
agradavel. É tão molle que 
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le, cbe si puo agevolmente 
intaccare coIFunghia, taglia-
1'e co11e forbici e piegare e 
ripiegare ripetufamente sen
za, romperlo. N on e sonoro, 
e poco duttile, ma e molto 
malleabile. 

Lo stagno ha un bel co-
101' hianco e una lucentezza 
per cui somiglia all'argento; 
e molle e malleabilissimo, e 
t-5offregato tra le dita dà ad 
esse un odore suo partico
lare. E fusibilissimo. 

Oollo stagno si fanno cu c
chiai, forchette, piatti, reci
pienti per liquidi, sottili la
melle per involgere iI ta
bacco e coprire i turaccioli 
delle bottiglie, ed innume
revoli giocattoli, soldatini, 
p:l11ierini, sedie, ecc. 

rla lega piu nota e co
mune dello stagno e quella 
per la saldatu)"{t della latta. 
Questa lega e fatta di sta
gno e piombo iu varie pro
porzioni. 

Diremo infiue due parole 
sul platino e sul me1·cllrio. 

II platino puro ha un co
lore d'acciaio bigio-bianchic
cio, che s'accosta aI bianco 
dell'argento, ma non ha la 

se pode facilmente marcar 
com a unha, cortar com a 
tesoura, e dobrar, e redo
brar repetidas vezes sem que
braI-o. Não é sonoroso, é 
pouco ductil, mas é muito 
malleavel. 

O estanho tem uma bonita, 
cor branca e um brilho que 
o faz parecer-se com a prata; 
é molIe, é muito mal1eavel, 
e esfregado entre os dedos 
lhes da um cheiro todo par
ticular. É fusibilissimo. 

Oom o estanho fabricam
se colheres, garfos, pratos, 
recipientes para líquidos, fo
lhas mui finas para envol
ver fumo, cobrir rolhas de 
garrafas, e um sem numero 
de brinquedos, sol dadinllOs, 
cestinhos, cadeirinhas, etc. 

A liga mais conhecida e 
mais commum do estanho ô 
a que se emprega na solda
du}'a da folha. Esta liga é 
composta de estanho e chum
bo em varias proporç'ões. 

Diremos, por ultimo, duas 
palavras sobre o plátino e o 
mero/{ rio. 

O lJláti110 puro tem nma 
cor ele aço grisalha-esbran
quiçada, que se approxima 
do hrallCO da prata, mas não 
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lncentezza di qnesto metallo; 
e pinttosto molle, malleabi
lissimo, e l'al'ia llon lo in
tacca, per nnHa. 

E il piu pesante di tutti 
i metalli e di q uasi tU,tti i 
corpi che si COlloscono, 

Sal'ebbe un metallo utilis
simo all'industria ed all'eco
llomia domestica, ma e poco 
usato a cagione deI suo prez
zo elevatissimo. 

II nW1'cur'io si distingue da 
tutti gli altri metalli perche 
nclle condiziol1i ordinarie e 
liquido. La sua bianchezza 
e lucentezza e la somma sua 
mobilitàgli fecero dare da 
tempo antichissimo iI nome 
di (t1'flento vivo. 

V oi vedrete iI mercurio nel 
termometro e nel barometro. 

DO~!AXDE BD OSSERV AZIOXI. - Si fac
cia l'eleuco degli oggetti metallici 
l)ili comuui che si vedou o nella scuola 
o che il fuuciullo !ta iu casa. - Prin
cipali industrie, arti e mestieri cho 
si occupauo della lavoraziollo dei mo
talli. - Il maestro non dillleutichi 
di fare una modesta raccolta dei 
]ll'iucipali met.alli in lamine e(l ill 
tili. - Un cenno de110 llliniere in 
cui i metalli si t.raggouo. - Si van no 
rapidamente diffollllendo, ai llostri 
~iorlli, molti uteusili domestici di 
111111111;,,;0, bollissimo nlPtallo aRsai Icg
giel'o, di llU hiallco Incent .. , I'!omi
glianle all':tl'geuto. 

tem o brilho desse metal; é 
prevalentemente molle, mal
leabilissimo, e o ar não o es
traga de maneira alguma. 

É o mais pesado dos me
taes, e de todos os corpos 
que se conhecem. 

Seria un metal utilissimo 
para a ind ustria e a econo
mia domestica, mas é pouco 
usado devido ao seu preço 
muito elevado. 

O 1nm·C1wio distingue-se de 
todos os outros metaes, por
qué nas condiçoes ordinarias 
é liqnido. A sua brancura e 
o seu brilho, e a grande 
mobilidade valeram-lhe, des
de tempos antiquissimos, o 
nome de azougue. 

Vereis em seguida o mer
curio no thermometro e no 
barometro. 

PERGUXl'AS ]o; OBSERVAÇÕES. - Faça-se 
o elenco (los objectos metállicos mais 
eomllluns, que se vêm na eschola, 011 

que o alllluno tem em casa. - Prin
cipaes industrias, artes e offieios que 
trabalham em metaes. - O professor 
não esqueça de orgallisar uma mo
desta coUeção de metaes, em folha e 
em fios. Uma ligeira noção das minas 
de onde os metal'B são extrahidos. 
- Vão-se diffundilldo, em nossos 
dias, muitos utensilios domesticos de 
alulIIinio, hellissimo metal, muito leve, 
,1e 11111 hl'allco luzellte, jlar~ci,lo com 
a l'rat a. 
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BClliamillO Franldill. 
(II parafulmine). 

Beniamino Franklin nac
que in Boston, città uel
l' Arnerica settentrionale, 
uel 1706. I suoi genitol'i 
erano poveri, ed egli, co
stretto a sce-
gliere un me
stiel'e, "oUe fare 
lo stampatore, 
per avel'e occa
sione di legge
l'e e d'impara
re. Beniamino 
}"'l'anklin di 
giOl'no lavorava 
e di notte to
glieva le ore aI 
sOlino per stu
diare, si cIte a 

/ 
r 

diciotto anni sapeva giàmol te 
cose. Egli era anche molto 
economo; llon spenueva, che 
per iI necessario, ed a fu
ria ui piccoli risparmi l'Íe
ScI a mettere in serbo una 
somma, co11a quale fece un 
viaggio ill Europa per me
glio istruirsi. Quivi infatti 
vide ed im paro molte cose, 
~he non conosceva, e, rito]'
uato iu patl'ia, volle appli-

Benjamim Frflnklin. 
(O para-raios). 

Benjamim Franklin na
sceu em Bostou, cidade da 
America septentrional, em 
1706. Seus paes eram po
bres, e e11e, obrigado a es-

colher um offi
cio, qUih ser t.,,
pographo, para. 
ter ensejo de 
ler e de appren
der. Benjamim 
Franklin de (lia 
trabalhava, e de 
noite tirava ao 
somno as horas 
para estudar, de 
maneira que aos 
dezoito annos, 
sabia já muitas 

coisas. Elle era tambem 
muito parco; nã.o gastava se 
não para o necessario, e a 
força de pequenas econo
mias, consegllio juntar uma 
quantia, que lhe perlllittio 
fa:ter urna viagem á }1jul'opa 
para completar a sua i 118-

tl'llcçao. A11í, de facto, viu 
e apprendeu muitas coisas 
que não conhecia, e, vol
tando á patria, quiz appli-
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carIe aUe industrie del suo cal-as ás industrias do seu 
paese. 

Invento i camini detti 
P1·(tnklini, daI suo nome, per 
ottenere il maggior calore 
coI minor consumo di le
gna. Stabill a Filadelfia, 
altra città deU' America, i 
pompieri, destinati ad estin
guere gl'incelldi. Istitul una 
compagnia per la difesa deUa 
patria, aUa quale subito si 
ascrissero diecimila volon
ta ri. J\1.ai non v'erano state 
scuole a Filadelfia, ed egli, 
con un'associazione, troyo il 
denaro necessal'Ío per aprir
le e mautenerle; cou un'al
tra fondo un ospedale; con 
un'altra, biblioteche circo
lanti, ecc. 

Egli studiava continua
mente, ed in ispecial modo 
preferÍva lo studio deUa n
sica. Dopo pal'ecchie espe
rien~e suU' elettricità, uel 
1752 iuyentü il paraful
mine. 

Voi avete veduto ceda
mente piu volte suUe toni, 
sui campanili, sui grandi 
edifizi, ed anche sul tetto 
di qualche casa, una spran
ga di feno alta parecchi 

pau;. 
Inventou os fogões cha

mados lll'((nklin, pelo seu 
nome, para obter o Iuaximo 
de calor com o menor con
sumo de lenha. Estabeleceu 
em Philadelphia, ouÜ'a ci
dade da America do norte, 
os bombeiros destinados a 
estinção dos incendios. ln
stituio uma companhia para 
a defeza da patria, que jun
tou logo dez mil volunta
rios. N uuca houvera OSCllO

las em Philadelphia, e e11e, 
por meio de uma sociedade, 
achou o dinheiro necessa
rio para abril-as e sustental
as. Com out.ra sociedade fun
dou um hospital, com outra 
bibliothecas circulantes, etc. 

Blle estudaya continua
mente e particularmente pre
feria o estudo da physica. 
Depois de muitas experien
cias sohre electricidade, em 
1752 inyentou o para-raios. 

Tendes yisto certamente 
mais de urna vez, sobre as 
tones, sobre os campanarios, 
e tam bem sobre o tecto de 
algumas casas, urna haste de 
feno alta ,arios metros, ter-
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m etri, terminante Íll pnnht. 
Qnella e una, parte deI pa
n/(lIllllillo,. l'altra parte, det
t;l il condllttol'o, e fOl'mata 
di corde meblliche di ferro 
o di rame, e va 
:\ terlllinare in 
lIll pozzo, op
l'lll'e ia uu foro 
~lItto terra. 

La punta dei 
p:\l'afulmini de
\'c~sel'e dor:1ta, 
opplll'e di pla
tillo, perch e non 
a r ru ggi nisca. 
Ij(l parola stessa 
di (luesto stru
mento ne acceu
ll:ll'uso.lnfahi, 
dllrante iI t em
ponde, iI para
fulmine attira 
:l se r elettricità 
condensata nel
le nnhi, e coi 
tili di ferro o 
tli rame la co nduce fi spe
~mé ré ia qualche pozzo; 
altrimellti, scoppiando, por
terebbe royina e morte. 

* .;.;. * 
Rcni :i1uino :Fr:lnklin, per 
~lli)i meriti, fn ill!JaÍzato 

minada em ponta. Aquella. 
é uma parte do 1)((ra-1'aios; 
a outra parte, chamada COIt

dllcto)', é formada por cordas 
m etallicas de ferro ou de 

cobre, e vae ter 
n'um poço ou 
n'um buraco em 
baixo da terra. 

A ponta do 
para-raios deve 
ser doirada, ou 
de platino, para 
q ue não possa 
enferrujar-se. A 
palavra mesma 
(l'este instru
men to indica 
seu uso. De fac
to, durante o 
temporal, o pa
ra-raios attrahe 
a si a electrici
dade condell sa
da llas n n vens, 
e pelos fios de 

ferro e de cobre a conduz 
a appagar-se n'algum poço; 
de outra forma, explodindo, 
poderia trazer ruina e mo rtes. 

"* * '* 
Benjamim :Franklill, pelo 

se liS m e ri to~, foi cha III atlo a 
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ad altissime cllriche, e seb
hene fosse occupatissimo, sa
pent trovar tempo per visi
tare le scuole e dar huoni C011-

sigli alla giovelltu studiosa. 
- Oari giovnlletti - di

ceva Franklin, presentalldosi 
i 11 una scuola - io vi posso 
aare huoni consigli, ma non 
una huona condotta: questa 
dipende dana vostra volontà. 
Ricordatevi sempre dell'an
tichissimo proverbio: « Ohi 
ben principia e alIa metà 
dell'opera ». La ,era vita 
deI cittadino si puo dÍl'e 
che principia colla scuola. 
Siate dunque huoni scolari, 
e sarete buoni cittadini. 

Questi ed altri consigli 
dava di continuo Beniamino 
Franklin ai giovinetti, e li av
valorava coll'esempio. Egli 
ne ehbe grande mercede, 
poiche prima di mo rire vide 
la sua patria, di serva e po
vera che era, rendersi libera, 
po ten te e ricca. MOrl ii 17 
aprile deI 1790, compianto 
da tutta l' Amel'ica. 

Alcune massime 
di Beniamino Franklin. 

I1e seguenti massime deI 
Franklin meritano di essere 

cargos elevadissimos; e ai 11-

da fi ue III ui to oco n pado, sa
bia achar tempo para visitar 
as escholas, e dar bons con
selhos á mocidade estudiosa. 

- Querhlos rapazes -
dizia Franklin apresentando
se n'uma eschola - eu posso 
dar-vos bons conselhos, mas 
não um bom comportamen
to: este depende de vossa 
vontade. Lembrae-vos do an
tiquissimo adagio: « Quem 
começa bem adeanta metade 
da obra.» A verdadeira vida 
do cidadão começa, pode-se 
dizer, na eschola. Sejaes bons 
discipulos, e sereis bons ci
dadãos. 

Estes e outros conselhos 
dava continuadamente aos 
rapazes Benjamim }-'rankli11 , 
e os fortalecia com o exem
plo. Elle teve a recompensa 
d'isso, pois antes de morrer, 
viu a sua patria, de escrava 
e pobre que era, tornar-se 
livre, possante e rica.llorreu 
aos 17 de abril de 1790, pran
teado pela America inteira. 

A.lgumas maximas 
de Benjamim Franklin. 

As í'eguintes maximas do 
Franklin merecem que OH 
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conoscinte e ricordate dai 
gioyanetti : 

Sai perclte il tuo vi
cino mangia due pietanze, 
e tu pane asciutto? EgIi 
stava già aI telaio, quando 
tu eri ancora a letto od a 
spasso, in crocchio, od ai 
giuoco. 

- Se ti alú tardi in viag
g-io, don'ai gaIoppare tutto 
iI giorllo, e forse non com
pirai metà degli affari tuoi. 

N el cammino della vi
ta, la pigrizia arranca cOSI 
lentamente, che la pm-ertà 
la raggiunge, per quanto ne 
fosse da prima Iontana. 

- Chi non ha patrimo
nio, glladagni colle sue dieci 
dita, 

- Ija pigrizia trova tutto 
difficile; l' operosità appiana 
ogni ostacolo. 

- Vindustria paga i suoi 
debiti, lo scoraggiamento li 
accumula. 

- 11 pigro vende i bovi 
e I'aratro; l'industrioso ven
de huoll vÍno e buone gra
naglie, 

mocinhos as conheçam e as 
lembrem: 

- Sabes porquê o teu 
vizinho come dois pratos e 
tu pão enxucto? Ene estava 
ao trabalho, quando tu esta
vas ainda na cama, ou fol
gando, ou conversando, ou 
jogando. 

- Se te lenmtares tarde~ 
via.jando, terás que correr o 
dia inteiro, e não arranjarás, 
talvez, metade de teus af
fazeres. 

- No caminho da vida, 
a preguiça anda tão devagar, 
que a pobreza a alcança, 
por mais distanciada que 
fosse no principio, 

- Quem não tem patri
monio, ganhe com seus dez 
dedos. 

- A preguiça acha hu10 
difficil; a operosidade aplai
na todo obstaculo. 

- A industria paga suas 
dividas, o desánimo as cu
múla, 

- O pl'eguiçoso vende os 
bois e o arado; o industrioso 
,ende bom vinho e bons ce 
reaes, 



- 181 -

Tonietto, iI calzolaio. 

Tonietto era un buon l'a

gazzo, figlio di un muratOl'c, 
e frequentava la terza clas
se, insieme con Peppino. N Oh 

era dei piu intelligenti, ma 
era assai volonteroso e gar
bato, e perci() tutti gli vo
levano bene. l\Ia per sua 
sventura gli mOr! ilbabbo, 
ed egli rimase orfano colla 
mamma e due sorelline, ehe 
nuna potevano guadagnare. 

Allora Tonietto dovette 
abbandonare gli studi, e si 
allogõ presso lin calzolaio, 
per im párare un mestiel'e, e 
aiutare aI piu presto la sua 
povera mamma. 

Quando Tonietto, con gli 
occhi lacrimosi, prese con
gedo daI maestro, i suo i 
compagni provarono dispia
cere; ma alcuni dissero a 
bassa voce: 

- Uh! il calzolaio! Che 
brutto mestiere 1... Si spor
cano le mani di pece... e 
bisogna stare tutto il giol'
no aI deschetto a tirare lo 
spago ... 

II maestro abbracciõ To
nietto, e gli disse: 

Autonico O sapateiro. 

Antonico era um rapa
zinho bom, filho de um pe
dreiro, e cursava a terceira 
classe, junto com J osesito. 
Não era dos mais intclli
gentes, mas tillha mui~o boa 
vontade e muito geito, e por 
isso todos lhe queriam bem. 
l\Ias por sua infelicidade, per
deu o pae, e ficou orfão com 
a mae e duas irmansinhas, 
que nada podiam ganhar. 

Então Alltonico teve que 
abandonar os estudos e em
pregou-se com um sapateiro, 
para apprender um officio, 
e ajudar o mais cedo pos
sivel, a sua pobre mae. 

Quando Antonico, com os 
olhos chorosos, despedi o-se do 
professOl', seus companhei
ros ficaram sentidos; maio; 
alguns disseram baixinho: 

- Oh! o sapateiro! que 
oflieio ruim!... Sujam-se as 
mãos ... e preoisa estar o dia 
inteiro ao banquinho puxan
do o linholl. .. 

O professor abraçou An
tonico e lhe disse: 



- Va', mio piccolo :\mi- I 
co : iI tuo primo doY<:re e I, 
quello di hwor:lrc,. perchc la , 
tua malllma ha blsogno deI 
t no a i II to. lo sono certo ('he 
ti farai Ollore, perche hai 
bnoll cuore e bUOlla ,0Ioll
tú, e c1i,enterai nu abile 0-

pcraio. Del resto, se tu Yor- i 
rai continuare, come spe1'O, 
Lt tua istruzione, tu potrai 
vCl1il'c alIa scnola sende, ill
sicme cogli altri operai deI 
pacse . 

Tonietto se n'alldo, rill 
grazia lldo iI maestro dellc 
8110 bnone parole ed ascin
gan(lo~i gli occhi coI dorso 
della mano. 

Ora, lo Yedete~ egli e 

Y;l, men amig'uinllO; 
o teu primeiro dc\'ür é tra
b:üIwr, pLlr<]n~ tna lllac pre
cisa de ten auxilio. Estou 
certo que te haveras bem. 
porqué tens hom coraç.ão e 
boa youtade e tornar-te-has 
um habil operario. Se <]11i-

zcr '.;s cO lltillll;\\" COIlIO en 
espero [lli[ls, tU[l instrucção, 
tu podc1'úS frel} uen ta r [I es 
clt ola, nocturna, j unto com 
os ontros opemrios da tena. 

Antonico füi emlwr:l , agm
decendo ao professor as pa· 
lavras am:l"eis, e enxugan
do [IS l:\nilll<1s com () dorso 
da mão. 

..-\gom ::111 í o ycc1es! Elle 
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seduto aI suo deschetto, ln
sieme coI padrone, che gli 
iuseglla il mestiere: ha già 
imparato qualche cosa, esta 
rattoppando un paio di scarpe 
vecchie. 

La sua mamma e molto 
contenta di lui, e dice alle 
sue amiche: 

- Questo caro figliuolo 
e la mia consolaziolle, ill 
mezzo alle disgrazie, cIte mi 
hanno colpita. 

I suoi compagni di scuola 
non si sono dimenticati di 
lui, e qualche volta, finita 
la lezione, vanno a visitarIo 
llella bottega deI calzolaio. 

Tonietto rivede sempre 
con piacere quelli cIte fu
rono già i suoi condiscelwli, 
ciascuno dei quali ha sem
pre ulla domanda da fargli. 

- J\Ii rincresce assai -
dice Tonietto - d'aver do
vuto abbandonare la scuola, 
ma sono contento di adelll
piere iI mio dovere, lavo
rando. 

I suo i compagni 10 guar
dano con alllllli l'azione, e 
dicono: 

- Tonietío e nn bUOl1 
ragazzo; cg-li lavol'<l e gna
dagna per la sua mamma. 

está sentado ao seu banqui
nho junto com o me~tJ'c que 
lhe ensina o officio; já ap
prendeu alguma coisa, e csh\ 
concertando um par de sa
patos velhos. 

A mae está muito sati
sfeita com elle, e diz a suas 
amigas: 

- Este bom filhinllO é a 
minha consolação, entre as 
desgraças que me affligem. 

Seus companheiros de es
chola não se esqueceram d'el
le, e urna ve;r, ou outra, de
pois da aula, vão "\isital-o 
na loja do sapateiro. 

Antonico revê sempre com 
prazer aquelles que fOTam já 
seus condiscipulos, cadaum 
dos quaes tem sempre uma 
pergunta pam lhe dirigÍl'. 

- Sinto muito - diz 
Antonico - ter sido obri
gado aballdonar a eschola, 
mas estou satisfeito com o 
cumprimento do meu dever 
trabalhando. 

Seus companheiros olham 
para elle admirados e di-
zem: 

Antonico é hom me
nino; elle trahalha e ganha 
para a mae. 
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J~ IlOn ul'l'icciano piu iI 
li<lSO, pelisando allo spago, 
che sporca le malli! 

GiusepI)e lUazzilli. 

Giuseppe Mazzini, geno
vcse, ebbe come Cavour, una 
gran mente, e tlltto si de
l1ict) alla redcn-
zione della pa
tria. 

Giovane anco
ra, dovette esu
lare, ma in esilio 
lavoro costante
mente per la li
berazione dell'l
talia. 

Giuseppe ~Iaz
zini fu buono an
che da fanciullo, 
cd i snoi maestl'i ne erano 
molto contenti. Egli poi a
maya grandemente la sua 
lllalllllla. 

