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Escrevendo no «Diário Oficial», 
de ·São Paulo, . .t. Caderno Especial . 
que circulou a 6 de ja neiro, afirmou 
o ilustre s r. Gilberto Freyre : «Não 
teria faltado, na verdade, a Euclides 
da Cunha, ao sentar-se apolinea
mente no seu gabinete, para ela
borar «Os Sertões», um afil periei
cionistame nttl literá rio qu e. se ti
vesse dominado, nele, o ta puio. te. 
ria .resultado num e~-;crltor literário 
empenhado eru ser, mais qu e tudo, 
um imitador de clássicos no seu 
trato de assunto agrestemente, eco
_logicamente. teluricamente brasi
leiro». 

Além de~se período talvez nlio 
multo claro, é oportuno citar mais 
um trecho · em que o autor · do fa
moso · cCasa Gra nde & Senzala~ es
creveu que : «Elaboração, especifi
camente literária, e. como literária, 
convencionalmente acadêlliica, a do 
grande livro, mais em gabinete de 
~:;stl!-:'io~ 0 des >' s :no)delos e!or. i.i'ln
~ementa arcaicos t;ue a ct': u aberto. 
em contato maid livremente sensual 
e mais cria tivamente empático do 
autor com o assunto~> . 

Na primeira citação, verificamos 
que Euclides , segundo o sr. Giberto 

· Freyre, sentava-se .apolineamente» 
em seu «gabinete», para escrever 
•Os Sertões». Na segunda re~erêucia , 
tala em «gabinete de estudioso de 
modelos eloqüentemente arcaicos, 
etc.~. 

Conio vemõs, por duas vezes o 
.e•critor de Aplpucos refere"se ao 
«gabinete» de Euclides, que nele 
tomava assento, apolfneo, para es
crever seu livro. Imaginemos, o 
grande e malopado escritor. peque
no, franzino , feio, tfmldo, a bancar
!le, .majes tosamente, numa banqueta 
rústica, em seu pobre rancho de 
ilarraros e zinco das margens do 
Rio Pardo .. .. 

Falando em •apollneo», o escritor 
pernarubuco confundiu, de ce.rto-, 
Euclides da Cuuha · com Joaquim 
Nabuco, homem bonito, alto. elegan
te, de finas maneiras, um tipo ·ariA
tocrático que, com naturalidade, es
orevla suas obras apolineamente. 

Nlio Ignoram Intelectuais, e toda 

I 
gente que lê, que cOs Sertões», na 
sua maior parte, Iol escrito em 
São José do Rio Pardo, num bar
raco à toa, às margens uma bela 
via flu vial, meno s o sr. Gilberto 
Frey re! Eminbntes escritores já 
realizaram romaria à célebrs caba
na. Lá estiveram, entre outras, Vi
cente de Carvalho,. Martins Fontes. 
Alberto Rang'<~l. AJrâuio Peixoto, 
Guilherme de Almeida. Cassia no 
Ricard o, Pedro Calmon, Roberto 
Moreira, José Carlos de Macedo 
Soares. Plínio Barret.o, Menotti, Iná
cio José Vel'Íssimo, Francisco Ve
nâncio Filho, Afonso Arinos. O sr. 
Fr'eyre foi convidado para ir lá, 
mas não aceitou. · 

Mesmo as reportagens publicadas 
pelo cO Estado de S. Paulo" torsm 
lá reescritas e tudo, a[inal, passan, 
do a limpo, pelo sargento José 
Augusto Pereira Pimenta, coman
dante do dest!! camento polioial , do
Lu .:i ~;~ iJ<:lúl cali grr..ila, b a. quem 
Euclides prometeu uma gratiiicação. 

Não bastasse o testemunho de 
intelectuais que acompanharam o 
trabalho de Euclides, como Valdo
miro Silveira, Venceslau de Queiroz. 
Adalgiso Pereira, Lafaiete de Tola
do, Francisco Escobar, temos , em 
última instância, a palavra do escri
tor. E ela basta : «Escrevi Os Ser
tões• em quartos de hora, nos in
tervalos de minb.a engenhüria fati
gante e obscura~ . Em outra O()asião 
declarou: l(.A ponte (sobre o Rio 
Pardo) é irmã gêmea de «Os Ser

. tões •. 
E é suficiente para esclarecer que 

o grande livro foi escrito na chou
pana de São José. às margens do 
Rio Pardo. a carta que. a 8 de abril 
de 1908, do Rio , escroveu Euclides 
a Francif'CO Escobar: •Que saudade 
do mau escritório · de folhas de zin
co e sarrafos, da margem do Rio 
Pardo ! Creio que, se persistir nes
ta agitação estérll, não produzirei 
.IIlais nada de duradouro•. E a 
choupana, proteidda por uma redo
ma. lá está, como er;tão a mesa, 
sem gavetas, que ele Ut!OU e a tos
ca banquPta. 

. . ._ ~ --1? 
.!~--.<"...7{ ;--~ -~~ -~~ ~ . ....-:.-~-:-- ·:·_ ~. , ~ 
~~ - · ·- ·-· -·-· -. . . 



~~ . . 

A competência d . ~ Euclides, 
escritor e jornali 
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Poesia d' «ÜS S 
s:( C>eMidade técnica da chave de oir.Q, que a derrad 

,.,., tões";"" a ultima ct "A Luta" contem, na macabr ertoe S ~~ do lJon.~elheiro, um dos ma1s belos alexandrinos, 
nossa:, !eiras, pela . profundeza do fundo e pela 

~ Este verso magistral: 
"as linhas essenciais do crime e da loucu 
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A POESIA D'"OS SERTõES" 
(Conclusãe fla 1.0 p(jotr.oJ 

f 

A VAQUEJADA 
• De repente esLru):;e ao Jadr> um estridt.:lo tr c. pel d·<' 11 ~ 

[cascos sobre pedras. Ir 
- um estl'épito de galhos estalando, ·-

um estalar de chifres embatendo; 
t.ufa nos ares, em novelo.s, 
urna nuvem de pó ; 
n mpe, a subitas na clarelr!l. 
emb,,Joda, uma pon t:1 de gado; I 

e, lo~;~o após, 
sobre o cavalo que estaca, esbarrado, 
o vaqueiro teso nos estribos"... (pag. 126). 

