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necessario para ria; 'lêvar, do seP tulos; execução da continencia mdi 
deilas. questões nat*idarias, conven- 
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Sociedades 'de Tiro 

Do Relatorio que o ex sr. nninis-
tro da guerra aprtTsentou ao exmo. 
sr. Presidente da Republica—convém 
destacar o seguinte: 

«Ternos necessidade de difundir a 
instrucção militar por outros 'metho 
dos, que venham auxiliar q da in-
corporação ao exercito activo; e a 
SocIedade de fl'o, do modo or qie 

'a  ter oKaPieddu, C O Lt •, 

Além diss uma sciuçó% naclo 
mil, ao agrado da população, quê 
nelia encontra um meio de appren-
der a defender a Patría, sem pre-
juizos de occupações 4ue garantem 
a subsistencia e o bem estar da Ci-
dade e sua Familia, 

Bem ernisadas, curopridos rigo-
•rosamcnte os regulamtçs, as socie-
dades de Tiro preparam reservistas 
com instrucção sufficiente; e o reser- 
vista é o verdadeiro scidado da Na- 
ção armada, o soldado de caserna, 
não sendo mais do que um alumno 
reservista; quando elle se torna apto 
para se incorporar á reserva, é pre 
ciso mandai-o para sua casa. - 

O crescimento, extraordinario, do 
numero das Sociedades, de Tiro entre 
nós, flúS dois ultimos annos, trouxe, 
naturalmente, algumas difficuldades, 
quanto á nomeação de instfüctores 
e fornecimento de armamento.)) 

«E' preciso, porém, que o movP 
niente iniciado não arrefeça e que 
cheguemos a ter uma Sociedade de 
Tiro em cada municipio; é ainda 
indispens'avel, como condição essen-
cial, para a vida dessas sociedades, 
que todos os homens de responsa -
bilidade social tenham o patriotismo  

Noções de Órganisação: organisa-
çâo geral do Exercito e do serviço 
militar; hierarchia militar no Exerci-
to e correspondente na armada; ui* 
formes e distinctivos, modo de usai-
os e obrigações e respeito; princi 
paes toques de cometa. 

N:3 
Conducta do soldado: no quartel, 

na rua, nas estabelecimentos publi' 
cos, etc.; em casos especiaes, como 
doença, licença, destacamento, guar 
da, plantão, patrulha, ordenança, tes-
temunha; perante pessoas e autori-
dades civis; em viagem, em caso de 
ordens,, pedidos, requerimentos, par-
tes, queixas; para com os prisioneiros 
e feridos; como reservista. 

N.- 4 
Continencias: interrogatorio sobre 

os diversos pontos do respectivo re-
gulamento nos tres primeiros capi'  

vidual pelo examinando. 

\OÇÕ('S de !lygicoc e primern.s 
occorros: jÍrincipios g raes de L- - 

gi ene individual:  limpeza dos alt 'j a 
mentos, camas, fardamento, depcn 
dèmcias do quartel, etc.; emprego cio 
pacote de curativo -individual, etc. 

Noçõerúiimentares. de geogra 
phiase ,hfstrFa patrià ,hiilitar. 

Nomenclatura smy:viaria do fuzil 
da muniç, cuidados em sua linr 

peza; noções - de tiro; noções sobre o' 
couB'ate de infantarih até a compa -
nhia; nomenclatura e emprego !da - 

krranten- pg?tatii d# sapa.. 
• 2  -48 

Gymnastica 'sem arma, a comtnan' 
do; idem com arma. 

N:9 
Gyinnastica applicada. 

N. 
- Esgrima preparatoria; idem de 

combate. 

• Manejo d'arma inclusive com os 
falsos cartuchos; voltas a pé firme; 
posição do atirador. 

N.' 12 
Ordem unida: evoluções de pelo' 

tão á p firme e em marcha; ensa -
rilhar e desensarilhar armas; entrada 
rapida em fôrma, tomando qualquer 
fortp'ação com qalquef frente. 