D'allimo ardente, studio
sissimo, coIto, di grande ,a
lore, non yi fll mo to in l
talia dai 1830 ai 1870, di 
cui egli nOli fosse l 'anima. 

Fil presitlente della repub
blica rornall:t uel 18:19; c 

E lIfto torcem mais o lIa
riz, pensando 110 linhol que 
suja as mãos! 

GiusepI)e lUazziui. 

Giuseppe JHazzini, geno
,e;(;, teye como Cavour, uma 
grande men te, e dedicou-se 

t<Jdo a redem
pção da pa tria. 

Moço ainda, 
teve que exilar
sc, mas 110 exílio 
trabalhou con
stantemente pa
ra a resurreição 
da Italia. 

.Uazzini foi 
bom tambem de
sde a meninice, 

e SClIS medres estayam sati
sfeitos com elIe. El1e amava 
l111111cnsflmente a 111ae. 

E,,:pil'ito ardente, muito 
cstudioso, culto, de grande 
força de yontade, não houve 
mOYilllcllto lia Italia, de1830 
a 1870, de (lue elle não fosse 
a alma. 

1'oi pres identc da repll
bl ica romana, em 18-19; c 
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uel 1850, 18GO, 1861, 1866, 
1867 coopero gntUdCmellte 
alla liberaziolle delta, pafria. 

Morl in Pisa nel 1872 iu 
età di 63 anui. 

Vittorio :Emanuele, Oa
millo Oavour, Ginseppe Maz.
zini e Giuseppe Garibaldi 
furono i quattro grandi fa t
to ri deHa redenzione (1'1-
talia. 

Tenete cari, o bambini, 
q uesti grandi uomini. 

DOMANDE ED OSSERVAZIONI. - Dove 
nacque Giuseppe Mazzini' - Perclte 
lo si ricorda nei libri e lo si propolle 
ad esempio ai giovaui f - 11 maestro 
raccontiqualche episodio della vila 
di Giuseppe Mazzini, per fermarne 
la bella figura. nella mente de' suoi 
scoltlri. 

Pl'opl'ietà fisiclte 

dei cOl'pi. 

Tutti i cOI'pi hanno una 
estensione, ossia sono piu o 
meno grandi, o anche, come 
si suol dire, hanno un vo
lmne, ossia occupano piu o 
meno posto. 

Vi sono dei corpi picco
lissimi, come un granello 

em 185fl, 1860, 1861, 1866, 
1867 cooperou yaliosamente 
para a libertaç:ão da patria. 

:Morren em Pisa em 1872, 
na edade de 63 anuos. 

Victor ))Ianoel, Camillo 
Oayour, Giuseppe )Iazzini e 
Giuseppe Garibaldi foram os 
prillcipaes anctores da re
dempção da Italia. 

:l\Iellinos, tenham venera
ção por esses grandes }\O

mens. 

PEIlGUNTAS E OBSERVAÇÕES. - Onde 
nasceu ~Iazzini T - Porqné é lembratlo 
nos livros, e apontado como exemplo 
aos moços f - O professor conte al
gum episoclio ua vida de ~Iazzini, de 
maneira a fixar na mente <l'alies tão 
beUo vulto de patriota. 

PrOIH'iedades -plQ"sicas 
(lOS corpos. 

Todos os corpos tem sua 
e;rtenslio, isto é, são mais ou 
menos grandes, ou, como se 
costuma dizer, tem um vo
lume, quer dizer occupam 
mais ou menos de Jogar. 

Ha corpos pequenissimoí'l, 
como um grãosinho de ureia, 
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di ~a hhia, e dei corpi gran- e corpo;,; gnlllt1is~illlos como 
dí~sillli, come la terra, iI a tena, o sol, as estreI
sole, 10 steIle, ece.; nUL IlOll las, etc.; ])]as llão existe 
esiste nessun corpo, che non corpo llellhulll que llão tenha, 
abbia una certa estensione, certa extensão, e que não 
che non occupi uu eerto occupe um certo espa\~(), 

spa;;;io, sia pure piccolissimo. ailHla que pequenissimo. 
CosI avyiene, che doye ~-~SSilll acontece, que onde 

sta Ull corpo, ivi nou no puo está um corpo não pode fi
stare uu aItro; il che si suole cal' outro; o que se costuma 
esprülJere dicendo che i cm'pi significar dizendo que 08 

SOIi ai 11/])(' 1/ etntbili. corpos 8(lOi mpel/et}'(( ceis, 
-Voi potrete dire che si Vos podereis dizer que se 

pn(" far penetrare uu chiodo faz penetrar um prego 110 

lld muro o una mano iu un muro, ou uma mão n'uma 
('alino tfacqua. )Ia, nel pri- bacia, de agua. :;\Ias no pri
mo caso, se voi togliete il meiro caso, tirando o prego, 
chindo, vedrete cIte nel muro vereis que no muro ficou um 
e l'imasto uu 1mco. I .. a pie- buraco. A pedra, forçada 
tra, forzata daI chiodo, lia pelo prego, teve que ceder, 
donüo cedm·e, ha dovuio teve que deslocar-se para 
I'pnstal'~i, per far posto aI dar logar ao prego, X o se
chinelo, K el secondo caso, la I gundo caso, a mão penetra, 
lllallO penetra, ô yero, llel- é verdade, na agua, mai'\ 
l'a('(1ll:1, ma q nesta pure e esta é tambem obrigada a 
cosnet-ta a spostarsi, a 111110- deslocar-se, a mover-se, para 
vCl'"i, per fur posto a quella, dar Iogar (L mão, assim que 
cosiccllô il SIlO livello si in- o nivel se levanta, 
llalza. 

Prendete, per persuadeni 
di cio, ua bicchiere pieno 
d 'acqna, e lascia te vi ('ade r 
dentro adagio adagio Utl 

grosso dottolo: l' ;teqna ~i 
il111alzel'à. impron~is;tlUe]\te 

Tomai, para convencer-vos 
d'isto, um copo cheio d'n
o'na e deixai n'elle cahir b , 

um calhau: a agua le,'an
tal'-se-ha impl'oyisamcnte, pa
ra dar Iogar ao calhau, e 
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per far posto aI ciottolo e 
si verserà all'esterno. 

I corpi si lasciano diYi
dere e suddividere, piü o 
meno facilmente, in miuu
tissime partícelle: uu mat
tone, per esempio, PU() es
sere pestato e ridotto iu 
polvere finissima; un pezzo 
di ferro puo essere limato 
e ridotto alIo stesso stato. 
Alcune sostanze si dividono 
e' suddividono in modo ve
ramente prodigioso. II mu
schio e una di queste; basta 
una piccolissima pal'ticella 
di essa per profumare tutta 
una stanza, tutto uu appar
tamento, e per moltissimo 
tempo. Oon una piccolissima 
particelIa di anilina rossa si 
possono tingere in rosso pa
recchi litri d'acqua. 

S'intende agevolmente, da 
quanto si e detto, che i corpi 
sono composti di moIte par
ticelIe o molecole addossa te 
o meglio attaccate le une 
aUe altre. Queste particelIe 
pel'o non combaciano mai 
perfettamente. Tra l'una e 
l'alha· molecola resta sem
pre un po' di posto, uno 
spazio vuoto, piccolissimo, 
che si chiama p01·O. Tutti 

del'l'amnr-se-ha fora do copo. 

Os corpos deixam-se di vi
dir, subdividir mais ou me
nos facilmente, em parcella:-; 
minusculas; um tijolo, por 
exemplo, pode ser písac1o, e 
reduzido em po finíssimo; 
um pedaço de feno pot1e ser 
limado e reduzido no mesmo 
estado. Algumas substalHjaH 
dividem-se e snbdiyidem-se 
de malleira verdadeiramente 
prodigiosa. O musgo é uma, 
(l'elIas; basta Ullla pal'eella 
minuscula para perfulluH' um 
aposento inteiro, toda lima 
casa e por muito e muito 
tempo. Oom uma intima par
ticula de anilina vermelha 
podem-se tingir de vermelho 
muitos litros d'agua. 

En tende-se facilmente, do 
que temos elicto, que os cor
pos são compostos de muitas 
partículas, ou moleculas, so
brepostas, ou melhor, pega
das umas ás outras. Estas 
particulas, porem, não ca
lham perfeitamente. Entre 
uma e outra molécula fiea 
sempre um pouco de logar, 
um espaço vazio, pequenís
simo, que se chama pOl'o. 
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i corpi hauno pori, tutti i 
corpi SOIlO 2JOJ'osi. I pori 
l';OUO quasi sempre cOSI pic
coli, che llOU si possono ve
dere ad occhio nudo; oc
corre, per discernerli, l'aiuto 
deI microscopio. 

La carta sugante succhia 
l'illchiostro deUo scritto ap
punto. per la sua porosità. 
La carta da filtro lascia pas
sare i liquidi attraverso i 
suoi pori. 

Tutti i corpi sono pesanti, 
o, come si dice in aUro mo
do, tutti i cOl'pi pesemo. Oio 
non vnol dire, per alh'o, che 
tutU abbiano un gran peso. 
Vi sono anzi corpi leggeris
simi, p. es. la piuma, e corpi 
pesantissimi, p. es. il plati
no; ma llessun corpo puo 
esser privo di peso. Impare
rete piu tardi, se continue
rete a studiare, che causa 
deI peso dei corpi che ci 
circondano e la terra. La 
terra agisce come una grande 
calamita, ed atUra a se tutti 
i corpi piu piccoli di essa. 
00131 se i corpi non sono so
stenuti, cadono inevitabil
mente verso la terra; e voi, 
che sbadatamente YÍ lasciate 
tah~olta sfuggir di mano 

Todos os corpos tom poros, 
todos os corpos são 1)01'0808. 

Os poros são quasi scmprl' 
tão pequenos, que não se 
podem ver a olho nú; é ne
cessario, para Yel~os, o auxilio 
do microscópio. 

O papel mata-borrão, ab
sorve a tinta da escriptul'a 
justamente pela sua porosi
dade. O papel de philtro 
deixa passar os liquidos a
tra,-ez de seus poros. 

Todos os corpos são pe
sados, ou, corno dií:-se por 
outra forma, todos os corpos 
pesam. Isto não quer dií:er, 
alias, que todos devem ter 
grande peso. Ha até corpos 
muito leves, por exemplo a 
pluma, e corpos pesadissi
mos, por exemplo o platino; 
lllas corpo nenhum poae ha
ver sem peso. Ha,eis de ap
prender mais tarde, se COll

tinuardes a estudar, que cau
sa do peso dos corpos que 
nos circundam, é a terra. A 
terra age COlllO um grande 
magnete, e attrahe a HÍ todos 
os corpos mais pequenos que 
ella. AS5im se os corpos não 
são sustentados caltern ineYÍ
tayelmente para a terra; c YOS 
que, descuitlosamente dexais-



- 189 -

chicchm'e o bicchieri, cono
scete per dura esperienza 
1'esposta verità. 

Taluno forse dirà: ii fumo 
va in alto, le n uvole non 
cadono a terra, e certi pal
loucini, se non fossero trat
tenuti . da nn filo, se ne .0-
lerebbero a trovare le' steIle. 
Dunque non tutti i corpi 
cadono verso la terra. 

Questi fatti formano solo 
apparentemente una eccezio
ne. Fumo, nuvole,.pa11oncini 
e palloni si trovano immersi 
nell'aria, e vanno in alto 
soltanto perche sono piu leg
gieri di essa. Per convincervi 
di cio, pigliate un sughero, 
e ponetelo in fondo ad un 
vaso pieno d'acqua; se lo 
lasciate libero, ii sughero 
non rimal.'rà aI fondo, ma 
si affretterà a salire alla su
perficie. Percbe cio ~ Perche 
il sughero e piu leggiero 
dell'acqua. Ana stessa ma
niera il fumo, le nuvole, i 
palloni, essendo piu leggieri 
dell'aria, s'innalzano in seno 
ad essa, invece di cadereverso 
terra. Se non ci fosse Faria, 
anche il fumo, anche i pallo
ni, anche le nuvole cadrebbe-
1'0 alIa superficie terrestre. 

vos fugir das mãos ehicaras 
ou copos, conheceis por durai 
experiencia, essa verdade. 

Alguem dirá, tal '\ez : o 
fumo sobe para o alto, aS' 
nuvens não cahem para a 
te1'1'a, e certos globos, se não 
estivessem seguros por um 
fio, voariam ás estrellas. :gu
tão nem todos os corpos 
cahem para a terra. 

Estes factos formam só 
apparentemente uma excep
ção. Fumo, nuvens, balões 
e globos acham-se mergulha
dos no ar, e vão alto só 
porqué são mais leves que 
elIe. Para convencer-'\os d'i
sto, tomai uma rolha e col
locai-a no fundo de um vaso 
cheio d'agua: se a deixardes 
livre, a rolha não ficará no 
fundo, mas appl'essar-se-ha de 
subir á supe1'flcie. Porqué 
isto ~ Porqué a rolha é mais 
leve que a agua. Da lllesma 
forma o fumo, as nuvens, 
os balões, sendo mais leves 
que o ar, elevam-se no seio 
d'e11e, em vez de oahi1' para 
a terra. Se não houvesse ar, 
tambem o fumo, tambem os 
balões, tam bem as nuvens 
cahiriam para a superficie 
terrestre. 
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N ou crodiate, o gioyauot
ti, ehe sia una scmplice ell
riosità semm Y:1lo1'e, lo stn
dial'e Ie pl'opl'Íetà dei v:ll'i 
corpi; no, l'uOlllo impal':t COIl 
(FlcStO stndio a distiugucre 
quali sono i corpi danllosi, 
(pudi gli utili, qnali perci<" 
devono fuggirsi, quali ricer-
earsI. 

Studiate dnnque, o giova
netti; y'accorge1'ete pitl ta1'
di della grande utilit:'t ehe 
si puo 1'icaval'e dallo studio. 

VO)UXDE ED OSSERVAZIO~I. - I pochi 
eSl,erilllcnti qui accelllHtti, e gli :dtri 
l'iü accollci che il ruae,tro sal,r:'t cou· 
g"gllare (b se, tlC\"OllO esse r fatti ve· 
dere ai fallcilllli. - Estensiolle, im· 
l'cuetrabilità, I'orosità" peso dei corr1i: 
q neste S0l10 proprictit gellerali delI a 
JUateria. - E utile di cOlloscere Cjueste 
pruprietit f - Perche? - Qllalche o· 
selllpio pratico, iuuestato abilmellte 
in l[ualche raccollto. - Perche nou 
cade ht lllua o iI solef - Cellno deI· 
l'attraziollc ulliyersale. 

Piante oleose. 

}-'rlt le piante industriali 
pilt comuni sono da mettersi 
la colza o 1'lH'izz01le, iI liuo 
e la c((J/a}J((, clle -vedete di
segnati 11el foglio aCI':lnto, 

};ão pellseis, mClliuos, (lHe 
seja Ullla simples curiosidade 
sem valor o estudo das pro
priedades dos yarios corpos: 
11:10. o homem apprende por 
este estudo, a di:-;tillgnir 
quaes são os corpos nocivos, 
quaes os uteis, e quaes por
tanto deYe.l11-se eyibr e guaes 
lH'oeunll'. 

Estudai, menino:,,; aper
cebcr-yos-heis mai:" tarde, da 
grande lltilidnde, que se pode 
tirar do estudo, 

J'1':ltUU»;TAS E OBSE[\\'AÇÕE5, - As P"I1' 

cas eXl'eriollcias aqní apontadas, l' :l'i 

outras mais opportulla~ que () profl'~

SOl' souher apresentar por si, del-elll 
s"r lllo';!Taüas aos meninos. - Ex, 
tellsi-'o, ill1penctrabilid:ulc, porositla· 
,I .. , peso ,ll)s c0rpos: e'ilas süo pro. 
jlrie,!a(lcs g;er".es (la matHia. - É mil 
c"nlleccr ("tas propric(l<lflt·s? - Por· 
'Jué ~ - ,-\lgl\lll exellljlio pratico en· 
xl'l'tmlo 11:!1.ilmente Plll UUI CO!ltO, 

POl''Ju{ llií,) cahe a lua oa o sol t 
- Id'ê:l da attl'RCçUO nui,ersal. 

Plantas oleosas. 

Entre as plantas indn
striaes mais commums de
yem ser consideradas a colza, 
o linho, e o cfll/lw lU o, que 
vedes descn lIados aquí ao 
lado. 
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Tu tte e tl'e sono pian te I Todas as t.res são plall tas 
uleose, d:\nno cioe un seme, oleosas, isto é, d~o uma se-

Lino 
Linho 

Canhamo 

daI q uale si ricava olio. 
Quest'olio peru Hon e moIto 
hnono per gli usi di cucina. 
Come condimento, l'olio mi-

Colza 

mente de que se extrue oleo. 
Este 01eo, porem, 11ão é mui
to bom pura os u~os da co
zinha. Oomo tempero serve 
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!.diol'O C quello d'oliIHf, clto 
l'Í ricava appullto dai frutti 
tlelI'oli\'o. 

r~a col;r,a () raYÍZZOllC e 
coltinda in Italia sn vasta 
scala, appunto per cavar Fo
lio da' suoi scmi, i <juali 
sono coutenuti ill uua spe
cie di haccello, detto 8iliqu((. 

Il lino e la canapa sono 
lllolto imporlallti, ancho co
me piante tessili. 

II lino e nna pianta all
nua. I slloi fiorellini a cin
que petali sono di nn bel 
colore celeste. 

I,a parte piu ntile di 
questa pianta e il fnsto. 

I fusti si legano in fasci 
e s'immergono 11eI mi'ccero 
per alcnni giol'l1i, Levàti daI 
màcero si mettono aI sole 
nel nsciugal'e, Quando siano 
bell secchi si rompono colla 
lIwciltlla, quincli si passano 
a nu pettine mdo per libe
rame la parte fibrosa dane 
lische e daI capeccltio, poi 
ad nn pettine piu fine, per 
levame la stoppa, I fili cOSI 
ripnliti sono Incidi e resi
stenti, e si mettono in com
mercio sotto iI nome di lino 
binnco; iI q uale, filato e tes
suto, ci fOl'llisce la he11a tela 

melhor o azpite, qne se ox
tra II(~ j nstamclI te dos frllc
tos da oliveira. 

A ('o lza c lllt i \'a -se larga
mcnte na, ltalia, justamente 
para se extrahir oleo de snas 
i5emcntcs contidas n' uma Ya
gem chamada 8ilíqua. 

o linho e o cánlla1ll0 são 
mais importantes, tam hem 
como plantas tcxeis, 

O linho é uma plantn an
nuaI. Suas tlorsinhas a eÍnco 

i petalas são de uma linda 
cor nzul. 

A parte mais ntil cl'esta 
planta é a haste. 

As hastes ligam-se cm 
lllolhos e mergulham-se no 
tanque de maceração, Tira
das do tanque são postas ao 
sol a seccal'. Quando í'ão en
xntas são trilhaela~ pela [j}'((-

1utdci}'((, depois paí'sadas por 
um pente largo, que lhe!" 
limpa a parte fibrosa das 
((ri8c((8 e do tasco, e emtim 
por um pente mais fino que 
lhes tira a e8topa, Os fios 
assim limpos são 1 ucidos e 
resistentes e põem-se em com
mereÍo sob o nome de linho 
branco; que, fiado e teci<1n, 
fornece-llos aqne11a linda te-
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con cui si fanno le nostre 
migliori biallChel'ie. 

I semi deI lillo, deUi an
che liIl08((, ridotti in farina, 
SCITono a preparare cata
plasmi, utilissimi in molte 
maJattie; oppure, compressi 
sotto ai torchi, ci provve
dono un olio abhondante, 
che si adopera per illumi
nare, per la preparazione 
dei colori e delle .ernici e 
per la fabbricazione dell'ill
chiostro da ,stampa. I panelli 
l'imasti senono poi di I}tti
mo concime pel terreno e 
di nutrimento aI bestiame. 

La canapa somiglia molto 
aI lino, perche anche essa 
ci dà fi bre che si possono 
filare e tessere, ed olio. Il 
suo fusto pero e molto piú 
grosso e piu alto di quello 
t1d lino. 

II fusto della canapa vie
ne la,orato come quello deI 
lino. 

I.Je piante oleose deI Era
sile sono molte, e di grande 
,alore scientifico e COlllmer
ciale; le piu conosciute sono 
iI ricillo (I lIWJnO}l((., da cui 
si estrae un olio purgativo 
universalmente conosciuto, iI 
de1l(U~, la, bab08((' e altl'e. 

7 - Italo-Pol'loghese. 3· classe. 

la, de que se faz a nossa 
melhor roupa branca. 

As scmelltes de linho, cha
madas tambem linhaça, re
duzidas em farinha, selTem 
a preparar emplastos utilis
simos em muitas molestias; 
ou comprimidas na prensa 
nos dão um oleo abnndante, 
que se usa para illnminal', 
para a preparação das tinta~ 
e das vernizes, e para o fa,
brico da tinta para impri
mir. Os residuos servem de 
bom estrume para o teneno 
e para alimen tal' o gado. 

O cânhamo parece.-se muito 
com o linho, porqué tam
bem nos fornece fibras, que 
se podem fiar e tecer, e oleo. 
Sua haste é, porem, mais 
grossa e mais alta que a do 
linho. 

A haste do cânhamo é 
trabalhada como a do li
nho. 