~ fteran te. /vl~~~osf<~~~cidop~~a ilf~~~iv~~g~_10M~;~~1~t6br~l~5J~~n d~i~Pg~: I 
..-inu a~iante da que acaBo e c1 ar. q;· ~ a 9.Pomato~ia e a ~ • 
atin;dn o seu máximo de !orça expret .:'JB. E' na monum:§'ntãr desc1·i-j 
tã.o do e.<touro da boiada: · 

" . . . Entrebatem-se, emeda:ll-se, trançam-se e alteiam-sP 
!isgancto vlvamen!·e o espaço 
P inclinam-se, e embaralham-se milhares rle chifre,; , 
Vibra uma trepidação no solo : e a boiada "estoura " ... 
i ·~• ·;~ ·,;ãó: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
nlo há. mais contê-ios ou alcança-lo! . 
Acamam-se as caatingas, 
árvores dobradas, partidas, estalando em lasc2; e g ~:>. vetos : 
desbordam d·~ repente as baixadas num marulh o rle chifres; 
estrepitam. britanclo e esfarelando a5 pedras, 
torrentes de cascos pelos tombadores; 
rola surdamente pelos taboleiros 
·ui do soturno e longo de trov~o lonl!inquo " .. . 

m~1 :'- •iltlmo v<: r se nada fica a dever à. citada e recitada onematoJ?Sia 
~lllana. ~ 

"Insonuere cavae. gen1itunque declere cavernae " 

Menos sensorial dl' 011? e!.sa o.rJl!!§t~. a fina enp
aato1!)~i~ rlo l)et1!0'B.mAntu, rr.:r .-....;n dar, "j)ã.girüis~ d"' ()s~ Serfõefi " chega. tal
.._ a.e ~eu "clin'"~X" nesta maravll'hosa d.e!!erição ffdca do asceta do 
twtl.o o Ccn: .:·heiro: 

( 
"Vinl~n do tir .· · .' 1 brut.a.l t1a fm~e 
da ~êde , d1l..~ 1r: -~ as . das angustias recalcada! 

'· I' da,!! miserias i unda!! . 
Nio tinha dore~ desconhecidas, 
A epiderme seca rugava-se-lhe como UJ!lla coiraça 
n:molgada e r ota sobre a carne morta. 
Ant>s teslara-a com 1. propria dm-; 
macerara-a e sarjara-a de cilicios mai11 duros· que os bm·eis 

[de e-..~par-to; 
trouxe-ra-a, de ro.fo, pelas pedr~ 's dos caminhos; 
es turrara-a nos rescaldos das secas ; 
lnteiriçara-a nos relentos frios; 
adormecera-a nos t.raru;itorios repousos, 
tws leitos dilacere.,ntes da~ caatingas " .. t[la:; . lGS~ . 

• • • 
Va.s . . . basta! 

1 

Já pre~ tou o "jongleur" energumeno o seu preito ingenue e sln
IUlar. 

Slrl'.1Jles anota.dor, nesta ml:ilia modesta profissão çie fé na mística ' 
:=f tuelld-::ana, penso hav er sublinhado, quanto b~ à minha tímida .nicia

tlo a transbordante e completa poesia d" "Os Sertões". Poesia tão abun- I 
4tmte e contagiosa, que s :~ extra vaza sempre .e se Insinua ainda por toda 

1 

esta santificada cidade paulista de São José elo Rio Pardo. Cidarl.e proe- . 
dutinl.da, que ficará, na R~~toria, como um símbolo da 11~~"' !llotun:t. 

Neets. providencial encruzilhada encontraram-se São Paulo e Eu- . 

i eUdes. para a perpetração do milagre. Só em tega paulista podia ser ll 
{i!d'itn "O.S SertõeS.:, por 11e d!~ ter a Ja!íhsta nartira a os .~er
la~. Sin .o, e a :;1c·a uTe u 1vel 
-ao~niuil ín intellect'U 1 co non prlmru.s in sénsu ", foram os banàei-
r t o · · do s r - r s · n CJe a fi\ 
. . Fizeram os sel"t:misLas enorme o Brasil. para que viesse, todo 
ele. rei'!umir-~ e caber, un1 dia, na paupérrima cabana de zinco e sar
rafos, c.u.:le, oamo no presepio de Belem, foi o humilide Na.tal do livro 
cxcelsL•, vindo á luz do nosso sol enquanto duas margens de rio se da
vam a;,; mãos peta ponte de aço e pedra que o engenheiro armou , ccfno 
clois oceanos se df'ram as mãos pelo continente de oiro e esmeralda 
que as :·bandeiras" conquistaram. 

NO'.."A - Os números de páginas. citadM no pnl.qente trabalho. 
reportam-se à po.gma.ção da 17.4 edic corrigida, de 1944 da lAvraria 
Ft'ancibW Alves. 



EUCLYDES DA CUNHA 
Os membros tlo Gremlo Lltterarlo Eucly

des tla Cu!\ha foram hontem, acompanhados 
do Dr. Alberto !tangei, em piedosa visita 
ã sepultura do sautloso c~riptor, que, se 
fo.;se vivo, completaria P.ntil.o mais um anno 
de Idade. Foi uma ceremonla: singela e to
cante. O tumulo de Euclydes ficou coberto 
d e flores. 

A' genli!eza do esforçado Presidente. da
quell·' Gremio, Bacharel redro Cur!o. de
v emos a amabilidade da commun!cação de 
duas .cartas <'o eminente brasi'eiro, tão 
ce·dO roubado ãs lettras c ã patria. Uma 
de !las é dirigiu a ao Dr. Alberto Rangel, qUE 
na sua notav<'l conferencia da Blbl!otheca 
Nacional citou alguns trechos desse pre
cioso manuscr!pto. 

Outrn foi esc r ipta por Duclydes no dia · 
!mmct1iato ao de sua eleição para a Acade· 
mia, a seu p a i, )bnoel Rodrigues Pimenta 
da Cunha, a quem se refere nas lnic!aes do 
«post scriptumo, e que foi multo bom ~
~não se tenuo infelizmente lembrado nun
ca de publlCllr as suas PJOducções, só ~en
do conhPcidas as existcn'tes nas «Espuma-s 
Fluctuantes». 