Ol(GAM DA MOCIDADE JACAREIIVENSE 

PARA PROPAGANDA DO TIFO 411 

cendo-se  de que ' d'et*r nacional 
não pode se]" pci '2U p::i tC 

resses de partidc" politicos, nem 
servir para adquisiçao de fIso pres-
tigio, ou satisfação de vaidades.» 

Principaes fins das sociedades de 
Tiro. 

Os pi-ineipaes ;Tiis rias sociedades 
de Tifo são: 

a)-o tiro d¥ gflJrra: 
b)-fornecer r'4roistas para o 

€xerçito Naçional. 
O Tiro de Gne!:Ça 411, deve,' pois, 

este anno fornecer reservistas. Para 
conhecimento de, todos os camata-
das, publicamos o programma offi-
eial para esses iames. 

cgramma Trnnal (19 18 a I92o 
para os exames de reservistas dos 
Tiros de Guerra. 

Jnstrucçã,o moral: amor da Patria 
e da Bandeira; o compromisso dc 
reservista; seus_deveres; obediencia 
e subordinação, respeito, dedicação 
á instrucção militar, á disciplina; vir- 
tudes militares exemplificada. - 

Ordem aberta: desenvolvimento do 
pelotão em. atiradores, de diversos 
modos e em diversas d4recções; com - 
mando á voz e á gesto; movimerifo 
de linhas de atiradores; transmissão 
de ordens na linha; cerrar, unir, re-
tomar os logares. 

cnarças 
VICIOS 

(Continuaço), 

Já uma vez, tentando este assum 
pto, tive a - infelicidade de me ver 
só sem o apoio dos meus compa-
nheiros de imprensa, qúe censuraram 
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-. Casaes ha pelos sertões verdadei. 
ros cachos de filhos. Quando os vejó, 
pen.SQ:---"Não se tem um filho com 
pouco dispêndio de saude e fazen - 

da* .. essescasaés ukerrirnos... 
Como se exlica isso? 

- —Os filhos de P. não valem um. 

Ha um .:costume interessantissjmo 
entre os nossos caboclos- e que até 
agora não soube explicar. 

Quando uni bando, em festivo 
baptisado, vem á cidade, logo na 
primeira venda da entrada fazem o, 
neáphito da vida engulir uns tragos -  

de cauninha. A mãe primeiro bébe. 
Depois une a sua bocca á da êreança 
e pratica um dos maiores crimes hu-
manos: o ensinar a beber. 

E' menos assassino o que mata 
comjim tiro ou Uma facada. Ambos 
certeifos, morte '.certa. O vicio do 
alcool, sendo certo o seu mal, é viu 
garozo. Vae minando aos poucos. A 
principio jilusório. Dá-nos uma sen-
sação de prazer,, de vida, depois, 
vem o enfraqcimento organico 
completo, quandd apparentemente o 
bebedor ainda é pm homem gordo 
e corado. 

Diz o Dr. A. Franco da Rocha 
em a sua conferencia publicada pelo 
Estado de São Paulo e proferida ha 
Sociedade de Medicina e Cirurgia 
de S. Paulo: e 

-"Os que estão no Flospicio a 
pagar peccados dos 4paes são em 
muito maior numero. A ac;ãQ, mdi 
recta do alcool éJmuito mais vasta 
que a acção directa. A prova é sim-
ples:—um alcoolista pode produzir 
dois, quatro- ou mais loucos. A em-
briaguez é urna das fontes de dege-
neração hereditarfa." 

Ao atavismo endernico não se 
póde reunir mais esse factor pani-
cioso de propagação cio mal heredi- 
tario—a 

- 
fraueza. À -C: - 

Bc'ncdirfo Rosa e Lima 
(CONTINUA) 

•flZÂ D. 1,12 
ether vibra. A luz se pra-
em ondas. De repente 
ondas encontram um em 

pecilho, um corpo e chocamse 
uma a urna. Si o corpo as ab-
sorve, elas que são luz produ 
zem o calor. O calor, leitores, 
prqduz a luz e assim novas v1 
-brações do êther, novas maretas 
luminosas em sentido contrario. 