As plantas oleosas t10 Bra
sil são muitas e de grande 
valor scient.ifico e COllllller
cial; as mais conhecidas são 
o 1'icino ou mrt1noua, ue que 
se extrahe um oleo pUl'gati,-o 
universalmente conhecido, o 
dendé, a babo8(t e outras. 
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nOl'otea ell iI suo ('ane. 
(Storia vera)_ 

Dorotea era un'orfanella, 
che le dÜ3gmzie avenUlo ri
dotta alla piu squallida mi
soria; ma prima della morte 
de' suo i genitori essa aveva 
gotluto giol'lli feliei. Suo pa
dre era gianlinierc di Oa
tel'Ína d' Al'agona, prima 
llloglie di Bnrico VIII, 1'e 
d'Inghilterra, e Dorotea lo 
accompagnava sovente Hei 
gianlini deUa 1'egina. La 1'e
gina I'avc\a presa in grande 
atfeúone, si compiaccva di 
parlare 0011 lei, e le faceva 
sOYente piccoli regali. Fra 
Faltre cose,le dono un pic
eolo e gentile cagnetto, che 
seg'uiva dappertutto la sua 
llllOya padl'oncina, cio che 
,~-li gnadagn() iI nome di 
Costallte. J\Ia vennero i gior
ui deUa syentura. :\lor1 la 
l'egina, c poco dopo mori
rono a Doroten, anche i ge
llitori, sicche la poveretta ri
Illase sellí,;a ainti colla nonna 
cioca ed assai vecchia. 

Dapprincipio essa pron'i-
110 a se ed aUa nonna ven-

DOl'othea e seu ('a('horro 
(Historia verdadeira'\. 

])ol'üfhea ent nUla ol'phan
sillha, que as desgraça:.; ]w

viam reduzido á mais esq na
lida mi8oria; lllas antes da 
morte de sens paes havia 
passado dias fel izes. ~en pae 
font jardineil'o de Catlwl'in:l 
de Aragão, primeira lllulher 
de Henrique VIII, rei da 
Inglaterra, e DOl'Othca o ac
companhal'a muitas Yczes· 
nos jardins da l'ainlJa. -'C\ 
raillha puzem-lhe muita af'
fei~~ão, com rll'<lzia-se em fal
lar com ella e fazia-lhe fre
quentemellte pequenos pre
sentes. Entre outros deu-lhe 
um cachorrinho mimoso e 
gentil, quo segnia em to(h 
:t parte a sua, 110Y<1 patrüa
sinll:l, o (lue lhe Y:110u o 
nome de C01/strul/r'. :\Ias Yic
mm os dias do infol'tllnio. 
)Iorreu a raÍllha, e pouco 
depois falleeeralll ta1l11)('Ill 
os paes de Dorot!tca, assim 
que a coitmlinll:l 1icoll sem 
recursos, com a a .. 6 ceg'a e 
mnito \0111:1. 

No prineipio clla arralljoll 
o seu sustento e da :1\"tJ ,-ell-
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dendo fiori e frutti per le I dendo flores e fructa pelas 
st~rade di Londra. Ma giullto mas de ~ont1res. lUas, che
l'lllverno, le venlle meuo I ~at1o o lllYCrnO, faltou-lhe 
'luesta fonte di guadagllo e ~sta fonte de Incro, e foi 

fu eostretta a chiedere l'e
lemosina. ElIa era sempre 
ac.compagnata daI fedele Co
sfmlfe, che era la sua unica 
consolazionc. }\[a uu giol'no 
gliclo rubarollo, e la povera 

obrigada a pedir esmola. 
Ella era sempre accmnpa-
11 hada pelo fiel C()ilst~nte, 
que era a sua ullica COllSO
l:t<;:ão. ::\1:\8 lh-o roubaram, 
e a pobre menina sentio-se 



fanciulla. si sentl piú infe- : mais infeliz que nunca.. 

I li l'e dte mai. 
U lla ::;e ra , dopo aver pas

sato la, giornata m enc1i e::mdo 
se nza qua.si buscar 1lulla, la 
lloy e ra Dorotea, YÍnta daI 
dolol'e, stinita dalIa fame e 
intirizzita daI frelIdo, eada o 
:-:H'nuta a, te rra. l\Icntre gia- ! 

cO \:l iII llltcllo stato, fu ri- I 
clti :\luata in so da nn cane 
che l e sa ltellaya intorllo ab
baialldo. Era 008twde, che 
a furi a di carezze csprimeva 
la sua ginia p e r ayer ritro
yato ln sua, padrOllCin :1 ! L ec
(ja ndole iI vi so e l e mani , 
l'a,ev:1 ric: hiamata iu vita. 

Uma brae ao escurecer, 
dcp~ i s de ter passado ° dia 
m endi gando, sem arranjar 
quasi nada, a pobre Doro
tliea, ven cida pela ao!", ex
te1\uada peb fom e c tiri
tando p elo frio, ca !tio des-

Ldlecidtt por torra. EIll<luall 
to fi cava n'aquelle estado, 
foi despertada por um ca-
ch orro que le pulanl em 
torno latindo. Era Oon8t((n
te, que a for~a de caricias 
exprimia. o co nteu talllento 
ele t er encontrado a sua pa
troasin 11ft! I jambelll10-1h e a 

\

. face e as maõs a lm\'Ía rea
nimado. 
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Ora che ti ho ri t ro
ndo, mio caro Costal/te _ 
disse la fanCÍlllIa prcudeu
dolo fr:l le braceia - io posso 
ca ll1mi nare e tornare a casa. 

Agora que t e ellcon
trei, m eu caro C01lstante -
disse a menina, tomando-o 
entre os braços - eu posso 
andar e voltar para. a casa . 

La 110n na san\ b01l · COll ten LI I Y O\"Ó estará bem satisfeita 
anche lei cbe tu sia ritor- I em te vendo voltar. 
nato. 

)la impro\-,isamente nu 
Homo in linea s'avvicill:1 
alla fanciulla, e 10 dice iu 
tono aspl'o: 

Mas improvistlmen te um 
homem ele libl'é appl'ox.í
lllOU-SC ela, menilla, e disse
lh e em tOlll aspo1'o: 
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- Rendimi quel cane! I 
piccola (lisgmziata; - e glie 
lo strappa dalle braceia. 

- :JIa,signol'e, iI cane e 

III io; e iI cane che; mi lia 
oOllato la bnona regilla Ca
terina! 

- Oh! - c1i~se l'uo1l1o 
scoppiando daIle ri:"a - til 
hai propl'io l'aria d' ulla fa-

Deixa aqueIle cachor
ro - pequena desgraç-ada; 
- e 111'0 arrancou das mãos. 

- 3In::::, s'Cnhor, o cachorro 

é meu, é o cachorro (lue me 
deu a saudosa rainha Ca
t h:1l'i 11 a ! 

- Ali! - di:"se o homem 
:-'ahilldo n'uma gargaIhaila
tu tens mesmo os ares d' u-
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yorita di rcgina! - E COSI 

dicendo si allontanõ, por
tando con se iI cane. 

Qnantunqne fosse assai 
debole, la povera fanci nUa 
fece uno sfol"w per seguirIo. 

Quando iI SOlTO fu arri-

vato a casa dei suoi padru-
11i, Dorotea lo supplic() di 
laseiarla entrare per parlare 
nUa signora; ma egli le 
chi use la porta sul viso. 
üolla disperazione neI cuore, 
la poveretta si sedette pian
gendo sopra una pietra, ri
soIuta di attendere q uaIcuno 

ma, favorita de rainha. - E 
assim dizelldo, affaston-se, 
leyando comsigo o cachorro. 

Elllbora, muito fraca, a 
menina fez um esforço para 
seguil-o. 

Quaudo o lacaio cllegou 

a casa dos patrões, Doro
thea pedio-Ihe que a deixasse 
falla l' com a senho l"a; mas 
elle fechou-lhe a porta na 
cara. Oom o desespero no 
coração, a coitadinha sentou
se chorando sobre uma pc
dra, l·csoIvida a esperar por 
qualqucr pessoa da familia, 
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deHa famig-lia, per potcrgli 
parlare. l!-'inaIIllcnte si udl 
iI rumore di una carrozza; 
era iI signor Tomaso 1\Io1'e, 
iI grau c:lncelliere, che to\"
llaylt a casa. Ije porte si a
prirono, e ht signora ]Iorc 
yellUe ad illcontrarlo. II si
gnor More, discendendo di 
.ettura, .ide Dorotea che 
piangeva e sembraya soffe
rente. Egli rimprovent í scni 
di non averla soccorsa. ln
coraggiata da queste dimo-' 
strazioni di benevolenza, ])0-

rotea si ayallZa .erso di lui 
e dice: 

- E ben vero, signore, 
che ho fame e freddo; ma 
io non sono venuta qui per 
chiedere la carità: sono ve
nuta per reclamare il mio 
cane, il mio caro Cost(O/te, 
che uno dei Yostl'i domestici 
mi lIa portato via. 

- Come osate voi - disse 
la signora More - reclamare 
COUle yostro un cane che mi 
appartiene? 

Dorotea non ebbe iI co
raggio di rispondere. La si
gnora paroya SI irritata! ::\la 
essa disse aI signor Tomaso: I 

I 

- ln yerità, signore, quel I 

para lhe poder fallar. Afinal 
ouyio-se o rodar (rllm carro: 
era o senhor Tholllaz .1[ore, 
o grande chanceller, que 
yoHaYlt para a casa. -t~s por
tas abriram-se, o fi senhora 
1'I10re foi de encontro ao llla

rido. O senhor More, apean
do-se, vio Do1'othea que cho
rava e parecia :Hloentada. 
Elle exprobrou a seus cria
dos porqué não lhe presta
ram soccor1"o. Animada por 
estas demonstra«;ões de be
nevolencia, Dorothea appro
ximou-se d'el1e, e disse: 

- É verdade, meu se
nhor, que estou com fOlue 
e com frio; mas eu não vim 
aqní para pedir e;;;mola; vim 
para reclamar o meu cachor
rinho, o meu querido COI/S

tai/te, qne um de vossos 
criados acaba de roubar-mo. 

- Como te atreves -
di sse a seu hora ::\lo1'e - fi 

reclamar UIll cachorro que 
me pertence ~ 

Dorotea, não teye a cora
gem de responder. A se
nhora parecia muito irri
tada. )las el1a disse ao se
nhor Thomaz: 

- Na verdade, meu se-
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cane e mio; me l'hanno ru
bato circa tre mcsi 01' sono. 

, - Avete scntito, signora? 
E precisamente da tl'e mesi 
che voi l'avete. 

- Cio e vero; ma yoi 
sapete bene chi me l' ha 
dato. 

- .si, voi avete ragione; 
ma io so anche ch'egli l'a
veva comperato da un UOlllO 
che non conosceva. 

- Come puo proyare que
sta fanciulla che il cane e 
suo? 

Discorrendo, erano entrati 
in casa, e Dorotea, invitata 
daI signol' ::'\lore, li aveya 
seguiti. 

- AscoHate, - disse il 
signo r Tomaso, - io sono 
primo giudiee deI regno, e 
come tale e mio doyere di far 
l'emlel'e giustizia a tutti. Koi 
abbiamo qui un testimonio 
irrecu~abile. Portatemi iI 
cane. 

Glielo portano, egli lo 
mette sulle sue ginocchia e 
llice: 

- Voi dichial'ate, signo
ra, che iI cane e vostro, e 
lo chiamate Sult((no; qnesta 
fanciulla dice che appartiene 

Ilhor, aquelle cachorro é meu; 
m'o roubaram ha quasi tres 
lllezes. 

- Ouvistes, senhora ~ Ha 
tres mezes justamente que 
vos o tendes. 

- Isto é verdade, lllas 
conheceis bem quem m' o 
deu! 

- Sim, tendes razão; mas 
eu sei tambem, que elle o 
comprara a um homem des
conhecido. 

- Como pode provar esta 
menina que o cachorro é 
d'ella ~ 

Conversando entraram em 
casa, e Dorothea, a COI1 vite 
do senhor More, os seguira. 

- Escuta - disse o se
nhor Thomaz - eu sou o 
primeiro juiz do reino, e 
como tal, é de meu dever 
fazer justiça á todos. Nos 
aquí temos uma testemunha 
irrecusavel.Tragam para aquÍ 
o cachorro. 

O trazem, elle o põe so
bre seus joelhos e diz: 

- Vos declames, senhora, 
que o cachorro é vosso e o 
chamfles Sultão; esta menina 
diz que lhe pertence e o 
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t1 lei, c lo chiüma 008{rll/te. 
lUettetcvi ciascuno a un an
golo opposto deUa camera e 
ch iamatelo. 

La signora :1Uore comin
cio: 

- SlIltW/O, Sultal/o! "ieui 

chama Oon8tallte. Oolloqne-se 
cada uma n'um angulo op
posto da sala e chame-o. 

o seu hora More começou: 

- SulUio, SnlUio! vem i 

dalla tua padrona, mio gentil I tua patroa, meu gentil Slll 
Slfltano. telo. 

II cane non rispose a que- O cachorro não respond eu 
sta chiamata chc con unleg- a esse chamado, senão com 
giel'o llloyimento deIla coda. um ligeiro mOyimellto da 

cauda. ' 
Dorotea chiam(') aUa sua 

volta: 
C08tallte, C08{all"te! 

II cane 11011 ebbe cOSI 

Dorothca chamou por sua 
yez: 

- OOJ/8tal/te, Const({ute! 
O cachorro apenas ouvio 
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presto udito qnell1ome, che I aqueIle nome, saltou dos joe
salto gili dnIle ginocchia deI lhos do chanceller, para ati
cancelliere per andare a get- rar-se entre os bmços da sua 
tarsi tra le braceia della sua patroasinha, com as mani
padroncilla, con tutte le di- festações do jubilo mais 
1110straziolli della piii vinl vivo. 
gioia. 

- La cosa e chiara, 
disse iI signor Tornaso; 
il cane ha riCOllosciuto ~a 
sua vera padrona. Egli e 
degno deI nome- che porta. 

- Ascoltate, mia fanciul
la, - disse aUma la siguora 
:More a Dorotea; -- se voi 
yolete vendel'lni iI vostro 
Costante, io ve lo pagherb 
uu bno11 prezzo. 

- Ali! signora, io n011 
posso separarmene. N 011 mi 
tentate con of'ferte di dalla-
1'0, ve ne prego, percltc la 
miseria in cui si trova la 
mia povera nonna potre b
bero farmele accettare. 

- Oh! poiche voi avete 
una nonna, io vi daró anche 
una coperta pesante per lei. 
Dite, volete vendermelo~ 

Dorotea, dopo uu mo
mento di riftessione, le l'i
spose, struggendosi in la
grirne: 

Não ha duvida - disse 
o senhor Thomaz - o cachor
ro acaba de }'cconhecer a sua 
vel'dadeira dona; elle é di
gno do nome que traz, 

- Escuta, meniua- disse 
então a senhora More - se 
quizel'es vender-me o teu 
Constan te, eu te pagarei um 
bom preço, 

- Ah! minha senhora, eu 
não posso separar-me d'eUe, 
Não me tentem com offere
cimentos de dinheiro, peço 
lhes por Deus, porqué a mi
seria cm que se acha a mi
nha pobre avó, po(leria in
d uzir-me a acceital-os. 

- Oh! uma vez que tens 
uma avó, eu te darei um 
cobertor pesado para ella. 
Dize, queres me vender o 
cachorro ~ 

Dorothea, depois de um 
momen to de reflexão, }'es
pondeu-lhe com os olhos 
arrasados de lacrimas: 
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- Ebbenc! ... prendetelo, 
signora: - e copriY:l di baci 
ii piccolo animale, pl'cscn
tandolo aUa signora J\Iore. 

- Cara fancinHa - disse 
allora iI grau canccllicre,
tu hai fatío UI1 grande S:t
crificio per compiere iI tuo 
doycre. 10 ti procurero una 
migliorc occupazione di quel
la \li mendicare, per SOYYO
llil'e ai bisogni della tua 
nO\1n:l. 'Tuoi tu restare presso 
mi;l figlia, come senetta? 

- Bcn yoIentieri, signore, 
plll'che 110a debba abbando
na1'O la mia nOllua. 

- Dio mi guan1i dnl so-
., l' 'b pal'arn. la nlla casa e a -

lmstanza grande per tutte e 
due. IJa bUOlla ,ccchia pa8-
serà qui il resto de' suoi 
giorni, e uoi llOU le lascie
remo mancar nulIa. 

Il signor :l\Iore mantenne 
la parola, e lo due poyere 
Cl'C'ature da quel giornó non 
suífrirol1o piu. 

Pois bem! tome-o, se
nhora, o cobria de beijos o 
pequeuo animal, npresentan
do-o á senhora J101'e. 

- Querida menina - dis
se então o grão ehancdle1' 
- tu ncnhas de fa/:cr UIll 

grand.e sacriticio pnra CUlll

prir o teu de,er. Eu te pro
curarei uma occnpaçiio me
lhor que a de pedir esmola, 
para proYel' ás necessidades 
de tua ayó. Queres tu ficar 
como cl'iadinha junto de 
minha filha? 

Com III uito praíler, 
meu senhor, com quanto 
que eu não deya abando
nar minha :tYú. 

- Deus me li ne de que
rer separal'-Yos! 1\Iinha casa 
é bastante grande para ah1'i
gar-Yos ambas. A boa ye 
lhinha passará aq llÍ o resto 
de seus dias, e 110S não dei
xaremos faltar-lhe coisa aI 
guma. 

O sC1I11Or 1\Iore malltCYC 
a palayra, e as duas pobres 
creaturas, desde aq nelle dia 
nunca mais soffreram. 
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La carta. 

DilUmi, papà, quauta 
carta si consnrnerà iu un 
anno iu tutto iI mondo~
dOlll:llHl(') Peppino una mat
tina di giovedl, alzando gli 
occhi daI quadel'llo su cui 
scnveya. 

- ..:\Ia qnale idea ti passa 
ill qucsto momento per il 
ca po ! - gli rispose iI ba b bo. 
- Rtni facelHlo il compito, 
e filltClTompi per rivolger
mi Ulla domanda, a cui e 
molto difficilc dare una ri
I'posta csatta. 

- Oli e, babbo mio, che 
da grau tempo mi struggo 
daI dcsidcrio di vedere come 
si fa q nesta carta, su cui 
tutti i giOl·ui devo scriyere, 
e llloltC volte piu di quanto 
mi ttlldrebbe ... 

- :Fin che si tmtta di 
questo, iI tuo desiderio e 
onesto, ed io ye(lI"o di ap
pagarlo. Appena :wro un 
}lo' di tempo, ti condulTo a 
yodere una cartíera. Per ora 
accoutentati di sapere quello 
che io ho letto in un bel 
libro, che tratta appunto 
deU' i nd ustria della ca rta. 

o papel. 

- Dize-me: papae, quanto 
papel se gastará ll'um anuo 
em todo o mUll(lo ~ ... - per
guntou J osesito uma m:l
nhan de quinta feira, levan
tando os olhos do cadenw 
em que escrevia. 

- )Ias que idea passa-te 
n'este momento pela cabe
ça! - respondeu-lhe o pae; 
- estás escrevendo a licção, 
e paras para me fazer uma 
pergunta, a que é muito 
difficil responder com exac
tidão. 

- É, papae, que lia muito 
tempo desejo ver como se 
faz este papel, sobre o qual 
todos os dias tenho que es
crever, e, ás vezes) mais do 
que eu teria vontade ... 

- Se isto é tudo, teu 
desejo é honesto, e eu pro
curarei satisfazeI-o. Ijogo que 
tiver tempo te levarei yisi
tar uma fabrica de pa pe1. 
Por emquanto fica satisfeito 
em saber ° que eu li, n'um 
beno livro, que trata justa
mente da industria do pa
pel. 
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Sappi dunque, che l'arte Fica sabendo pois, que a 
di preparare le fibre Yege- lu'te de preparar as fibras 
fali, in modo da rice,ere Ia vegetaes para receberem a 
sCl'ittura, e d'origine anti- escriptura é de origem auti·
chissimíl. Gli Egiziani ne quissima. Os Egrpcios tlesde 
ÜlCeyanO uso da tempo illl- tempo immemorayel u~aYam 
mcmorabile, ed essi trasmi- d'elIa, quando trallsmittiram 
sero ai Homílni i processi, aos Romanos os processos, 
che pel'luettevano di tras- que permittiam transformar 
formare le fibl'e yegetali in as fibras Yegetaes em sllper
sllpel'ficie pulite, bianche, ficies limpas, brancas, flexi-
pieghevoli e durature. yeis e duradoims. 

II yeg-etale, che comune- O vegetal que commum-
mente si adoperava per fnTe mente usava-se para o fa
qUt'sta carta, era il }JapiJ'o, brico d'este papel, era o l)({
piallta che nn tempo cre- PY1'O, planta que um tempo 
~ceYa in grande abbondanza crescia em grande abllndall
llC'lle palndi deIl'Egitto. Sulle cia nos pantaHos do Egypío. 
li bre preparate di questa Sobre as fibraA preparadas 
piallta, adnnquc, si scri.eva d'esta planta, pois, escreviam 
antiC:lmellte dagli Egizi, dai antigamente os Egrpcios, os 
Homani, e in segui to da Romanos e em seguida ou-
altri popoli. tros pOYOA. 

S ell'esÍl'emo Oriente, pe- No extremo Oriente, PD-
1'(\ si svolgeya una ci,iltà rem, desenvolYia-se Ullla ci
ig-nota ai popoli dell'Occi- yilização desconhecida aos 
dente. I Cillesi fabbricayallO povos do Occidente. Os Chim. 
c;nta di seta, i Giapponesi fabricavam papel de scda, 
la fabbricavano di cotonc, os J aponezes o t'abric:lTum 
di cUllapa, di corteccia di de algodão, de cánhamo, com 
gelso, di paglia di riso. Gli cortiça de amoreira, com 
Amhi, stabilitisi in Ispa- palha de arroz. Os Ambes, 
glla ncl 8ecolo XI, furono que se estabeleceram na Res
i ))rimi ad impialltare fab- panha no scculo XI, foram 
hriche di C:tl'hL di cotonc. f primciros a fundar fabricas 
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DaJIa Spaglla, quest'utile tro
vato si sparse poi in tutta 
Europa, ne divelllH' uua dclIe 
priucipali imlustrie e, com'e 
naturale, ando sempre pel'
fezionandosi. 