1 

Damos em seguida as duas interessantes 
mi.ssivas: 

·«Lorena, 22-9-903 - Meu pai - Desejo 
que esta o encontre bom de saude. 

Apresso-me em communlcar-lhe que fui 
eleito hontem para a Academia Brasileira. 

'

para a cadeira· de -seu grande patrlclo Cas
tro Alves. Assim o de~vlo.. que abri n,2ta 
m~enharia obscur!l< alongou-se ma;ls 
do que ..!lU julg~ "'fi'l'ão menos um con· 
~óiõ nestes tempos de f!lhotl!ll!Q ~luto, 
''crdadeir.a Idade de ourõãoStiledi~. 
'flve eleitorés que se chamam R!,ll--.B.rJlACO 
n Machado de ~!s. Mas não tenho valdai des: tudo Isto me reve.1a: a boa Unha. recta. 

'1 quf o senhor me ensinou desde PeQllellQ· 
Hei d~ continuar nella. Mande-me sempre 
mot!cias do senhor. - Filho e amigo, Eu-

~ 
cl~c~. No meu Cl!c~rso de posse. bel ile re
citar al~uns versos de um velho poeta M. 

I 

R. P. C., que. acompanh"r"m ~" nrtmelras 
cdicõ~s das «Esmmtas Fluctuantes». 

<u'Manãos, 20-3-9ó1> \TO ll2 da noite) "
lll.nangPl, só - inteiramente só - na saleta 
f' ~ffi"eita da tua bacollca thebaida. . . Ou 

melhor. eu e algumas velhas ~ombras: Frei 
.Toã'J ele S . .Tos!', o estremoso R. F., o me
ticuloso .L. e A. e n!to SE' i quantos outros 
mais . .. .Calcule, se puderE's, a nossa. gra:nde 
orgia silenciosa. c formiõavel - de velhos 
succes~os acabados e estupendos lances 
•para todo o sempre extln·ctos .. O velho fra
de, castamente voltai:ceano. com o !leu 
bello dizer cast!ssimo, conta-me os casos 
antl~os da Amazonia velha; o impa.v!do 
té"nente-coronel de engenhe!rÕs a suas qua
tro ou cl nco· odysgêas •serta nelas; e o ma lo r 
explorador de todos os tempos e de torlos 
os povos, o molõP secular de todos os Le
v!ngslons e de todos os Stanleys. a sua ~c 
rlgrina<;ão maravilhosa do "!!Quador vlslve • 
aos utt!mo.s rebentos merldlonaes da Man
tiqueira! iE vão-se lentamente escoando as 
hora~ nesta palestra eschyllanna e sem pa
lavras ... O IF., sahlo: estã neste momento> 
prosaicamente decahido sob o o\.har ado 
ra.vclmente fulminante de uma. noiva. La; 
<!entro - o Manoel, cotovellos fincados na 
mesa, cabeceia deploravelmente sobre uma 
cartilha de A B ·C, ama.rrotada - e u~ 
:::-rande, um mysterioso silencio rendilhado 
ile fugitivos rumores d!l folhagens agitada~ 
àe leve - torna. ma.ls solemne esta~ 
gadora quietude. Certo, se de momento em 
rmíll'íento, um angu.st!oso espirro da bron
chlte chronica do teu gal!inho, o «longul
ll'lhO» no diagnostico do F. - não me cha
~asse á. ;~l!dade chatamente terrua, eu 
~e ria abrtr-se myl!lteriosamente a tua es
tante da esquerda e della l·rromper 0 tor
turante .Balllnat, ode braço dado com 

... l'eternelle dame en blanc 
Qui voit sans yeux et rit san~ livres 

tal a augusta plao!õez que nesta hora ~oP
ta ava~sala inteiramente a tua encanta, 
dora Vtlla .. . 

En~!to IPmbro-me de ti ; imagino-te RI) 

lado do _melhor entre os melhores coraçõ«>s 
oue te 1dolatram - e toda. a 17Jlnha 8811, 

Q:S 
) 

dade se extingue numa. grande e nob!llta
odora Inveja - tão grande que só este 
peccado de invejar a tua felicidade de filho 
bastaria pura que .se me abrissem todos os 

)f_êos, (se os céos exlstisse:n) - com toda 
ãíitlnha. incorrlgtfêl impiedade. 
~ nossa (lla.rt!da estã proxlma.. Che

garam hontem as instruco;:õe-s - e desde 
~ue se realize a reunião dos commlssarios 
1-- iremos rumo feito para o desconhecido. 
.A. min,ha frota.: duas lancha (uma. ainda 
problematica), um batelã.o e seis canOas -
fluC'tua triumphalmente no extremo do Iga
rapé de S. Raymundo - e teve honteiõõ" 
:õa:Pttsmo d~ uma. temj'icstade. Nunca. Ima
ginei que este rio morto escondP.sse, tra
-,oe!ramente, ondas tão desabridas. Uma 

ada. viva. de sudoeste 1mprl~lhe as 
crispaçÕPS ensofregadu de um már e gue 
ma.r! um mo:r entre barrancos em que 8.8 
ifagaJB desencadeadas se desatam em cor
IJ"ede!ras impetuosas de torrentes... Feliz
mente r~!stlram,_ ga.lhardamente os meus 
11avíos. E' que "dentl'C delles astã a «for
ttma. de Cesaro. Realmente, creio tanto no 

1 
meu destino de l>andeiramte, que IC'Vo esta 
ca.rta ile /Prego para o desconhecido com o 
coracão ligeiro. Tenhc) a cr;;:~~ ~"·~g~mente 
~taphys!ca de 9'1íe a Pº!':! ;~!fi~u)l:e 
garantida por um ideaL nmLJ!IIl)itacl.g su
;perfor a. realizar..se, E eu tenho tanto que 
escrever ainda. •.. 