Fia, porem, OS C0flJ0S polidos, 
pouco porozos, corno os metaes, 
que não absorvem iinmëdiata 
mente. Reflectem. Antes que 
uma onda luminosa bata no cor 
p0, ja outra que parte' deite es-
barra com dIa. Augmenta a vi 
bração. A luz .offusca. 

A Senhorinha D. M. 

- Desorentei não se diz, 2ni 
'sentido figurado, que uma pes 
soa mu ito boa é de oiro? 

- MACRORHYNO 

ÀRfIIAZEM DE SEUS E MOLHADOS  
40  a 

ROBERTO MARTINS 
Louças, ferraens, tintas, cimento, e 

artigos de phantazia 
AGENTE da Standard 0i1 Com-

pany of Brazil para a venda de ke-
rozene e gazolina. 

CORRESPONDENTE do Banco 
do Cominercio e Industria de São 
Paulo, do Banco Commerciai do Es-
tado de São Paulo e do The Natió--
nal City 13ank of New York. 

tina do flosario, 20 
•1 

DL J. D. D ÁLI1 LIfl 
ADVOGADO - - 

Acceita causas em qualquer co- 
marca do Estado;. 

ECR1?TOR1O: RUA JOSE' 130NIFA- 
• CION.20 
Jacare/zy - E. S. Paulo 

um bom trecho ,do meu sendo 
artigo 'CREANÇAS". Volto 4 baila 
com novas palavras, rias, com o 

- mesmo fim. 4cbo-o importante. Ca-
d4 um, em a sua consciencia, que 
me julgue e, si bem, trabalhe com-
migo. 

Em Jacareby, ha muito moço pa-
triáta e empreeudedor, que bem po-
dia fundar o centro de PUERICUL-
TURA -JACAREHYENSE. Na ci-
dade, ha associaçes para todos os 
fins, 'todas -boas, qúe se ustentat 
bel4amente. Não - haverá tatubem, 
unia para o nosso e que tenha egufl 
sorte? 

Faz parte do nosso programma 
• o cmbater os vicios. Não tenham 

receio, senhorinhas. SÓ op rapazes 
me comprehenderão e é a ellesque 
inc dirijo mais francamente. 

Si o alcool, o fumo - e o jogo é 
pernicibso, o dos gens, que como 
unr rhizoina se alastrou traiçoeiro, 
até os nossos seculos em rebètflns 
por todo o sertão, é torpe. ElIe, 
mais que os dOitros, degengra e por,  

• isso se prende mais intimamente ao 
nosso assumpto. 

• Sfntõ não poder encarreirar esse 
vicios e is seus resultados maléficós, 
em lista negra, nus coium

-
ws  deste 

t-' jena+f€fio-tnuitos.  

E' urna pouca vergonha que, jus-
-'tantntej agora,—nova era de força 
e saber—ainda se encontre, entre 
u(,s e os gentios, laços de união. E 
que laços! Vieios "porcos" e noci-
vos. Contatamo-los si não quizer. 
mos ser victinjas delles. Ccmbatamos 

. não só aquelle do romantico e pau-
do mocinho de dezoito annos que 
toda gente aponta corno o typo do 
pta nacional, como tambem ó que 
o acompanha, ferreteando-o, do lei-
to de solteiro ao que devera ser ;  
purissimo—o berço dos nossos filhos. 

O 
paga 
essas 

cl 

*metal e de bom metal. De oiro 
por exemplo. A sua belleza é 
o resultado de a sua beileza. 
Não precisa de absorver. As 
outras é que se reflectem neila, 
mas... 6 fria. Como não se em'  
bébe em luz, é fria. Que'n como 
sateilite a acompanha e admira, 
soffre o resultado dessas com-
plicações de luzes que vão, que 
voltam, que sèguem que voam.-. 