Dapprima la carta era 
molto imperfetta, non cono
scendosi ancora quella sede 
di procedimenti, che la ren
dono atta a ricevere la scrit
tura. La carta faobricamsi 
con cotone crudo, aveva poca 
consistenza, e si lacerava 
facilmente. 

II trovato deUa carta di 
lino o di stracci di tela e 
tutta gloria italiana; di fatto 
il primo ael usarne fu un tal 
Pace d(t j?abriallo nel 1340. 

Le prime carte fabbricate 
in Europa erano destinate 
alIa scrittllr-a, percio avevano 
molta colla, e costavano mol
tissilllO. Soltanto nel secolo 
XVI si comincio a stampare 
su carta senza coUa, e q uindi ii 
pre;r,;r,o della carta da stampa, 
diminuI sensibilmente. OosIsi 
continuo per due secoli; le ope
ra;r,ioni si eseguivano a mano, 
e si richiedevano pel'cio molti 
operai e grave dis pendio. 

de papel de algodão. Da Hes
pau ha esta util in venção espa
lhou-se por toda a Europa, 
tOl'l1ltndo-se uma das primei
ras industrias e, como é na
tural, andou sempre aperfei
çoando-se. 

No principio o papel era 
muito imperfeito, não co
nhecendo-se ainda aquella 
serie de processos que o ha
bilitam para receber a cscrip
tura. O papel fabricava-se 
com algodão cru, tinha pou
ca consistencia e rasgava-se 
facilmente. 

A in ;-enção do papel de 
linho, ou de farrapos de 
tela, é toda glOl'ia italiana; 
de facto o primeiro que o 
poz em uso foi um certo 
Pace dlt Fab1'inJ/o, em 13JO. 

O primeiro papel fabri
cado na Europa era desti
nado á escdptura, por isso 
tinha muita colla e custava 
muito. Só no seculo XVI 
começou-se a imprimir sobre 
papel sem colla, c portanto o 
preço da impressão diminnio 
sensi;-elmente. Assim conti
nuou-se por dois seculos; as 
operações eram feitas á mão, 
e eram precisos muitos ope
rarios, e grave c1ispendio. 
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I/inYE'lltOl'e della üLhbri
l'a;âone della carta a mac
china fa un fmncese, I--,uigi 
Hobert, iI (llwle, neI 1 iD9 
immagino una serie di a1'
parati meccanici, i quaE per
mettenll10 di fabbricarc carta 
di Iunghezza indefinita e di 
uua data larghezza. I}iIlYen
zÍouc deI Robert fu attuata 
in Inghiltel'l'a HeI 1803, e 
di là si sparse in tutte le 
grau di cartiere d' Europa e 
d' Âmerica. 

Peppino fll molto contento 
d'imparare queste belIe cose, 
ma concluse: 

- Saro ancora pili con
tento, quando mi condurrai 
a ,edere la cartiera! 

LJ<J~lAXDE ED O~SEH\' AZIOXJ. - Si ri
chi:unino alia mente dei fallciu!Ii le 
]lrillcipali industrie delle colonie e 
dell'ltalia. - Si dia nn cenno della 
di,.i8iulle cid 1";'01"0. - Il cOllllllercio 
cd i commercianti. - Commerl"Ío di 
illlportazione e di eSllortazione. 

Yisita a una tipografia. 

U n gio1'llo di vacanza Pep
pino staya leggendo un ca
pitoletto deI suo libro di 
leHura, quando entro ii si
gnor GiacoUlo. 

o inyentor do fabrico do 
papel a mal'hillH foi um 
francez,IJuíz Rohert, o qual 
em 1799 imaginou UIlla se
rie de apparelhos mechani
cos, que permittiam fabricar 
papel de cumprimento in
defiuido e de uma certa lar
gura. A inyell~ão de Robert 
foi actuada na Inglaterra 
em 1803, e d'alí espa]hon
se em todas as grandes fa
bricas da J1~nro1'a e da A
merica. 

.J osesito ficou muito sati
sfeito, apprendendo tantas 
coisas uteis, mas concluío: 

- Estarei mais satisfeito 
quando me leyarás visitar 
a fábrica. 

PEllGl"XTAS E OHSF:P.YAçÕES. - Lelll

lJl'em-se aos menino, a~ prillcipaes 
illul1strias da ltaiia e ,lo Brasil, e 
espeeialmcllte <l", COlOll[,IS. - De-se 
uma idea da dÍl'i,!io liu trabalho. - O 
cOllllllerC'io e os C'ollllnE'reial1tes.- Com· 
lllercio de im porta';ã I) c <le eXl'urtaçüo. 

Yisita a uma tYI)Ogra})11ia. 

Um dia de folga. Josesito 
esta\fl a ler um capitulosi
nho de seu Iiyro de leitu
ra, quando entrou o senhor 
Jayme. 
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- Caro papà - disse Pep
pino - una volta mi spiega
sti come fanno a fabbricare 
la carta; ora, se non ti di
spiace, dilllmi come si fa a 
stampare un libro. Sono 
tanto curioso di saperIo. 

- lo posso appugare su
bito iI tuo desiderio, perchü 
a pochi passi daUa nostra 
bottega c'e la tipografia deI 
signor Vincenzo. Vieni con 
me in bottega e trove remo 
il tempo di dare uu' occhiata 
aUa tipografia. 

Peppino nou se lo fece 
ripetere due volte, e, riposto 
il suo libro, Íu uu attimo 
fu pronto per uscire. 

Ed ecco padre e fi gli o 
nella tipografia deI sig'nol' 
Vincenzo. Questi, ben lieto 
di poter compiacere l'amiüo, 
condusse i visitatori iu una 
grande stanza, dove alcnni 
operai compositori formavano 
su di uno strumento detto 

- J\ieu caro papae - aisse 
J osesito - uma vez me expli
caste como fabricam o p~L

pel; agora se não te for de 
incommodo, poderias me di
zer como se faz a imprimir 
um livro. Tenho grande de
sejo de sabeI-o. 

- Eu posso logo satisfa
zer teu pedido, pois a pou
cos passos tla nossa loja, ha 
a typographi:L do sonhor Vi
cente. Vem comigo na loja 
e teremos o tempo de dar
mos uma volta pela typo
graphia. 

J osesito não lhe fez repe
tir o convite, e posto de 
lado o liyro, n'um momento 
esteve prompto para sahir. 

H eil-os pae e filho na 
typogmphia do senhor Vi
cente. ]~ste, bem contente 
de poder obsequiar o amigo, 
accompaullOu os visitantes 
n'uma granaa sala, onde al
guns operarios COllllJOsitol'es 
formavam sobre um instru-

compositoio le parole disposte meIl to chama,do componedol', 
in righe o linee, lnnanzi aI as palavras dispostas em li
compositoreera collocata una nhas. Deante do compositor 
cassa divisa in tanti scom- estava colloeada uma caixa 
partimenti,ognuno dei quali dividida em tantos caixo
conteneva le lettere dell'al- tinhos, caclaulll dos quaes 
fabeto, fuse in metallo; da I continha as 'lettras do aI-
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essi iI compositore prendeya 
man mano le lettere o i 
c(()'((tter'i che gli OCCOl'mvano 
per forlllare le parole ela 
~tampal'si. 

Peppino stette ac1 osser
nue attentamente con quan
ta lestezza e pl'ecisione iI 
compositore eseguiva il suo 
1ayoro, componendo prima 
rig-h e e poi pagine intere 

COIl qneHc lettel'e mohili. 

phabeto, fUlHUtlas em metal; 
c1'estes o compositor ia ti
rando as lettras ou tlfJwS 
que lhe occoniam para. for
mar as paIanas que se de
vem imprimir. 

Josesito deteve-se a ob8er
nu attcntamente com quanta 
rapidez e exactidão o COill
po~itol' e.s.ccutanl, seu tra
balho, compondo primei 1'0 

linh:1s e depois pa p; il\:1S in-

tcinlS com a(lll cllas lettras 
Illo,·cis. 

II sig llor Giacomo con- O sellllol' Jayme levou em 
dnsse pnscia Peppino in una seguida.T osesito n'uma outra 
altra grallde stallza, dove iI g rand e sa la~ (imde o m el11I10 
fall ciullo l'imase assai ma- ficou muito admirado, yentlo 
rnxig1iato , eel cndo una lllac- nma machina t,\'pogl'aphica 
chilla tipografica in moto. em moyilll ento. Aquclla ma
Quella llIa(' ('hina pem::anl ela china imprimia por si as 
se a stn mp:1rc i fogli di ' folhas do papel! De facto, 
carta! Infatti, m ediante una por m eio de uma roda ac
l'llota, fatta girare daIla forza ciouada pela força do vapor, 
<l eI ,npore; si metteya in punha-se em movimento to
moto tutto iI m eecanislllo. do o meCh:1nÍf'lllo. Os rolos 
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I ruIli pl'endevano da se 
l'inchiostl'O e, rotando sui 
caratteri prcparati daI com
posi tore, ve ne lascia ,ano la 
quantità occorrente. Un fo
glio biallCO di carta veniva 
messo sul cilindro, il quale, 
girando sopra i caratteri, 
produce,a l' impressione del
la forma d'essi sulla carta. 
Di questi fogli ne vide stam-

p are a cen tinaia in pochis
simo tempo. 

E il padre diceva: 
- Questi fogli poi si u

niscono e se ne fa un vo
lume; si ricoprono con una 
copertina e si danno aI li
braio che li vende. Hai ca
pito ora. come si stampa un 
libro~ 

- SI, SI, - rispose con
tento iI fanciullo. - ]\[a, 
dimmi babbo, in clte modo 

apanhavam por si à tinta, 
e rolando sobre os typos 
preparados pelo compositor, 
deixavam sobre elIes a quan
tidade de ti nta necessaria. 
U ma folha branca de papel 
era collocada sobre o cylin
dro, que l'olando sobre os 
typos produzia a impressão 
da forma d'e11e8 no papel. 
Destas folhas elle viu il1l-

primir centellas em poucos 
instantes. 

E o pac dizia: 
- :Estas folhas depois, 

reunem-se e faz-se um vo
lume; cobrem-se de uma ca
pa, e são entregues ao li
vreiro, que as vende. Oom
prendes agora como se im
prime um livro ~ 

- Sim, sim, - respon
deu sat.isfeito o mellino. -
~Ias, dize-me. papae, como 
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sono riusciti acl inventare la foi que inventaram a im-
stampa? : prensa? 

- U n primo asviamcnto i - Um primeiro passo para 
alrinvenúolle della stampa I a illven~'<1o da imprensa foi 
fu l'arte d'inbgliarc e(l im- I a arte de gravar e imprimir 
pl'imere figure sul legno. fignras na madeira. Espal-
8palmavasi di qualche co- nun-a-se de uma tinta qual
lore ii leguo e quindi vi si quer a madeira e calcava-se 
premcva sopra un foglio di por cima d'ella uma folha 
carta. ln seguito s'intaglia- dc papel. Em seguida gra
rOllo su tavole di leg-no all- varam sobre taboas de ma
che le lettere e si ~tampa- aeira tambem as lettras e 
1'ono, come si faceva delIe imprimiram-se, como se fa
figure. S'intagliarono interi zia com as figuras. Grava
libri, una pagina dopo l'al- ram-se livros inteiros, uma 
tra, iu altrettante bwole di pagina apos a outra, em 
leguo. tantas taboas de madeira. 

(~uest,a scopel'ta fu un pro- Esta invenção foi um pro-
gresso: ma un libro COS] gresso: mas um li,ro assim 
stampato COSÜlYa moltissimo. impresso cnstaya UIll di Ilhei
X ou si poteya dire di certo r<1o. Xão se podia certamente 
che fosse illyentata, la stam- affirmar que fora assim in
pa, quale oggi la vediamo. yentada a imprensa que hoje 

Fino a pochi anni f~t si 
e cretluto cIte l'im-entore 
della stampa fosse un tede
sco: Gionll1ui Guttemberg, 
aintato da altri due tede-
schi, }'aust e Schmffer; ma 
ora si e potuto accertare cIte 
quest'in yenZÍol1e si deye iu
yece ad uu italiano, a P({n
.tilo C((sfaldi, nato HeI 139.'1 
in Feltre, piccola ci tt:\ deUa 

conhecemos. 
Até ha poucos anHOS a

creditaYu-se que o Íll"clltor 
da imprensa fosse um alIe
mão: João Guttemherg, au
xiliado por mais tlois alle
mães, :Faust e 8chceffer; IIlas 
nos ultimos tempos foi de
scoberto que esta invenção 
pelo contrario pertence a 
um italiano, a PllI{tilo Ca-
8taldi, nascido e111 1398 cm 
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província di Bolluno. Infatti 
aI Oastaldi si dove iI Íl'ovato 
dolle leUore mobili illeise o 
fuso sopal'atmnente, in mOll0 
clie si potessero illSicl1le u
nire o poi (li~ginngero, por 
imprimcro le pagine cd i fo
gli di un altro libl·O. Quallti 
stlHli e quante faticho s:lri't 
costata quesbt mer<1;dgliosa 
in,el1zione! 

Peppino se ne torno a 
casa tutto lido, o subito 
scrisse una IUllga lcttcra ad 
Enrico, per dirgli quello cIte 
avova ,e <luto ed impantto. 

DO~IAXDE En OSSEIl\'AZIOXI. - I carat
teri Illobili SOIlO fnsi in i'l'eciali opi
Hei detti FÚllderie di caratteri. - Lc 
let:cre son fatte comnnelllente d'nna i 
]e~a di piombo e ü·antimonio. -Per
cite nn lilH'o sta'ul'ato co-ta mcno ,li 
uuo llIano-crilto: - Quale lltiJit:\ ar· 
reCO ]'ill\-ellZionc della ,tampa -I -
Chi fn l'invcntore della St:lIl1PU? -
Arti aflini: incisione, litogralia, zin· 
cotipia, fotografia, ece. 

Le note musiculi. 

II 19 di marzo, giol'llo di I 

S. G-inseppo, l'icorreva, l' ono
mastico di Peppino. Ed En
rico porto in regalo aI sno 

Feltre, pequena cidade da 
proyincia de Belluno. De 
facto ao Oastaldi deve-se a 
iuvenC'ão das Ieth'as moveis 

> 

gl'asadas ou fundidas sepa-
radmnente, de luaneira a 
podeI-as pôr juntas, e depoiil 
separar, para compor e illl
primir as paginas e as fo
lhas de outros livros. Qnan
tos estndos e quantos tra
balhos terá custado esta ma
ravilhosa invenção! 

.T osesito voltou para a casa 
todo satisfeito, e logo escro
veu ullla longa carta ao Hen
rique, dizendo-lhe o que lm
yia yisto e appren(lido. 

PERGUXL\S E OIlSF:RYACÕES. - 0, h-· 
pos, ou lettras 1I10\-c{s são fnndi,\;)~ 
em espcC'iaes esta,belecilllellto~ ch:t. 
lll;ulos FlllldiçÔfS de ca1'llctf1'Cs. - Os 
t~-pos ,:to feitos ol'llinariamente de 
11111:> li"" !le chnmbo com antilllOllio. 
- 1'01:-'1 nê um livro impresso custa, 
meno, ,[ne um manuscripto? - Quo 
utilitl:ule trouxe a Í11\-C1l!;:IO d,t im. 
pren;;" ~ - Qnclll foi" inycnt"r da im
prcn:-;a ~ - Artes a.ffins: gravura, ZillCO

typia, lithographia, photop;raphia, etc. 

As notas (le lllusica. 

o dia 19 de março, dia 
de S. .T osé, era a festa de 
.T o~csito. B Heuriq ne trouxe 
de presente ao seu amigo 
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Hlllico Ulla picco}a Rl'lllO-
11i(',l, sulIa qualc si poteY:! 
sonare con Ull nWl'tclletto di 
le~.mo. 

- Gl'<lziosa ! dicey:! 
Pel1pino, g'll<ll'lbndola, c pro
Y,llltlo coI lllal'telletto a uat
lere :mi l'l·ttallgnletti di llle
lallo, di~p():-ti lnngo la ca:'lsa. 
- To ti l'illgl'azio di cuore, 
lUitl bUOll Ellrico; llW IlOU 80 

SOll,ll'e llllesto stl'llmento. 
- Oh ~ l' uua cosa facHe, 

e si pOS:'lOll (I escp;ui 1'e uelle 
:1l'iette :1l1clre ~el1za conoscel' 
la mn~i('a. 

- ~Ia tn StlH1i la lllusica, 
mi dicesti una yol ta, e suoni 
ii pial1ofol'te ... 

- Adagio,adagio ! ... - fe
ce Ellrico. - ~Ii furou date, 
finor;!. P()('iJ.· lezioni, e prima 
ch'io sappia SOIl:lre iI piano ... 

- 1'er(\. tu 11e sai di i'i
euro piü (1i Ille; <Jnalc11c cosa 
rlO\Tl'sti rllllltluc insef!'nanni; 
tan to alJl1CllO che io mi possa 
diyertirc colla tua armonica. 
OosI ilrcgalo sal'àcompiuto, e 
la mi,l .!! ratitlluille pi ü grande. 

- lo fal'C'Ío presto a dil'ti 
<1n('11o ('11c so, perc110 e hell 
puco. (J Ill'stu l' ri mo re1tan-

uma pequena har111on1ca, que 
se podia tocar com uma ba
qnetinha de pau. 

- I~Olli ta! - dizia J osesi
to, ob~el'Yando-a e ensaiando 
com a uaqueta as laminas 
de metal dispostas ao longo 
da caixa. - Agradeço de 
todo o coração, lUeu Hen
rique, lUas eu não sei tocar 
este i llstrumell to. 

- Oh! é facil, e pollem
se executar bonitas cal! ç[,e
sinIlas, tambem sem conhe
cer lllllsica. 

- Mas tu estudas mu
:'lica, disseste-me Ullla vez, e 
tocas piano ... 

- Devagar!... - retrucou 
Henrique. - Deram-me, até 
hoje, poncas licç'ões, e antes 
que eu saiba tocar piano .... 

- ::Uas ... tu sabes certa
mente mais que eu; alguma 
coisa portanto poderias en
sina r-me; tanto pelo menos 
que me habilite a divertir
me com a tua harmonlca. 
As:,im o presente será com
pleto e a minha gratidão 
será maior. 

- Em breve eu poderei 
dizer-te o que sei, pois é 
tão pouco. Esta primeira la-



-- 215 -

goletto a sinistra, che e il pili 
grallde (lella fila, e ii do. 

Il do? .. _. feee Pel'
pino con aria interrogativa. 

- SI, iI do, cio o dà un 
SUOllO che si chiama do. Sim
tilo ... - e baite coI martel
letto sul l'ettangolo illdicato. 

- E pe1'cho lo chiamallo 
do 'I ... - chies e Peppino. 

- Oh bella! per distin
gnerlo dagli altri suoui; se 
no, se tutti i suoni si chia
massero seml'licemente 8/10-

ui, chi s'intenderebbe piu? 

- Hai rngione, - disso 
Peppillo. - Ed iI secondo 
rettangol0, come si chiall1a? 

- Bach helle, 11011 e ii 
l'ctt((JI/Jvlettv di mct((llv ehe 
lia ilnome, nl'ri iI 8/10JW che 
esso pl'oduce. II secondo ret
tangolo dà un suono che si 
chiama Fe. E lo feee u(111'e. 
11 tel'zo, - cOlltinu<> 1'oi EI1-
rico, ba ttendo colma 1'telletto 
sui rettangoli clte il1(lic:\ya, 
- si chiama mi, iI quarto 
f((, iI quinto 801, iI seRto la, 
iI settimo 8i, e l' ottavo do. 

- ~Ia se hai detto che do 

mina a csqnerda, que é a 
maior ele todaR, é o do. 

- O do L. - disse J ose
sito com ares de intc1'l'o
grL<;iio. 

- Sim, o do; quer dizer 
dá mu som que se. ch:'\,llla 
(lo. Escuta ... - e bateu com 
a baqueta sohre a lamina 
indicada. 

- IjJ P0l'fl nê o chamam 
do? ... -perguntou Josesito ... 

- Ora essa! para distin
gnil-o dos outros sons; <1 i
Yel'SamCll te se todos os som; 
se chamassem simplesmente 
sons, q nem mais os entell
del'Ía .~ 

- Tens razão - cli!"se .T 0-
!"esito. - B a segnnda lamina 
como se chama? 

- Repara uem; llão é a 
lamina ou l'ec[((J//Julo8inllO de 
lIIetal flue tem nome lllas o 
som flue alia produz. A se
gunda Iam i na d,\ um som 
(1 ue se chama l·e. B o fez 
ollyil'. A terceira - conti
ilHOU HCllrique, batendo com 
,1, haqueta sobre os l'cctan
gnlos que indicaYt1, - cha
lua-se mi, a quarta fa, a 
quinta 801, a se-da la, a, sep
timH si, li Oit.HH do. 

-- :lHas se tu disseste que 
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si chiama iI snono protlotto 
daI primo rettallgolo ~ 

- E si ehiama (70 anche 
l' ottan). Sta a sentire i due 
snoIli. E batíe sul primo e 
snll' otíayo re1tallgolo. X OH 

senti alI' orecehio, ehe sono 
due snoni assai somiglianti'? 

- LThm! - fece l~eppino, 

do ehama-se o som do pri
meiro reetallgulo ~ 

- E ehama-se do tarnbom 
o oitavo. Bseuüt os dois sons. 
Xão per..:ebes ao ouvido, que 
são dois sons muito seme
llw,utes ~ 

- Pode ser - retrueou 
- sarà, ma io ei capisco .J osesito - mas eu poneo 
pOCO ... entendo ... 