LI 111a •IPTov!ncla do Pa.râ» as tuas ge
nerosas paravras a meu resr>ruto "F.'A nm 
coração! Nilo exultou, tendo-te, 'a.~ 
val~a.de - uma Infeliz sacrllegamente ape
.drel.ia:da em toda parte - e que nem sei 
como ainda vive! - mas o orgulho 0 
,&"rande orgulho de 1possulr a tua sympa.thla 

Um favor, mas favor saorat!ss!mo d~ 
Irmão: Na ru.1. do Cosme Velho, 91 (a~tual 
rua Fr=cisco Octavln.no) Laranjeiras -
moram as ~has quatro enormes Saudad!111 
·- a. minha. mulher e os meus tres pegue-
~no!':!:;~l~~:s.os procurê e qu~ lhes 

tr Antes de seguir, hei de de escrever-te ou-
a vez. Responda-me. 'Receberei a carta· 

em caminho, por lntermedlo do F 
omita rã. - que a 

f te~us, tRens~- .Apresente os meus res-
lpe a ua boa mil.! . pe"~ t 
commendes aos aml • ""- e que me re
trabalho nisto) gos (não terás .g.ranile 

- e que te não es 
nu•nca do .._ EucJydel$ da Cunha~- Q,~Jeça.s '- . . . 

P. S. -O !F oê . . 
dia Imaginei. ;m 0 que desde o primeiro 
Mas sob outr~s pont~~m:anhclro adorav'll
radoxo o rosAs extranh e vista - um pa
tenho encontrado·· atra o paradoxo vivo que 
vejar, a. ma.neirS: de ~~sa os dias a esbra
'> sexo fragil _ 

1 
c <_lpenhauer, contra. 

as 10, todas as :olt~;a.r~t~elmente, das 7 
ao noivado, contrlcto e a. o t~teG-culpa 
Ihoso e vigilante da t ~h o olhar ca.r!
:nlt!co r u ura. sogra. • • Ma-



!Q Sr. Raul Rego justificou a ausencla 
elo l'r. .J0ào Norberto, por motivo Li o mo
ll'~lia em pt•ssoa uc sua familla. 

Fui d•·s~mada para a SCI!llâo_ de hoje a 
mcsm:t orumi1 do di;J,~ 

EUCL YDES DA CUNH~ 

O Gr~mio Litterarlo Euclydes da Cunha, 
as~o.-iad'lo fu·.Jt.lnila por alguns• mo~os das 
acaelcmia, supPrinres <1::1. Rcpubli<:.a, tomou 
:• luuva.bihssunu. mlclatlva de commemorar 
'ontem o annh çr~ario õa morte traglca do. 
ll11~tro Brasileiro . 

.l:!Si'C\.:> rnocos, cheios •de um nobre enthu ... 
sia"mo Jl<'h obro. e admiração pela vida do 
m~ll_QJ;__l'W() ___ ~~o e pensador, {)Ongre-
garam-sl~ }Jura. honrar a sua m-e1noria e 
JlromoYer a collocação de um monumento 
·oti\'o na encosta da Urca, em frente li. an-

tiga Esco1t1 ::l!illlar da Prai:J. Vermelha, on
de Euc]}·,les <·úm<'çou a sua vida de cidadão 
" dL' esc·rlptor . Essa idéa tem siclo excel
lentemcnte aeolhlda <' representa, de facto, 
m aucto de justiça. 

Pela manhã fizeram aquelles rapazes uma 
romaria ao tunmlu clp :J utor d'"Os Sertw". 
no <;<'mitnio d,• :-; JÕ:lo Baqtlst!J.· Multas 
1'10n·s i<lram depostn~ 11:1. Sl'PU!tura. 

O Sl'. .12.!:.:_ .\l.beJ.J..o._flan!>el, o festejado 
nutor cio "l nfl'rno Yerd<·", amigo o. eompa
nhL'iro dr- l~clrdL'~, disse, ao pé do jazigo, 
C•<- ta~ lin!lag {lala\TUS: 

"Quizesl<·s ar·rcllit::JJ' nas forcas eternas 
rlo Dt•m, <lrt Hazfw " lla, Justiça .• \rogados 
no 11·n.nquibernio <lC' unnt. n!l.ção espa::::madu. 
no Yicio, na :.llccliocridadp e 110 E.squecimen
tu. a. Yossa juYentu<le (' a. ''ossn. crenc•.-r. rc
cmma \'[lln nm cnn:-;olo e um punhado de 
l!:'Olt>.-tos. Xn, vo~sa allúraçii.o não,liTlãilçã'Ps 
f<umenic UJ11;1. supciTIYeneia. Approxllnast<·
\'OS deste tuniu!o com a cega pi·2<laue de 
peregrinos dc· ::11 PC::J. c· a s(l<1e nrdentp c\,• n•
c:an1a,Iltfls rx:n~ uni;_t reparação nt'CftiSaria. c 
ir:falliYL·!. X em tua o está p<·l'il!do . Os ho
rizon\!.•>; nilo est:io Y<lsio.<. A baudacl•• falla 
r -egoi~1110s h:... <JU' .·o rcforccC~l na indiff<·
rcn~a. ou no ren10rso. 

«A eaudade, em :tequito <111. ú<~::lit". 
enthuslastno. 6 a escalula. ~ll•!ll" e ... ':... 
a que s,; acolhem o• que fkaru, I:!<! e''" , 
mesmice fa.stiosa. das rep.,c!ç~G t!lu.,. ,. 
na ceifa. que envolve no m,-sn:u ....,., •· 
iosciento os bons e os mâos, 03 vetrroJ' . 
rno~os . • • 

Buclydes da Cunha, se teve cor..i:l~;: '· 
em vida, verdade é ta.mbem que, qua:J ta' 
fizeram foram as {)Qmmuns que J>NJ),.,, 
t;m {)Onfusão lndls.t-lncta os que têm \ ,, 
com os que o não têm e rumaudo pelo "' 
habito - emanat;;ão do velha sentimc: t\ 
dade incorrigivel - todos, entre nós, ro 
monttcm, sobem bastos degrli.os capiLo:fat 
tambem essa {)Onsagração ello a te\'L-;.·, 
enl'tanto, no retiro da saudade sincera, , 
'l'eb~ilhantM' ãlürsonaoctajS\ de put>l\c!•la ,. 
a sua memoria se alcandora, e todos ~~ ,, 
leram, ~ entenderam, com os que o núo 
zeram, lhe constroem a mesma textura " 
fartos elogios. 