O leitor dirá:—Que exagero! 
Urna moça de oiro! essa é boal. 

Boa elia é. Exceilente moça,  
polida, de uma, educação fina... 
e bonita. Agora que é de oiro, 
em dois minutos provarei, leito' 
res descrentes. 

E' toda desse rico metal. 
Clara muito clara. Alta muito 
alta. Dentes magnificos. Um na 
rizito assustado que a embelléa 
muito, muito mesmo.-. e depois, 
os cabelios que os tem croceos, 
são como oiro ductiveis. 
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Militarista affeito á disciplina; 
'' Pouco inundam; ao lepido cupido, 

Prefere Marte, a farda, a efirabina. 

E o Paulo? O Pauló é um doce anachoreta... 
Entre e conta-correntes e a poesia, 
Divide-se tão bem, com tal mestria, 
Que o guarda-livros não.-perturba o poeta 

e 
• Charadista sagaz, inimitaveL.. 

A mulher entretanto lhe tem sido, 

- 
v Uma eterna charada indecifravei. 

Nada lhe turba a placidez discreta 
Da vida. E' prozador d'alta valia; 
Alma de moça timida, arredia, - 
E austeridade angelical de asceta. 

Paulo Marfins 

Sempre, no mundo, 
- Refulgirás 

E em brilho rutilo 
Deslumbrarás; 
Pois, de teus filhos 
O enorme amor 
Te yota.fervido 
Culto e louvôr. - 
Brazil! O' Patria 
Cara e feliz 
Teu nome o labio 
Sauda e beindiz! 
Tu és à Patria 

a Do noiso afnôr, 
Brazil esplendido, 
Jardim em flôr 1 - 

Das noites limpidas, 
No escuro veo, 
Rebrilha tremula 
A cruz do céu 1 
Como um emblema 
Da fé geral, 
•Accende rutila 
o seu fanal, 
O estandarte, 

- Qts o consagrou; 
O Povo infrepido 
Por guia alçou. 
Em torno deile,-
Como de irmãos, 
Juntam-se e uneme 
Almas e mãos 
Brazi 1 O Patria 
Cara e feliz 1 
Jeu nome o labio 
Sauda e beindiz 
Tu és a Patria 
Do nosso amor, 
Brazil espledido 
Jardim em flôr! 

e- 

4 

7 de Setembro 
todo o Brpzil—principalruente 

no Estado de S: Paulo e na Capital 
cia Republica—foi festivamente corri* 
uiemorac3e o 96.' annivrsario da 
nassa emancipação politica, da nossa 
separação cio Reino de Portugal. 

Em 1822, a margem do Ypiranga 
---ribeirão que contorna unia colhna 
dê pouca elevação, a que dá nome 
e a pouca_distancia, de S. Paulo—
d. Pedro—o regente—de volta de 
Santos, onde visitára os Andradas 
—sentindo-se offendidos, por deci-
sões da metropoie--bradou soberba-
mente, cqu4 a maxima forçde seus 
rubustos púlmões—lndepnWenciq ou 
Morte! 

Antes desse brado historico, D. 
Pedro—"o principe regente—ante as 
correspondencias que lhe foram en--
tregues, sente-se affiicto; o seu pei 
tQ arfa num movimento aprSsado e, 
com a mão esquerda comprime o 
coração, que palpita dolorosamente: 
-' 'Ian/os sacrjficios Jeitos ftGr mi m e 
pelo Brasil igeíro e não cessam de 
cavar a nossa ruína!;.. 

Atranca a espada e grita-"Iude-
pendencia ou Morte "! 

Esporeia o animal e segue; a gran-
de galope, avança para o logar em 
que se achavã a guarda de honra. 
• A sentinela brada ás armas e a 
guarda fôrma precipitadamente, fa-
zendo as continencias. 