- Capirai meglio in se
guito. lntanto ti basti sapere 
che i snolli fOllllamentali, o 
come t1Íc(mo, 1e 110te 1nlfsi
c((lí SOllO sette, ossia, come 
nbbiam detio: do, 1'e, m.i, la, 
801, la, si. Dopo iI si, torna 
a ripetcr~i iI do, clle peú) e 
J)ii'r ({C/lto dei primo. II primo 
e un do hasso, iI secondo uu 
do alto. Qnesti ofto suoui, 
Illcs:-i insiemc si chiamano 
lln' ottru'({, appunio perchê 
~ono otto. La llosÍl'a armo
nica ha dicci slloni, ossia daI 
do aI mi. 

- Has de eomprender em 
seguida. No emtanto basta 
saber que os sons funda
mentaes, ou, eomo dizem, 
as notas 1nllsicaes, são sete, 
ou, como já dissemos do, 1'0, 

mi, la, sol, la, si. Depois do 
8i, torna-se a repetir o do, 
que é porem mais agudo 
que o pl'Ímeiro. O primeiro 
é um do baixo, o segundo 
é Uill do alto. }Jste oito sons, 
coIlocados juntos chamauHse 
uma oitat'{{, ,justo porquê 
são oito. A nossa harmonic,L 

I tem dez sons, isto é do do 
I 

- Son belle cose, ma poco I 
chiare, - ripetê Peppino -
COlHe qnei ghirigori, che i I 
suonatori hanHo sulle 101'0 i 

I 

carte. j 

- .xOIl S0l10 ghil'igori, ma I 

ao mi. 
- São coisas bonitas, mas 

pouco claras - retrucou Jo
sesito - como aquclles ra
biscos que os mnsieos tem 
em seu papeis. 

- São são rabiscos, ma:.; 
segni COIl ,"enziona1i, per di- : sigllaes coa veneiouaes para 
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stingnere Ie note, - disse 
Enrico. lD preso Ulla matita 
e uu foglietto di carta, trac
cio rapidamente i seguenti 
segni: 

distinguir as notas, - disse 
Henrique. B tomando de Hill 

lapis e de ulIla folha de pa
pel, traçou rapit1amente os 
signaes seguintes. 

E~-r=.~----,--+-=~===1==='==;==~ f- . ===:J==::j===:;.-==:-.--';-~- ----.. ---~-.--. ----
DO RE FA EOr.. LA SI DO 

E spieg() a Peppino come 
ciaSCUllO di quei punti neri 
indicasse uno dei snoni che 
l' al'lllonica potent dare. 

- 1Ia con tutto questo, 
io nOI1 sapr() fare alcnna so
nata! Falllmi piuttosto sen
tire uu' arietta. 

Enrico compiacente prese 
iI martelletto, e comillciõ a 
suonare l' imw di Garibaldi. 

l!U_\IA"Or. ED OSSE1:\-AZ10,,1. - Distiu
zione fr'L p/mo/'; e 81/01lÍ, Corpi 601101'i 
COllo-ciuti daI fauciullo_ - Da clle 
cosa e prodotto il SllOllO~ {Dall'71rto di 
dlle corpi", per iI qllalo uno, iI corpo 
SOl1oro, si mette a ribrarf'_ Si facciano 
vedere le vib/'azioni di una corda me
t:lllica o, in mancanza di essa. U11 filo 
elastico o di cotone'. - Se ii-maestro 
pua procurarsi uu' armoniea, cOllle 
quella descritta (e costa Jloclli soldi) 
pua facilmente condune i ragazzi a 
distillguere le note musicali. 

E explicou a .J osesito co
mo cadaulll d'aquelles pontos 
pretos indicava um dos sons 
que a harmonica podia dar. 

- J\Ias, com isto tudo, 
eu niío saberei tocar coisa 
alguma! Faze-me ouYi1' al
gnma aria. 

Henrique, complacell te, 
pegou da baqueta e começou 
a tocar o hymno de Gal'i
baldi. 

1'i·:I:(;:;,("[AS E OIlsr.nVACÕES. - Di>(i'l
ção entre nllllOl'e8 e 8'0118. Corpos so
noros conhecid.os pelo llleui uo. - lJo 
q ue é produziuo o som ~ (Do cl,ollue 
de dois corpos, pelo qual um, o corpo 
sonoro, começa a t'ibl'ar. Façall1-se \"<'1' 

as vibrações üe uma conla wetallic;l 
ou, na falta d'esta, de um fio "la-tieo, 
ou de algotlão), Podeudo obter uma 
Larmonica, como a que acabamos de 
descrever (e custa tão pouco) o pro
fessor poderá facilmente leyar os nl('
ninos a distinguir as notas musicacs. 
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Gillseppe Gal'ibaldi. 

Giuseppe Gal'ibaleli fu il 
piu grande genernle deI no
st ro l'i sorg illl cnto. Di animo 
nobile, fode, geJlel'Pso, spe~c 
tutta la vita combattendo, 
non solo per l' Italia llostra, 
ma per tntti i popoli op
pressi. Perciõ ]a 
StH\, m emoria à 
venerata in tutto 
iI mondo. 

EgIi nacque 
in Nizza iI 4 lu
glio 1807, e suo i 
genitori furono 
Domenico Gari
baldi e Hosa Ha
g iunclo. Ii padre 
era marinaio, ed 
egIi in g ioventú 

. 
<-

fu marinaio com e iI padre : 
a 27 allui esuIava per aver 
eospirato per la patria. Si 
reco n e11a Repubblica Orien· 
íale e u eI Brasil e, clove con
hatte per la libertà e per iI 
prog resso dei l'0poli, cb e de
s ideravano govel'l1i migliori. 

:l\f inistro de]]a lll~u'ina n el
la Hepnhblica di Piratil1~-, 

GiuSCI)pe Garibaldi. 

Giuseppe Garibaleli foi o 
gelleral mai s illustre da uni
üca<;ão italiana. De alma 
Jlobre, forte, generosa, COIl

sumio a yida inteira eom
ba tendo, lÜ'i,O só peJa ltalia, 
mas tam bem por todos os 

povos opprlll1l
dos. Por isto a 
sua memoria é 
yenerada em to
do o lllunclo. 

Elle nasceu em 
~ice aos 4 deju-
1110 ele 1807; e 
se us paes foram 
] )omin'Tos Gari-;:, 

llaWi e Rosa Ra-
giunclo. O pae 
era marin 11 eiro, 
e elle ua moci

(laJe, fui marinheiro como o 
pae; aos 27 alll10S desterrava
se, por ter conspirado pela 
pa tria . }~oi para a Republicll 
Oriental, e para o Brasil, 
onde pelejou em prol da li
berc1ade e do progl'esso de 
POYOS que almejavam go
vernos melhores. 

:iHinistro da uHl.l'inlla no 
goycl'llo -da Republica de 
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in Rio Grande deI sud, si di
stinse per gesta mara,igliose, 
cIte ancor oggi sembrano sto
rie e favole preistoriche. 

Nel 184:8, aI primo gl'ido ! 

dena rivoluziol1e italiana, I 
drdla lontamt Amel'Íca corse 

Píra(illy~ no Rio Grande do 
sul, <.1istinguio-se em façanhas 
maravilhosas, que ainda hoje 
parecem sonhos e fnbulas do 
epochas preistoricas. 

Em 1848, ao primei 1'0 

grito da revolução italiana, 
da America correu offere-

nd offrire il suo braccio e celldo ~eu braço e de seus 
queUo de' suo i compagni a companheiros a Carlos Al-
Oarlo Alberto. borto. 

COIllbata~ contro gli Au- Pelejou contra os Austria-
striaci, e poi vola a Roma, cos, e em seguida foi a Roma 
e ne difende strenuamente para defender a Republica 
la repubblica contro i Bor- romana contra os BOUl'bons, 
bonici, i JTrancesi, gli Au- os }-'l'ancczes, os Austriacos 
striaci e gli Spagnuoli. e OR Hespanhoes. 

Nel 1859 e nel 18üü, a Em 1859 e em 18ü6, á 
capo de' suoi yoloníari, COill- testa de seus ,oluntarios, 
batte e vince gli Austriaci, I combateu e derrotou os Au
durante le due guerre nazio- . striacos em tliversas locali
nali; nel 1860, con miUe Ya- dades. Em 1860, com mil des
lorosi, sbarca in Sicília, Yill- temidos companheiros, des
ce numcrosi eserciti, e mar- embarcou na Sicília, derrotou 
ci() ,ittoriosamente sino a lHlmel'OSOS exerci tos, e mar
Napoli e Capua, doye nella C110U yictoriosamente até Na
celebre battaglia deI V 01- poles e Capna, onde, na cc
turno, lottando con trnppe lebre batalha t10 VoltUl'l10, 
tre ,olte superiori in nn- I luctando contra tropas hei! 
mero di quelle da lui co- \ vezes superiores em numero 
mandate, distrusse per sem- das que elle eomlUalldaya) 
pre il dominio borbonico c1estrnio para sempre o do
neU' ltalia meridionale: N e1 minio bourbonico na Italia 
1862 e nel 1867 tento la meridional. I~m 1862 e em 
riconquista di Roma, ancora 1867 tentou reconquistar Ro-
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sotto iI dominio dei Papi. ma ainda sob o dominio dos 
Non stanco allcorn, 11eI1870, Papas. Ainda não cançado, 
corre in aiuto dcUa Francia em 1870, correu em auxilio 
vinta dai Prussiani, e pugl1() da França vencida pelos 
vittoriosamenie a Digione.11 Prussianos, e pugnou "'dcto-

riosamente a Dijon. 
Depntato aI Parlamento, Deputado ao Parlamento, 

la sua ,oce tono gagli<lrda i sua voz echoou galharda nos 
nei momenti supremi, e C011- I momentos supremos, e con
tribui grandemente a far de- I tribuio valiosamente para a 
cretare tutte quclle opere i construcção d'aql1ellas obras 
pubblichc, cite do,eano tras- I publicas, que deYiam trans
formare la parte me110 tol- I formar a parte menos tole
lerabile deUa Duo,a capitale ravel da nova capital da 
d'Italia. Ualia. 

Eppure quest' uomo grall- Pois bem! este grande 
de, che ave,a liberato coI homem, que libel"tara com 
suo braceio metã dell'Italia, seu braço metade da Italia, 
vi,e,a modestamente a Oa- vivia modestamente na ilha 
prera, tntto I11tento a la,o- de Oaprera, trabalhando a 
rare la terra! terra! 

Oaduto ammalato nc11882, .Adoecendo em 1882, aban-
abbandoll() l' isola, e per C011- donou a ilha, e, a conselho 
siglio dei mediei si reco ue] . dos medicos, foi para o con
continente. :3Ia no le ridenti tinente. Mas nem as praias 
spiaggie di Xapoli ne quelle risonhas de Napoles, nem as 
di Palermo valsero a ridargli de Palermo puderam resti
da salate. Garibaldi, sent~n- tuir-Ihe a saude perdida. 
dosi fnggil'c la vita, ,oUe Garibaldi, percebendo que 
rito1'llare a Oaprem, e lã, a vida lhe fugia, quiz vol
neUa sua isola prediletta, la tal' para Oaprern, e alí, na 
sera deI 2 giugno si spensc. sua ilha predilecta, na tarde 
Tutfa ltalia vesti a lutto; iI do dia 2 de junho, falleceu. 
Parlamento \olle che i fu- Toda a Ttalia enlutou-se; ° 
nerali fossero fatti a spese Parlamento quiz que os fu-
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della naziolle, e gli veuisse 
eretto in Homa, un monu
mento uaziúllale. 

DOMANDE En OSSEr:\·AZIOXI. - Si fflccia 
ripetore, per ,'ia <li dOllmnde e 1'is]1o· 
stc, la biog1':di:t di Garibaldi, e poi si 
fuccia scriyel'o e stndiare ri lIlellloria. 

Le l'aZZe Umalle. 

JUentre nn gim'no Peppino 
passeggiava coi genitÚ1'i, 
passo dinanzi ad un bal'ac
cone, ove si ÚICCYHllO diycrsi 
esel'cizi con cavalli amlllaü
stl'ati. Dritte, ai lati àeUa 
porta, due persolle colpirono 
l' attenziono di Peppino: uu 
nomo tntto ne1'O od uu al
tro di color giallognolo. B-
1'an due tipi molto diyürsi 
f1'a !Ol'O, eel ancho da tlltti 
gli altri uomini, eh' egli an;
ya veduti tino allora . .E come 
differivano nel 101'0 sembian
te, altrettanto diffel'ivano nel 
modo di vestire. 11 primo era 
<llulsi 1 llul o , l' aItro era rico
perto di l'icche stoffe ed ave
ya i capelli rinlliti in uu co
<lino, clte gli scenclent IUllgO 

la schiena. 

nemes corresselU por couta. 
(la, Xação, e q llU fosse lenl.ll
ta do a sua memoria em 
Roma um monumento na
cional. 

PEI:Gl:.'>TAS E OBSEI:YAt,'ÜES, - Faç'l:1l1 

repetir, medianto perglllltns e resJlo· 
stas, a lJingraphia de Garibal<li, e de
pois decol'al·a e escl'e\-el·n. 

As ratas humanas. 
~ 

Passeallll0 um dia com 
seus paes, .T osesi to passou 
perante um barracão, onde 
l'ie realizavam diversos exer
cicios com clnallos adestra
<los. De pe, aos lados da 
entrada, duas pessoas cha
maram a artell<;ão de .Tose
tóito: um hOlllelll todo preto, 
e outro ele cor amill'ellada. 
Eram dois typos bem diyer
sos entre si, e bmhem de 
todos os homens que elle 
tinha yisto até então. j1j ao 
par que nos semblantes, dif .. 
ferellCianull-se talllLcm nos 
tr~ljOS. O primeiro esta Y<l 
(llU1Si nu, o outro estava co
Lorto de roupa riquissima c 
tl'a",ia os cabellos entrança
dos n'um rabicho, que lhe 
descia ao longo das costas. 



- 222 -

- Oh! l>abbo, 
Peppino, chi sono 
da dove vengono ? 

esclamo 
q uelIi, e 

- Quelli, come vedi, sono 
nomini, sebbene diyel'si da 
noi, perche di nn' aUra razza. 
11 giallo vielle dall' Asia ed 
illlero dall' Africa o dalI' Au
stralia. CHi uomini spal'si per 

Razza bia n·:.a o cau ~ a s ea 

R aça branca 01 caucasea. 

ii mOllllo 1l0U SU IIO tulti c- I 

!-!'uali, ma yariano a seconda 
tlel paese che abitano. 

K oi a ppartelliamo alia raz
za detta, C((/lC((8ert o bia11ca, 
ehe k, ge neralmente la pelle 
bianca, iI crauio bene svi
luppato e tomleggiante; i 
tratti deI volto sono gene-

- Oh! papae - exclamou 
J osesito - quem s;'io aquel
les dois e de onde vem? 

- Aq uelles, corno ves, são 
homens, embora diversos de 
nos porqué pertencem a ou
tra raça. O amarel10 vem aa 
Asia e o nenTO da Afl'ica , ;:, 

ou eh Anstralia. Os homens 

Razzu. etiopi ca. 

Raça etbiópi ca. 

csvalllados pelo llllllHlo não 
são todo egllaes, mas variam 
de conformidade com os pai· 
zes que habitam. 

Nos pert.encem os :L raçtL 
chamada C({IIC08C(( ou uranea, 
que tem geralmen te a pelle 
branca, o eraneo bem desen 
volvido e qllasi redondo; os 
traços do rosto são quasi 
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]'almente assai 1'egobl'i; i 
c:1polli ora lisci, ora ric
ciu ti; i oc.nti intlssi vertical
mente nello l1lascolle. J) in
tclligcnza dei bianchi e go
neraImento pIU svilllppata 
di quella dogli nomini di co
lore, e per tutte queste l'a-

fla zza mon~oli c :l. 

Raça mongó lica. 

g:ioni la l':lZZa bianc:L e rite
nnt:L snpcrioro :Llle aItre; 
qnesto nOI1 nlOl oire pero 
cllo mancltino uOlllini snpo-
1"iori n elle :LItro razze. 

Appartengollo alia razza 
C'aucasca i popoli di qnasi 
tntbl l' Enropn, e questa 1':-1Z
za si va, cstf'wI endo in tutte 
le parti dei mondo. 

:"cmprc lllui/'o l'eg ll1aJ'(~ s; os 
('abellos on\, li~o s, ora en
crespaclos; os cl l' llte s fixados 
ye rticallllcntc ]]O S <}ucixos. 
A intelligoll c ia dos brancos 
é geralmente mai s OCSI'UYo], 

vÍ(la qno a dos ltOJ\lCIlS de 
CÔl', e por tOlIaS estas ra-

n aZZ 3 ameriC3n a , 

l\ aç a :t mericn na. 

zões a raça br:1l1c:1 é tidn 
como snpel'iol' ÚS outras; 
isto não quer dizer porem 
que não haja homens supe
riores nas outras raças. 

Perteucem á 1'IIÇO C((IlC((

seu os pOYOS de fjlw si Í(;)(la 
a Europa , o est a raça .. ae-se 
ospal hanelo em todas as partes 
elo mnlHl0. 
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QuelI' nomo nero, che tu 
110n finisci allcor di guar
da re, e (li rahza eNopíca, alIa 
quale appartengono ill mas
sima parte gli abitallti dei 
climi caldi, cioe della parte 
intema delI' Afl'ica e di mol
te isole delI' Australia. Qnel
la razza chiamasi anche uera 
dal colore deUa 
peUeo Osserva co
me son crespi i 
capelli! J,a fac
ciaesporgente in 
ayanti,le labbra 
grosse e roveSCla
te all' infuori, il 
naso schiacciato 
alla radice e mol
todilatatoalla ba
se. Guarda qual 
contrasto fanno i 
denti bianchissi
mi, infissi obli- Razza male.e. 

quamellte nelIe 
mascelIe, coI roStlo delle lab
bra ed il l1ero deI pelame! 

L' altro uomo, di color 
giallo, e di razza mOllgolica. 
Gli uomini di questa razza 
hanno, come tu vedi, la pelIe 
giallognola, la testa quasi 
quadrangolare, glí occhi 0-
bliqui e poco aperti, gli zi
gomi mo~to sporgenti, i ca-

Aquelle l10111em preto que 
tu estás a olhar com insisten
cia, é de raça ethiópica, li 
qnal pertencem, na maior 
parte, os habitantes dos cli
mas calidos, isto é, do inte
rior da Africa, e de muitas 
ilhas da Anstralia. Aquella 
raça chama-se tambem neg1°a, 

pela côr da pel
le. Observa como 
são crespos os ca
bellos! O rosto é 
prognatbo, os la
bios grossos e re
virados parafom, 
o nariz achatado 
na raiz, e muito 
alargado pelas 
ventas. Olha que 
contraste fazem 
aquelIes dentes 
alvissimos, infi-

Raça mal es.. XOS obliquamen-
te nos queixos, 

com o vermelho dos labios 
e com o negro dos pelos. 

O outro homem, de cor 
arnarelIa, é de raça '1Jwngó
!ica. Os bomens d' esta raça 
tem, corno ves, a pelIe ama
rellada, a cabeça quasi qua
drangular, os olbos oblíquos 
e pouco abertos, os zygomas 
muito salientes, os cabellos 
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peIIi lisci. A(l essa app:u
tengono molti abitanti di 
un' altra parte deI mondo, 
cioe delI' Asia, 

E giacche siamo a parlar 
di razze umalle, ti diro che 
se ne distinguono altre due, 
ln alcuni paesi dell' Ameri
ca, non ancora ci-vilizzati, vi 
sono uomini col01' di 'I'ame, 
1. quali sono gli ultimi rap
presentanti delI e genti, che 
vivevano in queI vasto con
tinente, pl'ima che gli Eu
ropei vi ponessero piede, Si 
chiamano Indiani e Pelli
'I'osse, e fOrmano la razza 
ll1nencana, 

l Pelli1'08se sono per lo piu 
di alta statura, forti, cOl'ag
giosi, hanno i capelli lisci e 
lunghi, la testa ben confor
mata, gli occhi obliqui, 

Vi e finalmente la razza 
1nalese, alIa quale apparten
gono quasi tutti gli abitanti 
delI' Australia, AlcUlli di essi 
hanno somiglianza con quelli 
della razza etiopica, altri con 
quelIi delIa razza mongolica, 
Si puo dire (hmque, che ogni 
parte di mondo abbia ne'suoi 
abitatori una razza speciale. 
Quando saremo a casa, ti faro 
vedere su di un bel libro le 

8 - ltalo-Porto!}hese. ao classe. 

liz08. A eRsa raça pertencem 
muitos habitantes de outra 
parte do mundo, isto é, da 
Asia. 

E uma vez que estamos 
a falIar em raças humanas, 
dir-te-ilei que se contam mais 
duas, Em alguns paizes da 
Amel'ica ainda não civiliza
dos, IU1 homens da C01' do 
cob'l'e, que são os ultimos 
representantes das gentes, 
que viviam n'aquelle vasto 
continente, antes que os 
Europeus o colonizassem, 
Chamam-se Indios e Pelles
'l:e1'1nellws e formam a raça 
americana. 

Os Pellcs-ve1''inelhas são 
geralmente de alta estatura, 
fortes, corajosos; tem cabelIo 
lizo e cumprido, cabeça bem 
formada, olhos obliquos, 

Ha finalmente a raça ma
lesa, á qual pertencem todos 
os habitantes da Australia. 
Alguns d' estes são parecidos 
com os da raça ethiópica, 
outros com os da raça mOll
gólica, Pode-se dizer, emfim, 
que cada parte do mundo 
tem em seus habitantes uma 
raça especial. Quando esta
remos en casa, lnostral'-te
hei n'um bonito libro as fi-
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figure delIe T"ade razze uma
ne, cosi potrai farti un' idea 
anche di quelle che non co
nosci. 

Peppino fu molto contento 
di cio che il babbo gli aveva 
detto e, appena giunto a casa, 
domando iI libro promesso
gli, ed osserT"ando bene 1e 
yarie figure, nota.va da se 1e 
differenze fra razza e razza, 
e se le imprimeva bene nella 
mente. 