O bronze que rememoraria Yi\'O u s•· 
estylo, ser la a con{)retlzac;ão tangivel e i" 
tinda .de sua gloria; mas, ainda assim, r -
caria aquem, muito a quem da sua imuw•
tu.lidade. 

A conquista de nossa terra se tem feit11, 
ern geral, iPela Intersecção de acasos e sor
prezas ... 

O Portuguez, raro se intromissou no sc·r
tão, ú. guisa do lJrilho esperançoso dos mi
nerios, ma.ls tarde o bandillra.nte aud:uc.~ 
devastou o deserto ..• 

.\111 se é.riarnm {)Om {) minguar das horas 
raç:l's destemidas e valorosas, esquecidas e 
1 pndladas, escondidas e ignorat.las ... 

O traço desta gente verdida ua lgnoran
C"ia, e no abandono ainda. ha pouco foi exill
cado na suggestiva citação ue um facto: nm 
sertanejo vira certa vez entra1· pa.ra st•u 
rebanho um novilho desconhPcido, guardou
o e agora soube existir o p10prietario igno
l'ado, avisando-lhe estar á. su::~. disposição a 
Jmportancla ela. venda de pa1·te da. producçlí.u 
" mais u f!llf' re.staYa. O •Portugucz tambem 
1lOtteo {)Uidava do •estu<lo da. terra. visto 
não lhe trazer isso lucro algum ; faziam-n-u, 
porém, os ta.es Bnrões de llulllboldt. 

Fo! o genio nacional pur si :Proprio uefi-
n~ 

~Est<' ca.boclo, e~te ja[Jt~n{·o manso 
Jlixto da Celta, de Tapuia e G1'C{J't!! •• . n 

D•'mJitos os pas;os que clesles u e t 
canto tiO paiz oa morte, qunnno mai~ f t•i;. 
n1nis eommotJo ,. mais prorcitoso ~erla a 
comparencia ao unnivcrsario ele um pa1·edr0 
ou uma desprditla para a Europa •lo ma<'hu-
' r•> n<•:'ti o <lo ·lia . .T111to a '"li<' como lu• Euclyd~s da Cunha que sorprehendeu 
... ·n ;,,l,Jl tL ·te ·•L! }J.l\' OJ'Offi :-;ul,..clwu·, 1 n.quella terra e os e'Spantos insofreados tll• 

(Jlk pisa mu~ ' um cães do embarque 1 •• sua admiraçilo. enga.stalha-os elle nas maL; 
ugra.lRvel <' forçado. A vos~a ciPdi•aç!io il:>runtC's l)aginas que jâmais se vira entru 
cultuai UPJ>roxlma-f'(', com resolução <· Pn- nós e quiçli. em língua portu,;ueza, trazendo 
th>Jsiasmo, de um anío e de uma v!i:1i.Wa.- li. luz occldental e às espumas alvacentas 
Tent.lps um f<onl1o re!lgioso. Grande foi 0 que .!le de»ruçam sobre as ondas européas 
que <lorn10 aqui Tem elle a força lle apurar que beijam e encantam a fimbra Jit'Jra
estas saudades, despertando ainda a fé nea, o testemunho daquelle heroismo, fóra 
Nl''1centra<la em tantos corações, atados c:le espectantes e atavios theatraes. •Sem as 
pela 'Q1!1&ia.... .Q.~ um Estylo, absorvido~ de rnellifluas ~ lamartinescas ueseripcõcs da 
uma IÕCa, em tantas paginas <1e Arte e Pt>n- nossa natureza dos da cohorte de HoPIJa 
sam0ntos puros. IPitta, meandros trilhados pelo Brasilcii··I 

Euclycles da Cunha! X as quatro p:u~>des audaz são outros: aponta-'nos os def<:ito,, 
<"In que esperacs a rani<'ação 11,., T,uz EtPrna corrige-nos os erros. Xa Amazon!a tem dot>
,. qu<> hn. de rc·splPndrr pari\ rcf!Pdir-s11 n~ <.lejado extensa multidão de extrang1.irr•.-', 
U'llsci .. neia Yasta rlc um pobrn llO\'O, 1x,rd!- onde raro se intromette um nomn naci{lJJ:t:, 
elo <' ~offrNlor n:t Iul:t lJ<'Io T'ão " pela VPr- e t>Stes traduziam as ·suas emoções 11as m~
•lar~r._n,_ceheu ~Iocr :n~slrf', !j.lma <liama•:1tina lhores sonoridades dos seis idiomas. 'Pa~íw1s 
" '-Clll Jnr.a , f.ora<;uo ile am~li•lo, ns ig-na!'a âs dos Sertões, '])OI' igual origínars, 
homr-JHtgrn'l de. um JWQ11<'11o grupo ''" ami- POI' i~=:ual brasileiras, por igual "ileTYO.."':is 1· 

p;ns n n.dmiradorl':-:. deslgnarloH -cu1 {'OllllllJt4- "ihranféS.COndensaraxn con1o~ d•) 
~iln pnr mruvialo rio '1"" 11 liumani<l:vir, , 11_ v;rmas. lcvlathanicas,no multimodo dos tons 
tr<' ""'''· ainc1" go~a di' hone~to ,. rlc dr- <'<lnJ que a pa.ll,1cta prismatlcu. afe:tõa <l li· 
\Ofn. dr- ~·"n~iYf'l (' <lf" ~lf~lntere."'SHdo. num miar da. noit(". as impressões c en1oções da.~ 
triPl<' norio "" infausto oJyido ,. 1·ovardias suas possantes vibrações corehrinas. · t 
applaudid:"' un Pt'riloa<l"~- {:':\este sentido Eucl)'des da ~uuba~ 

lloa. untt<', :.IIc·stre, dorme ><OcPgado, aml- <'ola~.::::- a dos as.-;umntos naciOnal)§. 
,;o~··· C'ura~ãn dp ..~\nlót• P~'rdlrlo ... " :F!sses, os melhore:!, dão in1presc;ões l tfiq 

fi1allnu t·nl ~f"~ttld•J u at·adPnlkt) Luriano vtt.rlegadas e poderosas, que sô utn Yocahu-
.lli_ll~ enjo rli:-:Pur~u dn n1os n sc;rnir: l:H'io de escol e excep~ão scrf!. capaz de rm-
' ... :-;0niwrr·s - Y0dc <'s,·a~ flõrr,t; <'at <·ima moldural-as: foi o quo fez. 
dC':;;t,.. tutnulo'.' 1.; ainda agora surgiran1 <'nol'n.s 1nnlic(/1'-