"Todos extranharam a attitude do 

Moréyra e Cósta 

principe e a da sua guarda de pes-
soa: todos, de espadas desembainha' 
das e annunciatido, nas feições alte-
radas e nos olhares: de um brilhd 
offuscante, a gravidade do que se. 
estava passando". O principe excla' 
u2a:— cicavlaratits!! As côr/es de !Por-
tugal querem mésmo esci-avísar o Bra 
sf1! Cumpre, portanto, declarar já a 
sua Indep'endencéa. "ESTAMOS DEFI-
NITIVAMENTE SEPARADOS DE POR- 
TUGAL.!" - 

E extendendp a espada repete 
com toda a força dos seus robustos 
pulmôes: -lndeptndencia ou Morte! 

"Este grande e glorioso grito é 
repetido; é jt*adc á luz vibrante da 
espada! 

Depois, ordena 5 A. :-Laçosfóra 
(e arranca do,  chapeo o tope portu 
guéz, que arroja ao chão). Todos o 
imitam. 

"D'ora avante traremos todos ou-
tro laço de fita verde e amarei/a. 
Serão as cores nacionaes," 

E mais uma vez—diz o dr. Egas 
-o formidavel grito da independen 
CUL rebôou por aqoella eollina aben- 
çoada l - - 

Da. joÃo KOPKE) 

O' cara Patria 
Meu doce amôr! - 

Brazil esplendido, 
Jardim em flôr 1 
Tua beileza 
Não tem rival, 
O'. terra fulgida, 
Sem outra egual! 

ECCE HOMO 

VENDE-SE a casa 'to 1 
da Rua- Lainartine. Trata-se 
com Anthero Barbosa, rua 

- 

Barão de Tatuhy 136—São - 

Paulo. 

COMPRA-SE platina e 
dente velhos. Paga-se bem.' 

Tratar coni Jarba! Matto. 

P .a e  'r o 
O melhor vinho 

Encontra-se na casa 
- ROBERTO MARTJNS 

- e 
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Sapeações 
A colonia jacarehyense, em São 

Paulo, viu, com alegria, chegar o 
dia 7  e, com chuva e ventp, abalou-
se para cá, somente para tiançar, 
pois o ultimo assustado, de lia mui-
to, estava premeditado. 

Como das outras vezes, as nossas 
gentis conteitaneas, salvo excepções 
rarissimas1  não fizeram iús ao nosso — 
esforço. 

Apezar disso, dançou-se a valer. 

O Joaquim escovou a capa de 
borracha e envergou a cartola. O 
Moniz queimou a fatiota nova, O 
Zeta veiu com um repertorio de 
phrases bonitas e manhosas para 
engazopar as nossas patricias, mas, 
dias não vieram... O Zico e o 
Odilion deram largas. ao  seu genio 
expansivo. Somente o Jeiferson es-
teve macambuzw, procurando, por 
diversas vezes, afogar-se *ima cha-
vena de chá.  

A nora dissonante do baile foi o 
Lima ter saido sem dançar e amua-
do com o Oscar por ter este valsa-
do "uma porção de vezes" com 
dona dp sorriso que tanto o encan-
ta, nosprivando ainda do compa-
iiiriï.que é o Bathazar. 
Para compensar tivemos . Lecy 

que se, portou como um hei* em 
conquista da fama.?. 

—Vamos -ao exercicio, Pedro. 
—Não. Diga ao instructor que 

não vou porque preciC ir ver a es-
tupenda fita Amor e li-a. 

Ora Pedro!... por urna fita, faltas 
aos teus compromissos 

SAPO SO'. 

E UMU0  
Dia 7,  ás 6horas, o Tiro forniu 

em continencia á Bandeira. Ninguem 
esperava o numero vfiltadc; de ati' 
radoi-es patriotas cfu compareceu á 
commovente cerimonia.-Em seguida 
passeou eia cidade, alegre, nafta 
fardeta limpa e engommada. 

A-chuva estragqu.t festinha. Du-
rante a semana toda, ella andou fa2 
zendo poças em cada palmo de ra. 
Mesmo assim, houve a formatura á 
tarde, no largo da Matriz, de esco- 

teir%e atiradores, em homenagem á 
data e á colonia syria. 