DOllANDE ED OSSERVAZIONI. - Carat
teri principali deli e varie razze. -
Tntti pero sono llomini e debbono 
amarsi - Qnalcbe cenno sommario di 
geografia (nlle cinque parti deI mon
do. - Cristoloro Colombo. 

I llletalli preziosi. 

Uu giorno la signora Te
resa disse alla Lisetta: 

- Yieni con me, ti con
durro dalI' orefice, per com
prarti un paio di orecchini. 

La Lisetta non se lo fece 
dire due T"oIte, e in pochi 
minuti fu pronta per uscire. 

- J\Iamma, - disse Pep
pino, che s' era accorto di 
quei preparativi, - mi con-

guras das T"arias raças llU
mauas; assim poderás for
mar-te uma idea tambem 
das que não conheces. 

J osesito ficou muito sati
sfeito com tudo que o pae 
lhe dissera, e apenas em 
casa, pedio o livro promet
tido, e obsenando bem as 
yadas figuras, notava por si 
mesmo, as differencias entre 
raça e raça, e as fixava bem 
na mente. 

PERGU1-\TAS E OBSERVAÇÕES. - Carac
teres llrillcipaes das varias raças. -
Todos porem são homens e devem 
amar se entre si. - AIgllma noção 
sllrnmnria de geogrnphia sobre as 
cinco partes do mnndo. - Christo
vão Colombo. 

Os luetaes preciosos. 

Um (lia a senllOra The
reza disse á Lisinha: 

- Vem comigo, vou le
T"ar-te ao ourives, para te 
comprar um par de bl·incos. 

A Li~inba não 1h'0 fez 
repetir duas T"ezes, e em 
poucos minutos apromptava
se para sahir. 

- l\famae - disse J ose
sito, que se apercebera dos 
preparatiyos - me1evas com-
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<lnci con te~ Venei tanto 
voleutieri dall'oretice. 

- E cbe ci vuoi venire 
a fare ~ - chiese la mamma. 

- N OIl ho mai visto bot
teghe da orefice, - rispose 
Peppino, - e sarei tanto 
contento di vederne una. 

tigo ~ En Yll'la com prazer 
na loja do ourives. 

-- E que ims fazer na 
ourivesaria? 

- Nunca yi uma loja de 
ourives - respondeu J ose
sito - e desejaria vel-a. 

- Ebbene, vieni, - l'Í- - Pois então! vem com-
spose la mamma. nosco - respondeu a mae. 

E s' avviarono tutti e tre. E fOTam os tres. 
Giunti alla bottega, la si- Cheganclo a loja, a senhora 

gnora Teresa chiese nn paio. Thereza pedio um par de 
di orecchini per la sua fi- bl'Íncos para a filha. O ou
gliuola. L' orefice si affrettõ rives appressou-se a exbibil'
a schierarne sul banco pa- lhe sobre o banco diversos 
recchie paia, di varie forme brincos, que variavam pelo 
e di prezzo diverso. feitio e pelo preço. 

La mamma e la Lisetta A mae e Lisinha come-
si posero ad esaminare gli 
orecchini, e specialmente la 
Lisetta, che ne avrebbe vo
luto uu paio eguali a quelli 
di una sua cuginetta, ornati 
di uu magnifico smeraldo 
verde. Iutanto Peppiuo os
servava attentamente i molti 
oggetti d'oro e d'al'gento ch'e
rano nelle vetrinej auelli, ca
tenelle da orologio, braccia
letti, spille, orecchini di Ya
rie foggie, e moltissimi altri 
oggetti graziosi, ornati di 
t3111alto, o di perle, o di co
ralli, o di pietre preziose. 

çaram a examinar os brin
cos, e especialmente Lisinha, 
que desejava uns eguaes aos 
da priminha, cravados de 
magnificas esmeraldas. En
tI:etanto Josesito observava 
attentamente os objectos de 
oiro e de pra ta que estavam 
expostos nas vitrinas: au
neis, correntes para relogios, 
pulseiras, alfinetes, brincos 
de feitio variado, e mais 
muitíssimos objectos gracio
sos, ornados de esmalte, ou 
de perolas, ou de coral, ou 
de pedras preciosas. Em se-
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Poi, coI permesso deI pa
drone, si reco neI retrobot
tega, dove c' em la fucina, 
ed alcnni giovani, che lavo
rayallO ai 101'0 banchi, chi 
con martellini e incudini 
minuscole e graziose, chi 
con cert.e seghette e piccole 
lime, che gli facevano venire 
l' acquolinH in hocca solo a 
vederIe. 

La signora Teresa COlll

bino presto iI prezzo di due 
orecchini, sem plici di forma 
ed elegan ti, in(li uscirono. 

Ed allora Peppino do
mand<\ : 

- .:\Iamma, come si fa a 
sapere se gli orecchilli sono 
d' oro ~ lo, in un baz(w, ne 
110 vist.i di simili, che costa
vano pochi soldi. 

- Qnelli, - disse la mam
ma, - erano di BÍmilol'o, Ch'8 
una lega di vari metalli, i 
quali costano assai meno del
I' oro. L' oro si conosce daI 
suo peso, e poi l' orefice lia 
la pietnt di par((gone~ per 
vedere se l' oro 8 puro o COI1-

tiene altri metalli. Egli sof
frega iI pezzetto d' oro, che 
vuoI esaminare, sulla pieha, 

gni<la, com licença do dono 
da loja, foi para a officina, 
onde estava a fOlja, e al
guns officiaes, que trabaIha
nun a seus bancos, uns com 
martellillllOs e bigornas mi
n usculas e graciosas, outros 
com serrinhas e pequenas 
limas, que só em vendo-as 
pl'ovocaYam o desejo de 
possuil-as. 

A senhora Theresa com
binou logo o preço de um 
par de brincos, simples pelo 
feitio, e elegantes; depois 
sahiram. 

E então J osesito pergun
tou: 

- Mamãe, como se faz 
para saber se os brincos são 
de oiro ~ N'um bazar eu vi 
muitos bem parecidos com 
esses e que custavam poucos 
Yintens. 

- Aquelles - disse a 
lllae - eram de oiro falso, 
que é urna liga de varios 
metaes que custam muito 
menos do oiro. O oiro co
nhece-se pelo peso, e depois 
o oUl'iyes tem a pednt de 
toque, para yer se o oiro é 
puro ou se contem outros 
rnetaes. J~ne esfrega o pe
dacin 110 de oiro que quer 
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poi mette una goccia d' ac
qllft f'orte sul segno lasciato 
daI metallo. Se Foro e puro, 
la traceia rimasía sulla pie
tra nOll cambia affatto; se 
contiene altri metaUi, perde 
un po' deI suo colore. Se poi, 
invece di oro, ii metaUo pro
vato fosse ottone od alh'o me
tallo di poco pregio, la trac
eia sparisce dei tutto, ossia 
viene disírutta daU' acqua 
forte. 

L' oro si conosce anche daI 
suo colore bellissimo e daUa 
sua mirabile lucentezza, che 
nulla perdono ne aI contatto 
dell'aria, ne aI contatto de
gli acidi. In,ece gli oggetti 
di similoro perdono assai 
prestoilcolorelucente, quan
do sono esposti aU' aria, e si 
macchiano e guastano deI 
tutto, se son toccati da un 
acido. 

- E l' argento~ - do
mando Peppino. 

- L' arO'eu to - disse la ;:, , 
mamma, - e meno prezioso 
deU' oro, ma ha anch' esso 
molte helle qualità. 

Anche ii colore deU' ar
gento, di un bel bianco lu
cente, e inalterabile aU'aria. 

examinar, sobre a pedra, 
depois bota uma gotta de 
aglw forte sobre o signal 
deixado pelo metal. Se o 
oiro for puro o traço que 
ficou na pedra não mudará; 
contendo oUU'os metaes, per
derá um poueo da sua cor. 
Se, depois, em vez de oiro, 
o metal experimentado for 
latão ou outro metal de 
pouco ,alor, o traço desap
parece de todo, isto é, fica 
destruido pela agua forte. 

O oiro conhece-se tambem 
pela sua cor linda, e pelo 
seu brilho admiravel, que 
nada perdem ao contacto do 
ar, nem dos acidos. Os ob
jectos de oiro falso, pelo 
contrario, perdem logo a cor 
luzidia, quando expostos ao 
ar; e ficam manchados ou 
estragados completamente ao 
contacto de um acido qual
quer. 

- E a prata ~ - pergun
tou J osesito. 

- A pra ta - disse a mae 
- é menos preciosa que o 
oiro, mas tem tambem mui
tas boas qualidades. 

Tambem a cor da prata,de 
um branco luzente, fica inal
teravel ao contacto do ar. 
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L' argellto e, come l' oro, 
lllallMbile e duttile ill som
mo grado. 

I/ argento si puo rÍllurre 
ín fogli tanto sottili, clte otto 
mila di cssi, posti l' uno so
n'a l' altro, hanllo uno spes
sore di appena due millime
tri e rnezzo. U n gram mo 
solo d' argcnto puo essere ti
mio in un filo lungo circa 
due chilometri e rnezzo! 

CoI1' argcnto si fanno mo
llcte, gioiclli, recipienti, po
l'1atc, cd utensili vari. Soli
tamente vi si aggiunge un 
po' di rame per aumentarne 
la, durez7:a. 

DO~IA:\[)E ED OSSERVAZIOXI. - La pie
tra di paragonc e nera, molto dura, 
di grana linÍ:';silt1<I, - Si richiami l'at
teuziouo deI fancinllo sni priucipali 
strnIllenti dell' orefico e sullo princi
llali o]lerazioni eh' egli compie, dali:! 
fnsione deI metallo, aI!' nltima pnli
tara ,Iegli o,~getti finiti. - Non si 
chiu,1a (] aesto capitoletto seuza l'icor
cortlaro Bel11'u/lllo Cdlilli, una delle 
glorie dell' oreficeria italiaua. 

La fOl'za deI YRI10l'C. 

Un giOl'no Peppino, nel 
tornare dalla scuola, si affret
tala piú deI solito, ed appena 
entrato in casa, messi a po-

A prata <\ como o oiro, 
malleayel ü dnctil ao maxi
mo gran, 

A prata pode-se reduzir 
cm folhas tão delgadas, que 
oito mil destas postas umas 
sobre as outras, tem a espes
sura de apenas dois e mcio 
millimetros. Um granllna só 
de prata pode ser alongado 
ll'Ulll fio de dois kilollletros 
c meio de cumprimento. 

Com a prata fazem-se moe
das, joias, recipientes, talhe
res e utellsilios y:trios. 01'
<1inariamente aecrescen ta-se 
ll' ella um pouco de cobre pa
ra augmenthar-lhe a dureza. 

PEHGUXTAS E OB~EllV AÇÜE";, - A pc(ll'll 
do toque é }ll'l'ta, llIuito ullra, ele gra
nula\'~tO finissillla. - Chame-se a at
tenção tios meninos sobre os princi
paes instrllmentos do ollriye..;. e sobre 
a..; pl'iucipaes 0l'pra,;ües qu'dle leya 
a cabo, desde a fll"io ,lo metal até 
a ultima polil1lll'a ,1"8 ohjcctns acaba
,10s. - Ki'o ,e feche ,'..;te capitulo
"illllO :;em lembrar Bel/fel/ll/a Cellilli, 
lima das glorias da ouriyesaria ita
liana. 

A fOl'ça do v a 1)0 l'. 

Um dia :T osesito, yoltando 
da eschola, appressaya-se mais 
que do costume, e, apenas 
em casa, eollocados os livros 
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sto i suoi libl'i, infilo le Bea
le, e s' avYi(') di eOl'sa alle 
soffitte. 

- Peppino, Peppino, -
gli gridó dietro la Lisetta, 
- dove vai C011 tanta furia '1 

- Vieni, vieni, - l'ispose 
Peppillo senza fel'mal'si, ne 
volgersi indietro: - 110 bi
sogno di cercare una eosn. 

E appella fa nella soffi tta, 
si diede a rovistare iu mezzo 
ai ciarpami, che ivi mano 
raccolti. 

La Lisetta che lo aveYa I 
l'aggiunto, gli domando: , 

- Ma si puo sapere che I 
cosa cel'chi con tanht pre
mam, non ti sei nemmalleo 
degnato di voltarti 'per ri
spondel'mi ~ 

- Scusami, sOl'cllina, 
disse Peppino sorridcndo: e 
mettendo la mano sopra un 
tubo di ferro, - ecco qui, 
- disse, come in aria di 
trionfo, - ecco quello cIte 
cercavo! 

Era un pezzo di ferro, ir
rugginito daI tempo, ca ,-o 
dentro a guisa di tubo, e 
chiuso da una parte. Egli si 
ricordava, d' averIo visto a1-
tre volte. 

Peppino l'idiscese con la 

a posto. enHou as escadas e 
foi para as aguas furtadas. 

- J osesito, J osesito -
gritou atraz d'elle a Lisinha, 
onde Taes com tanta furiaY 

- Vem, velll- respondeu 
J osesito scm parar, nem 0-

llmr para, traz - preciso pro
curar num coisa. 

I<j quando foi em cima 
deu-so a relllexer entre os 
trastes ,elhos, (lue alí se 
achavaln amontoados. 

A IJisillha, (lue o alcan
ç,ara, pergunthou-lhe: 

- lUas pode-se saber que 
procuras COlll tau to aJalJ, 
'lHe llem te l1ignaste virar 
a cabeça para responder-me? 

- Perdoa, irmansiulw, -
disse J osesi to sorrindo: e 
deitando a mão sobre um 
"elho tubo de ferro - eis 
aquí - disse com ares de 
triumpho - eiB o que eu 
procurava! 

Era um pedaço de ferro, 
illferrujado pelo tempo, oco, 
á forma de tubo, e fechado 
por um lado. EUe lembrava 
tel-o visto on tras vezes. 

Josesito descendeu com a 
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furia stessa, con la, qnale era 
salito, c corse in cucilla. 

mesma pressa, com que su
bira, e correu para a co
zinha. 

I..Ia Ijisetta lo segllh"a ri- A Ijisinha o seg'uia rindo-
,lendo fra se, c quasi stuvu se, e estava quasi para pel'
per dimandare: - Ma cIte guntal': - :lHas que? deu
gli abbia dato di volta il cel'- Ilhe volta o miolo'? 
ve110 '? 

- Presto, presto, un tap- - De pressa, de pressa, 
po, mia buona Lisetta, uu urna rolha, minha boa Li
sughero, - disse Peppillo, sinha - disse ~Tosesito - e 
- e vedrai che bell' eS1)e- verás que lindo expel'Ímen-
rimento ... Bum!... to ... Bum!. .. 

Ija Lisetta, ch'era piu cal- A Lisinha, que era mais 
ma ed assestata, aperse la calma e conlada, abrio a 
credellza, e da una bottiglia a credencia, e de uma gar
to18e il turacciolo chiesto da rafa tirou a rolha pedida 
Peppino. por .T osesito. 

- Vedrai e selltirai, - - Has de ver e ouvir -
disse Peppino, calcando sul- disse .Tosesito, parando sobre 
l' ultima parola. :g ripeteva: a ultima palavra, E l'epetia: 
- Bum!.. - Bum!. .. 

~Iise un po' d' acqua nel Poz um pouco de agua 
vecchio tubo, lo chiuse coI no velho tubo, o fechou com 
turacciolo, poi, tellendolo a rolha, e depois, segurando-o 
con le mo11e, lo mise sul com as tenazes o poz ao fo
fnoco, in mezzo alIe brace. go, entre as brazas. 

- Ma iusommu, - l'ipetê - Mas emfim - repetio 
la Lisetta, - si puo sapere, ,a Lisinha - pode-se saber 
che cosa diavolo vuoi fare? " que diabo queres fazer? 

- Vedrai e sentirai L. - Verás e entenderas !.,. 
Bum!... Bum!. .. 

Illtallto iI tubo comillciõ a N'este tempo o tubo co-
scalc1arsi, e cOSI l' acqua che i meçou a esquentar-se, e da 
c' era dentro... e nOll alH1<',: mesma forma a agua, que 
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(J'uari che il bll1n! SI selltl 
~ 

per davvero. 

IJ tappo salt() in aria, Pep
pino ~.;i lasci(') cadere le mol
lette di mano, e la Lisetía 
fece nu balílo indietro. 

AILa detonaílione era ae
('orsa la. mamma. Peppino, 
in fretta e furia, con pochc 
parole, spieg.\ alla mamma 
quello che aveva fatto, ag
giungendo che glielo aveva 
insegnato ii signor maestro. 
}J sÍccome la IDamma lo 
guardava con aria Íncredu
la, PeppÍllo, pieno d' enfa
si, agg"Ínnse: 

- Davvcro, sai ~ L' acqua 
coI calore cntra in cbolli
úone, cioe si trasforma in 
vapore: il vapore occupa uno 
spaílio molto piu grande del
I' acqlUt da cui proviene; 
quando sia chi uso iu uu va
so, e nou posfla espandel'si 
liheramente, seoppia; e per
ei(') iI vapore fermatosi ncl 
tubo lia fatto saltare il tap
po, che lo teueva chi uso. 

- Ya bene, va bene, si
gnor dottorino, - disse la 
mamma, llon potendo trat
tenere un I';orriso; - ma an
cÍw a fare gIi esperimellti, 

estava dentro ... e pouco tem
po passou quando ouvi O-SR 

deveras o bum! 
A rolha saltou pelos ares, 

,Tosesito deixou-se eahil' as 
pinças das maõs, e Tásiulla 
deu um pulo para traz. 

Ao estrondo, acudira a mae. 
eT osesito a toda a pressa, cm 
poucas palaYl'as explicou á 
mae o que fizera, acerescel1-
tando que lh-o ensinara o 
professor. H corno a mae 
olhasse para elle com ares 
de incredulidade, J osesito, 
todo emphatico, continuou: 

~J verdade, sabes ~ A 
agua por causa do calor 
entra em ebullição, isto é 
transforma-se em V((lJ01': o 
vapor occupa espaço mui to 
maior que a agua donde 

I promana; quando encerrado 
ll'um vaso, llão podendo ex
pandir-se livremente, arre
benta; e portanto o vapor 
que se formou no tubo fez 
saltar a rolha que o fechava. 

- ')Iuito bem, muito bem! 
SOl' doutorsinho - disse a 
mue, não podendo conter 
um pequeno 8orriso; - mas 
at() para fa;;;er experiencias é 
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hisogna adoperare prudenza 
c seU11o, e quando si e an
COl'a piCCllll, chiederne pri
ma iI permesso ai genitorl, 
a scanso di disgrazie. 

- Hai ragione, mamma, 
- rispose Peppino. JíJ a1Hl() 
nella sua cament a scrivere 
iI compito, neI quaIe doveva 
appu11to spiegare come iI va
pore, chiuso ill grossi cilin
chi di ferro, sen'a a "Inettere 
in moto le nlOte di malte 
lllacchine, le quali percio si 
chiumano macchine a vapore. 

DO~lAXDE ED OSSEI:,AZrol'r. - La 10-

eOllloti,a. - Schizzo deI cilindro, col
lo stantnffo artirulato alle ruote e 
1ll0";SO daI vapore. - Conoscete altre 
lllarchine a Yapore f - Dove le avete 
viste? - Conoscete macchine piü sem
plicL mosse dalla [lIallO dell'nom01 
(La le,"", l' argano, la gru, iI bauile, 
la calTl1cola. erc.). - A che cosa ser
,"unO le macchine t - Combat,tere ii 
l'l't'gin,lizio ehe le m:lccbille siano di 
dallílO agli operai. 

Il yitello 

e la locollloti Vfi. 

Attruyerso UIl pascoIo ver
deggiante, frequentato da 
una mandra di buoi, passa
ya, la strada ferrata. 

{j n vi tello prepotente e 

preciso prndellcia e juizo, e, 
quando ainda são pequenos, 
os discipulos primeiro tem 
que pedir licença aos Imes, 
para evitar desgra<;as. 

- Tens razão, lllaIUae, -
respondeu ,T osesito. E foi para 
o seu quarto escrever a Iic
ção, na qual devia justa
mente explicar como o va
por, contido em cylindros 
de ferro, sirva para accionar 
as rodas de muitas machi
nas, que por isso chamam-se 
machinas a vapor. 

PERGUl'TAS E OBSEHY"~ÇÕES. - A loco
motiva. - Desenho do cvlindl'o com 
o embolo ligado :is rodas' e accionado 
pelo vapor. - COllheceis outra:; ma" 
ebinas a vapor? - Onde as I"Ístes ~ 
- Conheceis machinas lllais simples, 
accionauas pela mão do homem ~ (ala" 
vanca, cabrestante. guindaste, rol· 
dana, etc.). - Para que SelTell1 as 
machinasf - Comuater o prec,mceito 
que as machiuas trazem prejuizo aos 
operarios. 

o bezerro 
e a IOC01llotiva. 

A travez tIe um campo 
verdejante, frequentado por 
uma manada de bois, pas
sanl UlIl caminho de ferro. 

Um bezerro prepotente e 
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caparbio, che si credeva da 
l/iu degli altri, alímva iI lllU-

80 ad ogni passaggio di tro
no, e con uu sonoro mug
gito diceva: 

- Bestia nem imperti
nente, chi ti dà ii permesso 
di passare sbuffando in mez
zo aI mio pascolo ~ Qllulche 
volta, COI1 due huone cornate, 
ti voglio levare iI gusto di 
passare per di qlla, 

B di faíto un giorno, sen-

teimoso, que julgava SOl' 

mais que os outros, levan
tava o focinho a cada trem 
que passava, e com um mu
gido sonoro dií"ia: 

- Besta negra im perti
nente, quem te deu licença 
de passar bufando no meio 
do Illeu pasto? Uma vez ou 
outra com uma boa cabe
çada hei de tirar-te o gos
tinho de passal' por aqui. 