<iJJ<' t·xprinv• n ro"''" <>splend,'t' !ir"'~'; 11'(111 etc Rcmbranc!t• C'm <<Sombras na;;ua~ rlc 
fl<'la.lnH na quiPtnck hrn nf'a <l<>:s•e marm•>- A)bc['tn .Uan"'ri. seu di:;cJ.[>nlQ. · , 
n<' <.Jn~" t·xprimP'? , 1 ~ão ~c euten(la, porém, por cl1scipu o q 

~~~pl'ill:t• llltlit(l. .Si•:nüfica 'l 1111iãn õr- quo· in1ita e repete, porl'}u~ moucos C'ntro 
gra 'ld<'.o; • ffritr~s d<' uma mesma cau~a. <l·• >l!í • JlO!l('rão <'Om tanta proprieda<lC' prore-
:-;npl'tnlas r.:sultan{'ps 1lc un1a llT!~.':-lll:t forrttt rir ::t. sentenqa latina: ~unt non scquo1· .. . 

1 ""'' "' ah•·:1çam -no fl'<·n~sl durante mulu:t Disc·ipulo ipelo patriotismo, diseipnro p~h 
J;'nrifil'açi'io. alvlnitenl'ia. _adamantina do caracter, di-'<'•·i-

_\J~m. : >h n Jl''lrl11oJ'c•, <'• :t l~mbranç:t T>Uio pP!o cuidado <·arinhoso da. !ó.rma. 
;J,. nm ;:nn•10 hor.\em. Lemllrança. nã.>. rll~cipulo ~entidadll" dos a !SllllliJ[õii' e 
rlie:a•mo:. <'Xistencla, pois lt'mhran<:a P exi . .;- eimilllança. do "spirlto. .. 
'1nc:a. .~f •·onJ'uCJr..,ni ~;L 1an"uf:ação dCJ •A <li!fe~ dos dous rrsaltn, no ~·l.l
t!'rnpo, " quão ''nnuil·n·,,J -~ o tPmpo quan- 1'rn1ho maíl:b!Sõtl'lJo: çe:Jal'l't-::se-<lt•.m clima 
tlD !-:f' trata da g-r:.'llHJf_•Za t.In un1 tal nonl''. calumnia_,io:~ t:l.. ((Sobolos rios que t•orretn·, ... 
<"[Uando n ~uf). l":nhr<Ln~a !trilha tanto! ...,. couhe 'ãJP~1·n !luminwse, t!ío reqüTntuih, 

.\nnulkmM: o t<'lll!10, <nnlro anno3 <k p!'la :;na. .-iturtr;iiv pol!Lica e <tãe> malsina•l:1 
i\ri~teza .. doep a.nnui!açuo!... <' dl;::amos ,,,JJ' combinaçot•s <\,o mesma eorte. essn.· da
cJdstPIH:ia. <llvu. tlc> ouro, offertada aos ~O .Je Janeln> 

Além. FOh o marmore, ,.~tá o grandn 110- dt· 18p6. F ii'tt:t;vP 
me-to - <llz ellc: A mal<'ri:t "" combinou, - Y.: é daqui que se desprenJe a razii.o dc-5-
~e tra.nRComnou, formou um. <'PI't}b1'ú Q\1 ~a~ linhas, vinil as u proposito da remomora
r~ceb(ln fogo, enPrgin. na itulucçãn <lo pe-n- {;ão do 40 anniyersar~o do seu pa.ssarnentt), 
8(J.JIJCJJto, o jonou lUZl'S ua~ IJaginas do.:s data que aviva todos os horrores de sua 
«Scrt!le~ " 1110rtt>, prenhes de miseria e covardia • 

• \QI'f lll, .sohre o mnrmore, (! a forunooura. Em o <dia ~guinte apóS. (J Jorn.al do ' 
•1n~ tlô"~a - dl-.em f'll' s: matvla q'UP., <JÍI!.I"'~ 'I>Ublkou uum nota:, dando-o na lo 
rnmo •~;'."· sublo l gn'ho E·m Q'ulho, cht>- ,do 188 ~ _ 
~ou •n nlha, "· num ;-,, ' subi! :no espa.- A 'f3 bliot.beca. T~te: adonal das Ol>la., 
mr ntr o- " f'! tlall! ~I bres, numa j'il$U~a .pasmosa trll J 

' • n· • r IA.à.c. "' 
1 a zyer, linhas dei!Curadas <tUt> nllo me•.--

'1" c l•·o camno:< dl!' IICC<'Íe> ., r.a.m outros de menor valia, nem ao menos 
- .111:11 <':t!'O n hom• m, no outro a planta- tendo o cuidado de citar exada a sua 11101'

~H filll'•'R q ·"' ~fl•tl rs•ã", 0 <·erebro que alll te; assim ilal:.ll. nascldoaf.m 1861 " fa)lec!do 
1'0!• >.b.1, _,,. 'qJtil' '·'n'. n·t alturn enorme de ln\ 11J10. A pr!me!re. ~ c;lo d'«A' ~Iarg-em 
.. da 'o. :~ii··R ... 't !..;t ;1 :1 t' ~>Yolnr.ão. d~~·ia», sri'r81da a pOIS Jogo o seu ui.~-

:-: o 1 >·1c•m - (· n m:ttPria que vai pelo t';'c!;~~ento, dli. em 18&7. · 
o. ·an:· n" 111 '• o rc" lw'l - flor, f' fa7. a Outra <lata ainda a))parece ilã brllhanta 
i•i '·« - f,·;c<·tn: na .,!nnta. - é a matPrla, ehron!ca de YlcentP de Carvªlho, o incompa-
111N·'~l1·t nm· i.11i~.\, '1 1 !~ vn_t nR ~~~\"a_:_ormar ravel poeta f o..s_«í'o<:mas e C~ções:» J!!efa
a flnr ~ ",r/n n, e -rr:ll 0 frt c 0 idéa. cja ·lo pe>lo sau-doso flumine~Obr~a llT'-