A' noite duas conferencias. Bôas 
merecendo ardentes encomios a do 
dr. Manoel Octaviano Junqúciro, rea-
lizada na sede tlo Tiro, Comparece,  
ram a esta algumas senhorinhãs e 
rapazes, deixando em tMos uma 
boa impressão. 
-E, assim findou o dia 7. 

Para continuar seus estudos, reti-
rou-se desta cidade o- nosso prezado 
amigo e eollaborador—Joaquim Cc- 
lidonio Filho- Felicidades.

' 

speramos, receber, ainda, colla-
boraçág,  do gSapo Már%. 

Um atisado Ønoite - 

Era de urna linda boneca; An- 
gela Ruth. Motivo ecundario; o ver,  
dadeito era o anniversarit de casa-
mento dos velhos. 51 annos de ca- 
sadds. -% - 

—Meus parabéns vovo Nicaláu. - 
Muitas moças, meninas moças - e 

poucos moços. Brinquedo* conver,  
sas, .,-IepoW o baptisadu e a mesa 
de doces, Estupendo 

O Esdras serviu de padre. As ma -
-

rinha, tivha, duSmenina catitas, Eulia 
Porto e Maria Din-inienca Celidonio. 
O padrinho, padrinho por prcnraço,_ 
foi o Lima, o Bdntdicto Rosa e Li-
ma, como elle quer e faz' questão. 

Essa festinha, até agora, delicia 
memoria dos que a assistiram. 

Até que emflm 6 sympathico j-
bas resolveu tornar a este recanto 
da ex Terra de Vera Cruz.. devéras 
não é de Vera é de... 

Esta semana foi de "urucubaca" 
para o Arthur Siqueira. - 

Uma senhorita que no "muque" 
ninguém lhe leva os louros, qusi 
que lhe amassou o toutiço. A culpa 
não_é nossa, é dó malfadado pre-
sente. 

- 
Feijão mulatinhb 

O Theodoro... o pobzina'tho 
Theodoro, como dizia o Manéco, 

-foi um dia ao sitio do Nho Nito 
Botija que, por delicadeza, lhe 
mostrou as ultimas colheitas de 
feijão. 

Diante de cada sacca, Tho-
doro dissertava. 
-Nho Nito, por certo, não 

sabe; o nome scientifico do feijão 
-

, 

e fazeo!o 

—Pois não. 

----Em latim, "fazeoius" 

—Pois sim. 

—Em italiano, "faggiola"-. - 
—Sim sinhô. 
—Em francez... Oh! Conheço  

muito. .0 feijão, preto,-  o mais 
cultivado e que se apresenta 
com varios typos. E.se outro é 
c"enxofre" o melhor de todos, 
quando plautado em bom t.err& 
no, devido a sua composiçao 
chimica. Esse outro - . - 

"i".ii dá licença s& 'Todóro? 
Vou buscar uma espécie que 
mecê não conhece' —disse Nho 
Nito fugindo ás g£ 'as do scien-

.tist-a. 

—ccMuié, mi dá um gua' 
rampol» '- - 

—qP'ra que mecê quê um 
gu'rampo 

os porcos não comeram, 
quero pesca um grão de feijão 
no terrero p'ra ve si aquelte  

condenado de hóine fussadô co-
nhece. - 

—Arrelá
- 

Dabi minuto volta o caipi-
ra expondo ás vistas admiradas 
do Theodoro um grão de feijão 
gorducho e de cor terrosa. - 

Theodoro pegou, mirou, re-
mirou, cheirou e creio mesmo, 
mordeu- 
-Oh! esse é o famoso dico 

tylédõneo, o muiaho, o nosso 
melhor producto. - 

Nho Nito riu. 
—cQuá! mecê não advinha 

merno». 
—Então que feijão ê? 
—Ora só Todóro 1 é uru fei-- 

jão que escapo de se mastigado. 

- L.RB. 