B de fado um dia, ou-
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tendo in lontannnza iI fischio 
aella locomoíiya, iI vitello 
si pinntõ :fiCl'O sa11e quattro 
zampe, in meí'.ZO aI bil1al'io. 

Ma iI treno univ('" rapido 
come illampo, e cnn nn ur
tone tremendo lo sC:ll'avent() i 

('ontro un palo deI telegr~fo. 

11 vi tello bl'avuccio e pre
potente, s'e bhe rotta piu di 
una costola. E iI mandriano, 
al'1'i,ato in qucl pnnto, in
,ece di curado, lo mand('> 
diritto aI maceHo. 

yindo ao longe o silvo da 
locomoti ,a, o bezerro plan
tou-se sobre as patas ergui
das no m eio dos trilhos. 

M:ts o trem ehegou, ra
pitl0 como um raio, e de 
um tremendo empul'l'ãG o 

arrelllessou contra um poste 
do telegrapho. 

O bezerro presnmpçuos() 
e prepotente ficou com mais 
de uma costella quebrada. 
E a guarda elo gado, que 
justamente acabava de che
gar alí, em vez de cm'aI-o, 
o mandou dircitinIlO para o 
açogue. 
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La lucertola 

e la cavalletta. 

Una vispa lucertoletta an
dava in giro tra le erbe deI 
prato in cerca d'insetti. A
ve'i'a un appetito, che confi
nant con la fume, l11a n011 
trovava nuHa da mangiare. 
}'\inalmente, dnpo molto cam
mino, SCOl'se una cavalletta, 
che, sopra uua pietra, se ne 
stava a godere iI sole, 

- Questosarebbeun 1mon 
bóecone, - penso tra se la 
lucertola: - ma la cavalletta 
ba le zampe po~teriol'i troppo 
lunghe, perclH3 io la possa 
pigliare agevolmell te. Essa 
fa salti lunghissiI11i, mentre 
io sono cosÍTetta a striscial'e 
sul terreno, e quando estanca 
di saltare, apre le ali, e al-
I 1",' t " . ora, c II s e YIS o s e \Isto ... ; 
mentre essa vola su di un 
albero, io 110n al'l'Ívo nean
che aI piede di esso! 

E continuava a guardare 
la bella cantlletta verde, e 
L'appetito crescent ill quella 
contemplazione.,. 

La cavalletta s' era già ac-

o lagarto 

e o gafanhoto. 

Um lagartinho agi! an
dava entre as henras do 
prado á cata de insectos. 
ESLava com um appetite, 
que podia chamar-se fome, 
mas não achava nada para 
comer. Depois de muito an
dar, descobriu afinal um ga
fanhoto, que! sobre uma pe
(lI'a, estavà descançando ao 
sol. 

- Este seria um bom 
boccado, - pensou com sigo o 
lagarto: - mas o gafanhoto 
tem as pernas posteriores 
demasiado compridas para 
que eu possa pegaI-o facil
mente. Elle dá saltos muito 
grandes, emquanto cu sou 
obrigado a arrastar-me pelo 
chão, e quando elle está 
cançado abre as azas, e boa 
viagem 1... ao passo que elle 
voa sobre uma arvore, eu 
não chego ao pé da planta! 

E continua,a a olhar para 
o bello gafanhoto verde, e 
na contemplação o appetite 
crescia. 

O gafanhoto já vira o la 
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corta deUa lucertola" ma si
cma delle sue gambe e delIe 
sue alL la gllanla.ya di sot
tecchi e pensaya: 

- Sarú scm pre a tempo 
a fnggire. 

Intan to la lucertola avyi
ciu:'.tasi a lei, le disse: 

- ~Iia buoua amiea, per-

cld~ stai n immobile, in,ece 
di venire con me a fare una 
passeg~data pei cmnpi ~ 

- Ta 11 te graílÍe, - disse la 
casalletta; - io nOll Yengo 
~011 ,oi, signora lucertola, 
perche mi mangercste in un 
lJOCC0110. 

- Oh, iI cielo me ne 
guanli! - eselalw\ la pedida 
lucertola; - ho già fatío sta
mattina una lauta colazione 

gado, mas fiando em SlUlS 

pernas e em suas azas, 0-

lhaya-o de soslaio e pcnsa,a: 

- Terci sempre t empo de 
fngir. 

Entretanto o lagarto, ap
proximallllo-se d'e11e, disse: 

- JU eu bom amigo, pOl'-

qué estas allí immovel, em 
vez de ,ir comigo dar 11m 
passeio pelos campos~ 

- Muito obrigado - disse 
o gafallhoto; - não vou em 
sua companhia, senhor la
garto, porqué faria de mi 
um bom boccado. 

- 011! D eus me li,re 
tl'isso! - exclamou o per
tido lagarto; - .ia fiz hoje 
de manlw1) Uill almoço 
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con mezza dozziua di fa1'
fallette teuere e dolei, e 
vorl'esti ch'io mangiassi la 
tua carne dura e coriacea ~ 

}J cOSI diceudo s' avviciuo 
uu altro poco. 

I-,tl canületta uou si mo
veVR. 

- Perche - diceva essa 
tra se - don·ei aver paura 
di uu piccolo rettile buono 
soltanto di strisciare ~ 

}\Ia in quel mentre la lu
certola, spiccato un salto, fu 
addosso all'iucauta casallet
ta, e la fece sua preda. 

}'uggite iI perieolo, o fan
ciulli, e non fate mai troppo 
a fidauza eo11e vostre forze. 

La terra coltivabilc. 

Dove c'e la roccÍ1l nuda, 
come avviene iu molte mou
tagne, IlOIl e possibile al
cuua coltivuzione. Per poter 
co1ti vare qualche pianta, oc
corre prima di tutto uvel'C 
della terra, ehe ~tbbia ce:·te 
propl'ietà. Come si forma 
questa terra, ossia la terra 
coltivubile, che yoi veuete 
llci campi"~ 

esplendido, COlll lllela dnúa 
de borboletas teuras e doee:-;, 
e querias que eu comesse a 
tua carne dura COlllO o eoiro~ 

E assim dizendo approxi
lllou-se mais um pouco. 

O gafaullOto não se mexia. 

- Porqué - dizia com
sigo mesmo - deveria eu 
ter medo de um pequeno 
reptil, capaz somente de 1'0-

jar~ 
Mas ll'aquelle instante o 

lagarto, tle um salto, foi em 
cima do incauto gafanhoto 
e o devorou. 

Fugi dos perigos, meni
nos, e não vos fieis dema
siadamente em vossas forças. 

A terra cultivltvcl. 

Onde 11.1 a rocha Ilua, 
C01110 Ycritica-se enl mui tas 
mon Í<tllhas, não é possi ve 1 
cultura alguma. Para poder 
cultinu· quahluer plallta é 
preci~o antes de tntlo que 
haja, uma tena com uertas 
propriedades. Como fOl'ma
se esta tena, isto é a terra 

I culthavel, que ,·os vêdes 
i llO~ campos '? 
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I.'azionc doll' arÍa, e del
l'aeqll:l ~lllle l'occe terrestri, 
~pceia11llell te sullccreste delle 
mOlltaglle, tende a rompere 
li tli~~T('p;;lrc i materiali di 
cni le roeee sono formate. 
Cil) Hyyil'UC speeialmente al
lo1'c110 l'acqua si congela. 
Qnan(lo pioyc, l'aequa pe
lletra !lei piccoli interstizi e 
l'ul'cllilli, clto si Íl'o,'ano alla 
~npedici() doUe rocce; cou
gelaIHlosi poi pel freddo, 
('s~a aumenta di yolume, e 
rompe le pareti delle pic
cole c<tyit,\ in cui c conte
unta. AJ sopraggiullgere deHa 
primayel'a. l'acqna torna alIo 
:-;tato 1itlltido, e allol'a i pezz;i 
di metia, disgregati e tras
portati lInlle aeque, scendono 
pei fianehi dcHe llloutagne. 
Qll;llldo i materiali che ca
dOllO, 1'0110 iu grande quau
ti tà, ~i ha una ti'ww, la quale 
trascina nella sua caduta a}
hel'i, case, animali, portando 
la l'oyina e la, morte nel 
luoglli 1)('1' cni passa. 

Le ael!lw dei torren ti e 
d(~i finmi, che scendono pre
cipitose dalla cima dei lllonti, 
I'pecialmente ill primavera 
e nell'autullllo, portano poi 

A acção (lo ar e da agua 
sobre as rochas terrestres, 
especialmente nos cumes dos 
montes, tende a romper e 
desaggregar os matel'Íaes de 
que as rochas são forma
das. Isto acontece especial
mente quando a agua gela. 
Com a eh uva a agua pene
tra nos pequenos intersticios 
e buraquinhos, que se eu
contram na superfieie das 
rochas; congelando-se depois 
pelo frio, a agua augmenta 
em volume, e rompe as pe
quenas cavidades em que 
está COll tida. Ao ehegar da 
primavera, a agua volta ao 
estado liquido, e então os 
pedaços de l'oeha desaggre
gados e transportados pelas 

[ aguas, descem pelos flancos 
das montanha:.;. Quando os 
materiacs que cahem são em 
grande quantidade, lia um 
desmoronamento, que arra
sta, na sua queda, arvores, 
casas, allimaes, levando ruína 
e morte nos logares por 
onde passa. 

As aguas das torrentes e 
dos rios, que descem preci
pitosas do alto dos montes, 
especialmente na primavera 
c no outomno, levam ainda 
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sempre pm in basso questi 
materiali, i quali, pe1 conti
nuo attrito fl'a 101'0 e colle 
rocce sottostanti, si rompono 
in pezú sempre piu piccoli, 
finche si rÍducollo in sabbia. 

Queste sabbie formano il 
primo strato della terra col
tivabile. :JIa esse sarebhero 
sterili, cioe non sarebbero 
afte alla coltintzione, se Don 
contenessero altresl materie· 
orgalliche. Qneste materie vi 
si aggi ungono a poco a poco, 
principalmente pel mesco
larsi con esse di foglie, steli 
e radici di piante, che muo-
10no, e si scompongono. AI
lora la terra acquista un co-
101' bruno di varia intensità 
e uu odore caratteristico, ehe 
si seute moIto bene, quando 
l' aratro la rompEi ill zolle. 
J.Ja terra, cOSI ridotta, dicesi 
coltivabile. 

J.Ja terra coltinlbile con
tieue iI terri('cio o hU1JtllS, 

clte e iI prodotto Jella SC0111-

posizione delle sostanze 01'

ganiche vegetal i e animali, 
sotto l'azione riunita dell'a
ria, delI' acq na e deI cal ore. 

Il terriecio (~ una sostanza 
b* - Itulo-Pod()[jhese. J' classe. 

mais para baixo estes ma
teriam;, que, pelo continuo 
attrito entre si e com as 
rochas sobre as quaes pas
sam, rompem-se em partícu
las, cada vez mais pequenas 
até reduzir-se em estado de 
areia. 

Estas areias constituem a 
primeira camada da terra 
cultivavel. Mas ellas serialli 
estereis, isto é, não seriam 
aptas para o cultivo, se não 
contivessem tambem mate
rias organicas. Estas maie
rias vão accrescelltanl1o-se 
pouco a pouco, nas areias, 
particulannente pela mescla 
de folhas, hastes e raizes, que 
morrem e se decompõem ... A_ 
terra então adquire uma cor 
eseura de intensidade varia, 
e um cheiro caracteristico, 
que se sente muito lJem, 
quando () arado a rompe em 
torrões. A terra aRsim ama
nhada chama-se cultivayel. 

A term cultiyayel contem 
o hwnus ou terNt veget{(l, 
que é o producto da decom
posição de substancias or ga
nicas yegetaes e allimaes, 
sob a acção reuniüa do ar, 
da agua e do calor. 

O hU1nus é uma substan-
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nera, untuosa, che coI c!is
seccarsi perde l'acqua assor
l)ita, e c11e, se ~i abhrucia, 
spande nu odore di sostam~e 
vcgetali ed auimali. 

II tel'l'iccio e llecessario 
alIa vegeta:ilione; esso e scarso 
uei terreni mec1iocri e a b
honc1antissimo nei fcrtili. Si 
trova, piu clw in qualuuque 
altro luogo, uel suolo c1elle 
fo1'este, per la grande quau
tità di foglie e di rami, che 
i grossi alberi lasciano ca
dere, e cIte poi si decom
pougouo, uneudosi alla terra 
sottostaute. 

II termometro. 

Fino daI principio dell'au
no, i ragazzi a.e.ano osse1'
\ato il terlllomet1'o appeso 
a(l una parete de1la scuola. 
II maestro per() non li aveya 
ancora intrattenuti sn quello 
strurnellto; solo aYe\ano sa
puto, che esso si cllÍumu\a 
tel'mometl'o. 

- Quello là si chiama te1'
Illometl'O, ave\a detto 
Peppino, indicando lo stru
lUeu to, c he pende.a dalla pu-

cia escura, unctuosa, que 
seccando-se perde a agua ab
soryidà, e que, queimando, 
exhala um cheiro de sub
stancias \egetaes e animaes. 

O hmnu8 ô necessario á 
vegetação ; acha-se escasso 
em terrenos lllediocres, e 
muito abUlHlallte em terras 
fedeis. Encontra-se, mais que 
em qualquer outro logar, no 
solo das florestas, causa os 
acen'os de folhas e de ra
magens, que as grandes al'
yores deixam cahir, e que 
depois decompõem-se mes
clando-se com a terra. 

o tltel'mOmetl'o. 

Desde o começo do anno 
escolar, os meuinos llayiam 
obsOlTado o therlllometro 
pendurado n'uma das pare
des da aula. O professor 
porem, ainda não lhes fal
lara n'aquelle instrumento; 
souberam só que se cha
mava thennometl'o. 

- Aquelle chama-se ther
mometro - dissera tIosesito, 
apontando o instrumento que 
pendia da parede - e serve 
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rete; - c sel'n~· a misurare 
iI caltlo ed il fre(1<1o. 

Uu giOl'no, il signo r mae
stro, dopo a ver parlato deI 
calore, che dilata i corpi, e 
fatto vel1ere a' snoi fanciulli 
l' anello di Gravesalld, disse: 

- Ora e venuto ii tempo 
di parlal'c di questo 
istnuuen to. - E stacco 
il terlllometro (laIla pa
rete. 

OssClTa te anzi
tutto di qmmte parti e 
formato. 

- Di due parti,
disse prontamente P ep
pino. 

- E quali sono? -
chiese il maestro, 

- La prima e una 
assicella di leg-no, nella 
quale sono tracciate li
ueette e Ilumel'i; la Sfl

conda e uu tuho di ve
tro, che contiene mel'curio. 

- Benissimo, - disse iI 
ll1aestro.- Si vede che tu hai 
osseryato il terlllometl'O, an
che senza ii mio aiuto, e cio 
mi piace. Per imp:l1'are, bi
sogna osservare. Quante cose 
s'im parano, quando si sa fare 
buon uso dei propri occ hi ! 

para medir o calor c o frio. 

Um dia o professor, de
pois de ter fallado no calor 
que dila ta os corpos, e ter 
mostrado a seus alumnos o 
aImel de Gravesand, disse: 

- Agora chegou o tempo 
de falIar n'este instru
lllento.- E tirou o ther
lllometro da parede. 

- Reparai antes de 
tudo de quantas partes 
é formado, 

- De duas partes 
- disse prompto Jose-
sito. 

- E quaes são? -
perg'untou o professor. 

- A primeira é uma 
taboinha de madeira na 
qual estão traçadas li
n has e numeros; a se
gunda é um tubosinho 

de vidro que contem mer
cuno. 

- Muito bem - disse o 
professor. - Vê-se bem que 
tu obseryaste o thermome
t:'o, sem meu auxilio, e gosto 
d'isso. Para apprender, é pre
ciso observar. Qnan tas coisas 
apprelldem-se quando sabe-se 
fazer bom uso dos olhos! 
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- Vi l'icon1ate, - COll

tinu() iI maestro - che il 
calore dilata i corpi L. Ora 
doyete sapcre, che questa di
lataziol1e aYYÍene piú faeiI
mente e prontamente uei li
<1 llÍtli , che llon nei corpi 
solidi ... Axrete già yisto, che 
quando si metto iI latto a 
scaldal'e, per poco che sin, 
si gontia e i1nisce per u
sC'Í 1'0 daI recipiente. Questo 
tubo e puro Ull rocipiente, 
ma il1YCCO di latte, contielle 
1I/CI'c/{J'io, quel metallo liqui
do, deI q ualo yi 11 o già par
lato aItra yolta. Peru, ha
date che questo tubo e chiuso 
da tntte le parti, sicche io 
posso yoItare come yoglio iI 
ten11ometro, senza che iI 
mercurio no esca. 

- E come hauuo fatto 
a metterC'Í deutro iI merCll
rio ~ - domando Peppiuo. 

- ln nu modo sempli
cissimo, - disse iI maestro. 

Prima d' esser chiuso, 
questo tulJO era aperto al
I' estl'elllità superiore. II tu
bo fu chi uso, clopo cho iI 
merendo cril già entrato, e 
fn chi uso coI fuoco, facendo, 
cioe. foudere iI ydro. 3Ia non 
e q nesto cl!e importa, per ora. 

Jlembl'a-yos, - conti
nuou o professor - que o 
calor dilata os corpos '? Ora 
de\'eis saber (lHe psta (lila
tacão da-se com maior faci-

.> 

lidnde e presteza nos liqui-
dos, que não 1\08 corpos so
lidos. Te1Hles Yisto que qnau
do se l)õe o lei te ao fogo, 
ainda que por l'0uco, incha
se e acalm por sa1til' fora, do 
reei pÍeu te. Este i u ho é tam
bem Uill l'eeipieutc, lllas eIll 

yeh (lo leite contem mrrc/{
)'10, aquelle metal liquido, 
de que YOS fa1lei outrora. 
lUas, reparai hem qne o tubo 
está feclHH10 de todos os la
dos, assim que cu posso yi
rar a yontade () thcrmome
tro, SC111 que o mel'clll'io 
salda. 

- E COlllo fizeram a pôr 
delltro o lllcl'cnrio? 

- Da maneira a mais 
simples - tlissc o professor. 
- Antes de ser fechado 
este tubo estanl aherto na 
extremidade superior. O tubo 
foi fechado depois q ue o mer
eurio estant dentro e foi fe
cIllldo a fogo, isto é: fazendo 
fundir () \ idl'O. ~Ias não é isto 
que importa pur emquauto. 
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Desidero invece che sap
piate, a che cosa serve que
sto strumento: Serve a mi
s/t'Nwe la teJnperatltra elei 
cm·pi. 

E chiamo i fanciulli at
torno a se. 

- Guardate ora le cifre, 
scritte sulla tavoletta, a cui 
e attaccato il tubo di vetro. 

I ragazzi lessero: 10, 0, 
10, 20, 30, 40 ... 

- Osservate ora, e COll

tate le lineette,che sono tra 
una cifra e l' aItra. 

Gli alunni contarono, e 
dissel'o: dieci. 

- La piccoIa distanza, che 
c' e tra una linea e l' aItra, 
si chiama grado. Guardate 
per ultimo a che numero a1'
ri va Ia coIonna deI mercu
rio. Vedete bene che la parte 
piu alta deI tubo e vuota ... 

I ragazzi guardarono, - e 
dissero: 

Arriva uu po' piu su 
della cifra 20. 

Quante linee piu su ~ 

Due linee. 
Dunque diremo che se

~na 22 gradi.Peppino, scri vi 

Desejo sô que saibais para 
que serve este instrumento: 
ser·ve jJm'a medir (( tempera
tura elos cm'pos. 

11J chamou os alumnos ao 
l'edor de si. 

- Rel)arai nos llumeros 
escriptos na taboinha, onde 
está fixado o tubo de vidro. 

Os meninos leram: dez, 
zero, dez, vinte, trinte, qua
renta .... 

- Reparai agora, e contai 
as pequenas linhas que estão 
entre os algarismos. 

Os alumnos contaram e 
disseram: dez, 

- A pequena distancia 
que ha entre UIlla linha e 
outra chama-se grau. Repa
rai por ultimo a qual nu
mero chega a coIullinu do 
mercurio. Estaes vendo pois 
que a parte mais alta do 
tubo está vasia ... 

Os meninos observaram, 
e disseram: 

- Chega um pouco acima 
do numero 20, 

- Quantas linhas mais 
acima~ 

- Duas linhas, 
~ Podemos dizer que mar

ca 22 graus, J osesito, escreye 



snUa lasagnft iI numoro 22, 
e poi prendi iI tel'lIlOIlH'tro, 
e tien]o chi liSO nella mano, 
dalla parte della vasc7 ctta. 
La yaschetta, yedete?- o que
Bto ingross:1mento, q llasi uua 
pallottola, che troYasi aUa 
base deI tel'lllOllletro. Qui e 
contcnuta la ll1ap:~,dol' parte 
deI lllercurio. 

l)eppino prose il termo
metro. 

- Ora OS:'\Cl'nl, - disse 
iI maestro, - la coIolllla deI 
lllerClll'io. Guarda attenta
melltp, per yedere se si ill
nalza o se si abbassa. 

I fauciulli si stringeyauo 
I' uno addosso alI' aItro per 
yodor megIio. 

Dopo nu po' di tempo, 
Peppillo disse: 

- SigilO!' maestro, il mer
curio (' saIito ... contillua a 
salire ... 

Pass(\ un aItro poco, e Pep
pino disse: 

- 11 morendo e saIito 
fino aI :30. 

- Bcne, - disse iI mac
stro. - Ora gnanlate tlltti 
íin doyo e saIito iI lllercnl'io, 
e tu PeppülO seri d suBa Ia
Yagua iI 11 UIuero 30. 
~ Dllllflue iI lllcl'curio C I 

na pedra o numcro 22; toma 
depois o thCl'lIlOmctI'O, a
perta-o na mão pela pa rtc 
da })ia. A pia, esÍ<le8 Ycndo'~ 
é esta, parte mais grossa, 
(luasi uma bolinha, que cstá 
na base do thcl'mollletl'o. 
Aquí é que fica a maior 
parte do mercul'lo. 