1 'b:<f.••s >11''"'" '1·' •1<' C"\'o!urão l;.;ual. cu!- 1 tJ;ratura vJiU!.!.!.s!.lL >do vo!ul'l)e_l,9• <la Blblio
min:~ntc·s :.·' nubn•za •1<' suag fnnc:1les -:- thPea precita1'1a. Em art.ia:o publi<'~no' no 
r· r relu<> {Jrrlll<ic, flclJ'rs J'osca.•. nós 'os uni- 1 t~F::starlo d~ S. Paulo" o .R r. Octaviann '\'i
m~·; 11ft '"'' "~'",. <1u111 maru: 0 2'<' bra.nco, que 1 eira. votando ao genial plttrlc>o o fPI'Y•>r 
cn 1,1.. l•:··nl"ura cli7. a..~r ~,-. 1 ': tn. ãiTi'Cf\rO d,.. n.dmt r a.ção. ílllf' todos 111.-.. (!p,:p-

C"nnb·Jltp!ai, :-: ·ni'lli'P~ . ..- ~-~~- :thra~o ideal 
1 mo~. E'l atnrla mais mostranrlo conlJPrer n"i

.~., "orola~..: · 111 f ' IJJ' <'tH11 o e~ t'('hro 0 m <'ha~- ~ l')Hdencfas .da yfrta di(Enclydcs, lo..nH·nt:l'·r=::, 
n :n:l do ;..;rand ~lt·~h' " ~ t1 ·'lii~ ~a h o de h- I no me-~·lT'Q :pafH!"O n õe-fh:"'ienci'l.. .:tn. nottt•1a, :t 

C'Í'"'SO aroma, de11n .in:r.L ('} ta.-.·:;~ntf' lnz, e nuo alludimo~, affirma-o nato f'n1 1 \~ll ;t,)!~ 
111:': (• nrnl•l:L ~ ' 11 l('llll , li 11 ' "'11 llli'""'.;'O ~tnplrx~, I ~o de .Janf"iro em ~anta llila !l1) nro ;-;i:;l!'· 
1n 11 ~u:•nlhltP ....... :...loti fü•,Jndo! ·Pt!talas.mPI- iiljí;iciplo tlc. Can t agallo, 1861. l~l)j, 1-..,~7. 
P':'\~, ~In•·,..~ . linrl:t. - rN•r-htoJn a g-lorut. ~f'! 

1 
1RflRL 186!)!!! (" inco dat~â ~ ~

ll'n j•l1To d" 111%. <:Pt't;1Jl'f' ;trd!'nt<'. rl.e ~f"n to lham, a nós-seus contemporaneo~. nn r1··'1 •
' ·u,rnw, Yr\nJ·~n. frPn1Pntr- -- l"<'Ct'bc a. glo- \ Jo -rlflS Ouvidas .. • A soluc:ã,.. .~e d~>r~idirl t 
r ia •l·• 11 11\.\111 ,;,;ln <1•· rosn~. 'flOr 11m::t, ti. vista dP sua <'~rtir1ii'l dt• i,,_ 

1), t·1r• r·1 tni :t no!'5sa tl•h'P ~ elevaila, 'de... Eis 0 qne flzr~mos c o I"{UC' clla ... ]1·1·,~ 1: 
'''tf: .-~. .... l''li:lpletam, molP- fot baptizndo ,.. Xovr n c.... S:t"·i. 

1· ''' 1 "· ·' ' '· 1 •h• 11ma am- 1 filho 0 r. lfanoel odrie:uPs P::n,.,nt:L "" 
:. j .. ~ '"~L· fll\t'<!l no tu- c~_ . .udmcla MorPira. rla •."nll'. , 
l, < ' r. ii'L C' unha. nasr!do a 2ll"'C''e JãnPiro do mesmo :• 11 '' •, 

I n.'l. fre~ue7.ia j:\ citada. 
n h r a~ o a

1
rilen- ·Fazia parte r1o restante do 

n m 



. ..lllJl •, y o, ~ a as s er P<.: ~" a. 
u ma IÕ{a, em tantas paginas natureza dos da cohorte de Ho~ l1 a 
sam~ntoR puros . meandros trilhados pelo Brasilcil"·l 

Euclydes fl a Cunha! N'as quatro paredes audaz .são outros: aponta-nos os d ef<:\to". 
em qu" espera~s a rarlicação da Luz Eterna, corri.e:e-nos os erros. Xa Amazon!a te m do!l 
lf. qU!' h a de n•splend~r p:t ra rcfle•·tir-M na <.lejado extensa multidão de cxtranll:"• i I"''·' · 
C<"n~ci•·nr·irt YastA. flC' um pohrn PO\' O, pe rdi- ando raro se Intrometto um no01n naclollal , 
tlo e ~off1·rt1or 11:1. luta prlo rão e pela v~r- e est es traduz-iam as -suas emoções lHUl 111"
tlarl<',_ n•ceb~u doe~ m~strE', alma rliama•:~ tina lilores sonoridades dos seis idiomas. Pa~ina~ 
<> lWl11 jaça, f:oraqão de an1~dhlo, 11!! i~ua.e<1 As dos Sertões, opor igual ori~ina t'S , 
hmnr·nag~n~ de um Pt"flll<'llo grupo <1<' ami- POI' igual brasileiras. por ~ai '""ilei"'·o..-oi~ " 
;:ros D arlmintdol'c:-:. dcslg-n acios '('lll <"Onunl~- "ihrantes, condcnsaratn <'on1o nli\.~- ,J·• 
~no pn1· n1anrl:tto rln 'lllí' 11 humanirlarlf:', Pn- 1.i'lrmas, leviathanicas,no n1u1timodo dos t(Jns 
li"" nr'"· aincJa !-;'''-"· dt• hone~to .. d e d r- rom que a p a !J,leta prismatlca. af<'<õtôa o 11-
\ otn, dP :-; ~''ll!'"iYC'l (l rlf" tlr"}1intere::sa 11o nnm miar da. noite. as impressões c en1oç;ões daé 