J osesito tomou na mã,o o 
thel'lIlOmotro. 

- -,~gora repara - disse 
o professor - na coIulllutt 
do mel'cc.l'Ío. Hellara bem, 
para ver se sobe OH desce. 

Os meninos apinharam-se 
uns sobre os outros para 
yercm melhor. 

Pouco depois tI osesi to 
disse: 

- Sonhor professor, o lller
curio subio ... continua a su
bir ... 

Passou mais um instantc, 
e J osesito disse: 

- Senhor professor, o ther
mometro acaba de subir a 30. 

- ::\fnito })ell1, - disse 
o professor. Agom olhai to
dos até onde snbio o llH~r
enrio, e tu .J oscsito escrc,'o 
na pedra () ]lume]'() :30. 

- Pois bem! o mercurio 
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salito nel tubo, e salito di 
8 gradi, daI 22 aI 30. 

II merourio 110n e aumell
tato di q!tantità, peroh8 nes
suno di lloi ne ha aggiunto; 
ma 8 cresciuto di t'olmne, 
cioe si 8 dilatato, e quindi 
lia dovuto salire, perch8 non 
istava piú nelIo spaúo di 
prima. .}\Ta perch8 si e dila
tato ~ Per causa deI calore 
della mano. 

S eU'aula noi abbiamo una 
temperatura di 22 gradi; di 
fatto iI mercurio ãrrivava aI 
numero 22, quando iI termo
metro stava appeso aUa pa
rete. II.calore deUa mano di 
Peppino I'ha fatto salire fino 
a trenta gradi, e poteva salire 
anche di pit't, perche la tem
peratura deI nostro corpo e 
di 37 gradi circa. 

- Signor maestro, - dis
se Peppino, - l' aItro giorno 
e venuto in casa il signor 
dottore. Aveva un termome
iro piccoIo piccolo: I'ha col
locato sotto l' asceHa di mia 
soreUa Lisetta, e poi dopo 
ha deito clte segnava 38 gra
di. Ohe cosa vuol dire~ 

- Vuol dire che la tua 

subio no tubo e subio de 
8 graus, dos 22 aos 30. 

O mercllrio não augmen
tou na quautitade, pois nin
guem de 1l0S acrescentou 
coisa alguma, mas cresceu de 
vol/lme, isto ê ficou dilatado, 
e por conseguinte teve que 
subir, porqué não cabia mais 
no espaço que dantes occu
pava. Mas porqué diIatou-se~ 
Por causa do calor da mão. 

Na aula nos temos uma 
tempel'atura de 22 graus; 
effectivamente o mel'curio 
chegava ao numero 22 quan
do o thermometro estava 
pendurado á parede. O calor 
da mão de J osesito o fez 
subir até trinta gr"aus, e po
dia subir até mais, porqué a 

. temperatul'a de nosso corpo 
é de 37 graus mais ou me
nos. 

- Senhor professor, -
disse J osesito - o outro dia 
veio em casa o medico. Ti
nha um thermometro pe
queno, muito pequeno: o 
coHocou no sovaco do braço 
de minha irman Lisinha, e 
disse depois que marcava 
38 graus. O que quer dizer 
isso~ 

- Quer dizer que tua 
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sOl'ellina 3,yeya un po' di feb
bre; perchü, come ho detto 
01' ora, il nostro corpo, q uan
do f'iamo sani, lia una tenl
pel'atura di 37 gradi. La feb
hre fa aumentare questa tem
peratura, e qualldo la febbre 
c Yiolenta, la temperatura 
puo salire fino oItre ai 40 
gradi. Ma anora si sta maIe, 
molto maIe, e se la febbre 
Cl'e,'Scesse ancora, l'alllmulato 
lllorrebbe. 

T)U:üAXDE ED OSSERVAZIONI. - Alie 
rog-nizioni SIlI tCl'lllOllletro, bisoglla 
]lrcllIettere alclltli facili esperimellti 
slllla dilatázione dei corpi, o special
IllPnto dei liqllicli. Cio pno farsi mll
]Iel](]o !lna hottiglietta di !ln tubo di 
vetro, escaldando poi ii liquido che 
eSS:1 rontiene. II liquido Aalirà nel 
tn1JO. - Termomctro ad alenol, colo
rato in l'o.<so colI'anilina. - Si fac
eiano molte ricerche deIla tempera
tura dei ,"ari rorpi. - I fancinlli 
tCIl;:-llno Ilot:t· della telllperatura del
]·aula c dpll"~"terna. d·estate e d'in
,",,'rno. - La temperatura di uu'anla 
igiclli ra ,leve essero tra i 10° e i 16° 
centigrndi. 

I llostri doyeri. 

Gioyanetti, dcsiderate di 
(':':'01' contenti, desiderate di 
esser feliei 1 Adempite sem
pre 1·('.rJo1((rmenfe e con og1l1 
C/Ii·I( i w8tri doreri. 

irman estaya com um pouco 
de febre; porqué, corno .Ja 
disse, o nosso corpo, quando 
estamos com saude, tem a 
temperatura de 37 graus. A 
febre faz augmentar essa 
temperatura, e quando é vio
lenta pode subir alem de 
40 gmus. Mas ent.ão passa-se 
mal, muito lual, e se a fú
bre augmentasso ainda, o 
doente poderia morrer. 

I 

PERGU:-'-TAS E OBSERVAÇÕES. - As no-
ções sobre o therlliOluetro é preciso 
adeantar algumas expel'icneias faceis 
sobre a dilatação dos corpo.'l e espe
cialmente dos li([ltidos. Isto pode·se 
fazer fixando ll'uma garrafa lllll tubo 
de vidro, e aquecendo depois o li
quido que elIa coutem e que passará 
no tubo. - Thenllornetro de alcool 
tinto em vermelho pela anilina. -
Fitçalll-se muitas pesquizas sobre a 
temperatura dos varios corpos. - Os 
meninos tomem 110ta da tempt'ratllra 
da aula, e da externit uo yer"o e no 
in\·erno. - A temperatura de 1lI11:t 

aula h~-gielliea deve ser entre os 10° 
e os 16· centigrados. 

Nossos deveres. 

Meninos, desejaes viver 
contentes, ser felizes ~ Oum
prí sempre, regnlarmente e 
com todo cuidado vossos de
veres. 
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Seguendo questa rego la I Seguindo esta regra mui-
semplicissima, voi sare te to simples, vos estareis sem
sempre in pace eon la ,0- pre em paz com vossa cou
stra coscienza, e sentirete nel- sciencia, e tereis no interior 
l' interno delI' anima vOBtra da ,ossa alma aquella trall' 
quella tranquillità e quella quillidade e aquella satisfa. 
gioia, che valgono piu di ção, que ,alem mais que 
tutte le riechezze. todas as riquezas. 

Tutti gli uomini, qualull- Todos os homens, seja 
que sia la 101'0 età e la 101'0 qual for a edade e a eon 
condizione sociale, hanno dição social de cada um, 
tre specie di do,eri; ossia tem tres especies de de,e
do\-eri verso Dio ,doveri res; isto é, deveres para com 
verso se stessi e doveri verso Deus, deveres para comsigo 

propri simili. mesmos, e deveres para com 
os proprios semelhantes. 

I doveri ,erso Dio pos- Os deveres para com Deus 
sono com pellcUarsi in que- podem com pen(Uar-se em doi:-; 
sti due precetti: conoscere preceitos: conhecer Deus; a-
rdclio; ama rio e adorarIo. mal-o e adoraI-o. 

I doveri verso noi stessi Os deveres para com nos 
ci impollgono di conservare mesmos nos impõem de con
e perfezionare illlostro cor- I ser,-ar, melhorar e aperfei
po ed il nostro spirito. Per çoar nosso corpo e nosso 
conselTare iI nostro corpo espirito. Para consen-armos 
noi dobbiamo guardarei COIl nosso corpo temos que eyitar 
oglli cura da tutto cio che com todo cuidado o que po
potrebbe metterlle in pericolo deria com prometter, ou pôr 
la integrità e la salute, e se- em perigo a integridade e a 
guire le regole igielliche, COH- saude do mesmo, seguir as 
duri-e cioe una vita laboriosa l'egras hrgienicas, leyar vida 
e ordinata, lontalla da oglli laboriosa e ordenada, longe 
eccesso, sia llCI mangiare, sia de todos os excessos, quer 
nel bere, sia nel dormire. llO comer e 110 beber, quer 
Ricol'datevi sempre, o giova- 110 dormir. Lembrai-yos sem-
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lletti, che la salnte e la prima 
ricchezza, c che non si puo 
etficacemellte attelltlel'O all'a
dempimento degli altri doye
ri, che e'incolll bOllo verso Dio 
e verso iI llosh'o prossilllo, 
se 11011 si gode lmol1a salute. 

:::Hagg-iori cure noi dolJbia
mo usarC' amne (li perfeúo
llare la 1l0stra yoloutà per 
l1l('zzo della yirtü, e la no
si m intelligel17.:l pc']' lIle;"ZO 

del sapere. 
Abitu:m.,i tino dai piu te

nel'i anlli ad operare il bone, 
vale quanto educare la YO

lont:t a st':,ruÍl'c la yia deUa 
yil'tú.Alle]H' i fanciulli, pnro 
aycndo scarsa intelligcllza c 
pochissiJllo f-apcl'c, pOSSOIlO 

uow1imello ahitnal'si aI bello 
operare, pel'Chl\ in ei(') SOllO 

gtüt1ati dalla sapiCllza e anIla 
yirtú dei g'('llitol'i e dei mac
i'tl'i. Quindi la prima rogola 
per compol'tar..;i b011e c ae
qnistal'e ahiti ,-irtllOi'i sta 
neI!' oblwdil'e i geIlitori, 
maestri. i superiori. 

I.e principali virtlt, che 
iI gioyanetto de,-e propol'si 
di acquistal'e, SOllO la pru
uellza, la ,t!'Íustizia, la. 1'01'
tezza, la tcmpcnmza. 

pre, meninos, de que a saude 
é a primeira riqueza, e qne 
não é possi,-el attcllder aos 
outros deveres que temos 
para com Deus e para com 
o proximo, se nos falta a 
sande. 

::\faiol'es cuidados temos 
que usar para aperfeiçoar a 
llOSi'a -vontade por meio da 
virtude, a nossa intelligencia 
por mcio do saber. 

Accostumal'-se desde os 
mais telll'OS annos a praticar 
o bem, vale quanto educar 
a nmtade a trilhar o eami
n1/O da virtude. Tamhem o~ 
meninosJ embora tenham es
('assa intelligencia e muito 
pouco saber: podem habi
tuar-se a praticas bem faze
.ias, quando a esta3 são guia
dos pela virtude uos paes e 
aos mestrei'. Portanto a pri
meira regra para portar-se 
bem e adquirir habitos vir
tuosos está na obediencia 
aos paes, aos mestres e ao!' 
sn penOl'es. 

As prillcipaes virtudes que 
um menino deve propor-se 
adqui rir são a prudencia, a 
justiça, a fortaleza e a tem
perança. 
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La pl'ndellZa c' illsegna a I A pl'udencia nos ellsina a 
scegliere i mezzi piu oppor- escolher os meioíl mail') op
tuni per operare iI bene; per porhl1los para praticar o 
essere prndellti bisogna ri- bem; para ser prudentes prc
cOl'dare sempre l' esperienza cisa lembrar selllpre a ex
deI passa to, rifiettere aI pre- periencia do passado, refie
sente e pellsare all'avvenire. ctir no presente e pensar no 
Risogna dnuque che i gio- futuro. É preciso pois que 
vanetti si guanlino con ogni os mellinos eyitem com todo 
cura dalI a precipitazione, cuülado :1, pl'ecipita<;ão, o 
daIla spensieratezza, daUa i descnül0, a volnbilil1al1e, a 
yolabilità, dnUa negligenza. negligencia. 

La giustizia e la piu ec- A justiça é a mais excelsa 
ce]sa tra le yirlú, l)erche es- das virtudes, porquê tem por 
sa ha di mira iI 1Jelle sociale, alvo o 1Wlll social, quer di
cipc, nou iI helle di un solo 1:e1' não o bem de um imli
individuo, ma ilbelle di tntti viduo so, mas () de todos os 
gli uOl11ini, che yiyono sa1la 110mells que vivem sobre a 
terra. Jj:1, p:iustizia c' illlpone tenH. A justiça nos impôe 
di dare (l CÍ(ISC/{}/() i18/1o tanto de d({r (l cadmtln o sell, tallto 
uel senso materiale, quanto no sentido material, quanto 
nel senso morale. E~l'a c~in- no moral. Ella nos ensina 
segna pel'ciô a l'ispettare la portanto a respeitar os lw
rooa e l' 01101'e altrui, ad veres e a honra alheia, a 
amare,' rispettal'c c ubhidil'c amar, respeitar e ooc(lecer 
i nostá supcriori; a serbar a nossos snperiores, a glUll'

fede aUa parola dab, ad dar fe á paIana dada, a 
amare la patria, a professare amar a patria, >a professar 
gratitndinc a chi ci fa dei gratidão para quem nos fez 
bene. hemo 

Ij:l fortezza c' illsegn<l a 
vincere gli osbcoli che si 
frappongono alla pratica deI 
hene, e perei(', a fnggire la 
pusillanimità cd il timorc, ad 

~'L fortaleza nos ellsi llaa 
vencer os obstacnlos que 
tornam impoRsiyel a pratica 
do 1)(~m, e portanto a. fugir 
a pusillanimidade e o medo, 
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amure e pratical'e la pazien
za e la perseveranza. 

J~a temperanza negli atti, 
nelIe parole, e piu l)Üi llel 
bere e nel mangiare, confo
risce alta salate deI corpo e 
deU' aui ma. 

Contro la tem peranl'Ja pos
sono pecmue i giovanetti stu
diosi o per eccesso o per di
fetto; per occesso, dedicall
dosi a lotture 11011 confacenti 
ai loro studi o aUa 101'0 in
telligenza, o applicandosi alIo 
studio per troppo tempo, a 
pregiudizio deUa salute o di 
altri doveri; per difetto, come 
piu spesso avviene, abbando
nandosi cioe aU' ozio, che e 
la tomba di ogni altra virtu 
e d' ogni bene. 

a amar e praticar a paciell
cia e a perseverança. 

A temperança nos actos, 
Ilas palavras e mais espe
cialmente no beber e no co
mer, concorre para a saude 
do corpo e da alma. 

Contra a temperança po
dem peccar os meninos es
tudiosos por excesso ou por 
falta; por excesso, dedican
do-se a leituras não adequa
das a seus estudos, ou á sua 
intelligencia, ou applicando
se au estudo por tempo de
morado, com prejuizo da 
saude ou de outros de,eres; 
por falta, o que mais a mia
do acontece, abandonaudo-se 
á vadiação, que é a sepul
tum de toda virtude e de 
todo bem. 

La temperanzacomprende A temperança comprende 
pure i doveri d' urbanità, i tambem os deveres de ul'ba
quali si adempiono tenendo nidade, que se cumprem 
11el contegno esteriore deUa guardando no porte exterior 
persona, nel tratto e nel ,e- da pessoa, no trato e no 
stire tal decoro da 110n ispia- trajo tal decencia que não 
cere, anZÍ da riuscir graditi desagrade, que nos torne até 
agli altri. I agTadaveis aos outros. 

Cercando cou ogni mezzo I Procurando por todos os 
di acquistare gradatamente meios adquirir aos poucos 
le virtu sopra acceuuate, i as virtudes acima mencio
giovanetti si terranno senza nadas, os mocinhos estarão 
fatica, e quasi sellz'accorger- sem trabalho algum, e quasi 
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sene, lontani dai vizÍ piu ri
buttanti, quali la snpcrbia, 
l' avariúà, la gola, l'ira, l'in
vidia, l'accidia. 

I doyerÍ verso i nostl'i si-
mili, cioê verso iI prossimo, 
S0110 di due specie: doveri di 
giustizia e dovel'i di carità. 

I doyel'i di giustizia ci 00-

mandano di l'ispettal'e l' 0-

nore, la vi ta e le CO'le altrui. 
Ooutro di essi si peccaingiu
riando con parole o cou atti 
le persone, od offendendone 
la buona riputazione; con le 
percosse, le feI·ite, la pl'iva
zione degli elementi neces
sari aUa vita, come I' al'ia, iI 
cibo, le bevande; con I' omí
cidio vololltarioe l' assassí
lIio; coI furto, la truffa, la 
rapina, ecc.; insomma coI re
cal' dallllo mm'ale o materiale 
ai nostri simili. I doyel'i di 
giustizia sono scritti Ílelle 
nostre leggi civiIi e pellali; 
chi li tl'asgredisce, commette 
un delitto, e viene pereio 
ginstamente punito. 

sem se aperceberem de coisa 
alguma, aÜlstados dos vicio~ 
mais despreziveis, quaes a 
presump<:ão, a avareza, a gu
Ia, a ira, a inveja, a acúlia. 

Os deveres para com nos
sos semelhantes, isto é pttra 
com o proximo, são de duas 
qnalidades: deveres de ju
sti<::1 o deveres de caridade. 

Os deveres de justiça man
dam de respeitar a honra, a 
yida e a propriedade alheia. 

- Oontra estes deveres pecca
se injuriando com palavras 
ou actos as pessoas,· ou abo
canhando lhes a reputação; 
com pancadas ou ferimen
tos, ou com a privação dos 
elementos necessarios ávida, 
como o ar, a comida, as 
bebidas; com o omicidio 
yoluntario e o assassinato, 
C0111 o roubo, a fraude, a 
extorsão, etc., trazendo: em
fim prejuizo moral ou ma
terial a nossos semelhantes. 
Os deveres de justiça estão 
escl'iptos nas nossas leis ci
vis e penaes; quem os viola 
pratica um crime; e por 
isso deve ser justamente pu-
nido. 

I doveri di carità ci co- Os deyeres de caridade 
mandano di amare i nostri : impõem nos de amar os nos-
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L' ignoran;.;a e madre del
la miseria. 

E meg-lio perdere iI di to 
ehe la mano. 

Affatlcati per sapere, e 
la,ora per avere. 

Tutte le cose sono difficili 
prima di diventar facili. 

Amato non sarai, se a te 
solo penserai. 

La verità vien sempre a 
gaUa. 

II primo scudo e iI piu 
difficile da guadagnare. 

:K on fare mai cio che llon 
puoi dire. 

Chi non fa, non falla. 
N essuno nasce maestro. 
Ogni scellerato comincia 

per essere cattivo figliuolo. 
Gio,ane infingardo, vec

chio bisognoso. 
Chi nuUa ardisce, nulla fa. 
Buona incudine non teme 

martello. 
Assai ,ince,chi non giuoca. 

Diligenza passa scienza. 
N on basta l' avere buone 

merei neIla bottega, ma iI 
saperle mostrare e di grande 
utiIità. 

Per un gioeatore arricchi
to daI giuoco ne conterete 
cento rovinati. 

A ignOl'allCia é mae da 
miseria. 

.Melhor é perder o dedo 
antes que ti mao. 

Afadiga-te para saber, e 
trabalha para ter. 

Todas as coisas são diffi
ceis antes de tornar-se faceis. 

Ninguem te amaras si l)en
sarás só em ti. 

A verdade vem semlne a 
tona. 

O primeiro milreis é o 
mais difficil de ganhar. 

Nunca faças o que não 
podes dizer. 

Quem nao obra não erra. 
Ninguem nasce mestre. 
Todo malvado começa por 

ser mau filho. 
Moço vadio ,elho neces

sitado. 
Quem nada tenta nada faz. 
Boa bigorna não receia 

martel. 
Vence muito quem não 

joga. 
Diligencia vence sciencia. 
Não basta ter boa fazenda 

na loja, mas o sabeI-a mo
strar é de grande utilidade. 

Por um jogador enreque
cido ao jogo, encontrarei cem 
anui nados. 
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Sarebbe pazzia ii preten- 1 

deTe di non sentire i mali 
deUa vita, ma e pazzia mag
giore ii non sforzarsi di di
menticadi. 

. . .. Accento che una 
[volta 

Scocco dallabbro, irrevocabil 
[vola, 

Chi vuol viver tranquilIo 
[i giorni sui 

N on conti quanti 80n di 
[lui piu lieti 

Ma quanti son piu iniseri 
[di lui. 

Ogni uomo, vogliasi pure 
meschinello, il quale porga 
a' suoi simiIi esempio di ope
Tosità, sobrietà, fermezza, 
onestà, esel'cita nn' azÍone 
benefica e durevole sul pro
gresso e sulla civiltà. 

II lavoro ed ii risparmio 
sono i due grandi fattori deI 
benessere e deI progresso 
degli individui, delle fami
glie, dei com uni, delle na
zioni, deU' umanità. 

Seria loucura :t pretensão 
dc não sentir os males da 
vida, mas é loucura maior 
o não esforçar-se de esq ue
ceI-os . 

. , .. Palavra quc uma, vez 
Sahio dos labios il'l'cvocavel 

[voa. 

Quem quizer seus dias pas
[sal' tl'allquillo 

Não conte quantos d'elle ha 
[niais felizes, 

.J\'Ias quantos SOffl'Clll nutü; 
[miseros qu'elle, 

Cada homem, embora sem 
prestimo, que dê a seus se
melhantes exemplo de acti
vidade, sobriedade, firmeza, 
honestidade, exerce uma ac
ção benefica e duradoira so
bre o progresso e sobre a 
ci,ilização, 

O trabalho e a economia 
são os dois grandes factores 
do bem-estar e do progl'esso 
dos individuos, das familias, 
das cidades, das nações, da 
humanidade. 
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