t ri:.:t<' n:('in fi,. jnfaustn olyido E: '-'OV~td ias sua,:t possantes vibrações ccrabrinas. · ~ 
applaurllChs on penloat1~ls. ~':-\esta scntldo Eucll'des -da Cunb;,.~ 

Boa. 11nit". ~res! re, ,!orme HOcegado, aml- ,co!~ a dos RSf.'Umptos nacionans. 
~;o! ... Cor:u,;à.t) 1l p ... \nlnt· P"rdirlo • . . " Esses. os mPlhorc:í, dão in1pressõe·s 1 H1n 

Fnllnu t·m S(•:o:ulri'! u ava•irmi<::t> L uciano ' "artegadas e poderosas, que só um vocahu-
_\1\ >11;<'~- cnjo di-" ·nr~o da me>< n seguir: !<\rio de escol (\ excepção serfl. capaz de ~m-

• "HC'nhnrr·~ - Y<'tl<.' <"~>"as flürrs e:n •·ima moidural-a:s: foi o quo fez. 
dC' Slf' tunnll,l'.' l-J ainda a~ora surgiran1 <tn.o1:as 1nijlfn.'"u-

C~up <·Xprintr- o r0~i'O 4)sp1endor ri<'s.•as , ,·ns ele Rembrn.ndt'., C'm crS01nbras nagua» rlc 
prtalnH n:t qniptnde hra!H":L de:s~c mnrmo- A]ilerta Hang-e!, seu di,;d[m!o. . .--,-
n.<l tJuP ~'XPrinlP7 t.~ão E=te .enten(la, porém, por di sc ípulo n 

J;'-Pl"Í'E•· llluito. Ri:,-nificA. ·~ 1111i1ln f!p que· imita c r~pete, POl''lU~ 'PO UCos ç nt'·" 
gt'n'l<l~" • rrcitn~ li•' uma mcsma cau~a. d" 111\s pOll<'rilo com tanta proprieda•le _profe
:-;Upl'\'"~mnn resn1fantf's r1e un1a. rne~tna. f·nrra, rir a seontonqa latina: Sum non scquoJ~ .. • 

I 
fllll· >P :Jh•·:tc'lm •nu fl·cnrsi durante mulua Discipulo l[lelo pat1·iotlsmo, disC'ipnln p~i"" 
g!orific'aç~fl- alvlnitetwia._.auamantina do caracter, di~•<-

_\Jl'm, : •h o JW1rmorc, <· a lembrança nulo pelo cuidado <'ar!nhoso da. fétrma. 
: ;,. 11111 gn Oi\" hon\ em. Lemi1rançR. n11.>. rli!;Cipulo ~entldãdl!' dos assumpfõ"!i c 
<lio:amo~ existenc!a, pois l<'mbran•.:a ,, cxi.~- slmil!Jallça do espirlto. .. 
•~nc~a. ,!=tf •·oufu:J~.,nt .i:L 'annnflaçãn Üfl 1 .. \ -diffe~ dos dous rcsaltn. no f'~ln-
t~m}JO, r quão ~nnull1\"•'l ·~· o tl'mpo quan- fn11hn mai;hiàõTrlio: ve:Jarn-se ~e.m clima 
•ln ~fi tra ta da g·r'lll<l~"'Za tl4' un1 tal nonll-, c-alnm d.o:. e- uSobolns rios que ·c:orrem"··· 
flUl\ndo n ~ua. k-:nhranc;:t brilha tanto! ...,. Couhe A • r!'rn I 5<', tito reqüfntaÕ·t 

.\nnullcn1ns o tcn!PO, <Juatro anno.~ d.-~ pf'la :;na .. ituA.r;ãv polilicu. e tão tnalsina,Ja 
1\r:~t<'za .• dacp a.nnullação!. . • c disamos Tlvr combinações c\j.l mesma sortE'. e3:m· •ia
e.\l<trncin. diva. ue ouro, of!ertada. aos ~O <le Janelnl 

All'im . fob o marmore, rslá o grandA ho- dt 1866. • ftz;;wP 
nu•1n - diz elle: A materi:t l!e combinou, - }: ê dá-qui que se desprende a razão élcs
se trausfo!'mou, formou um. C<'rcbrv que sas linha.q, vindas a proposlto da remomora
l"ec<'beu fogo , enPrgla, na lnducç~n do 1J(!ll- !!iio do 4• annlversar'lo do seu passamento, 
sm11c11to, o jorrou luzes na::; paginas dos data quo aviva todos os horrores Je :i\ta 
«~eHile~.. orte, prenhe!! qe miseria e cavardia • 

. \q,.nn, .sobre o marmorc, é a fol"liJl.OI!ura. H:m o. dia seguinte $p0$, o Jornal a,, 
•ln11 f!ô-.,. __. di.r.elf) elhlll: matA!'Iat- !II'U •'"ltt!!ffl~blt~llla nQtâ, dando-o nato 
l'omo ~Ph·a. subia 1 ga'ho em '"'-1hOv ch ,do 188 • . 
~ou '11 olha, ,., num q·,l o, subll:no et!PUS· ~ D 'li&lotlteca. I ~lona! das OLra, 
mo 'bt a lafll Qlll bres, .numa Wça. .pasmosa. trace ,la 

r l~ " !'~ a •er, linhas deecuradas <tue n&o. me• ,._ 
fe !'nças /los r pec " c mpoS' de a~ "'eQl'm outros de m enor valia, nem ao menos 
- .111:n cn><o n hom~m. no outro a plauta- tendo o -cuidado de citar exa<'la a sua mor
us fl~>~'"R f! ,1<' n11:1I <>s_tão, ~ <'erebro que alll te; assim '1!ai::D nascldo..,.tm 1861 e fa}lecido 
1'"1: >:J ~n. -~': • fllll\ ·'.:·. n .. !'" ·'~tnra enomle de í·n1 1'910. A p~elre. éêifçllo d'"A' Ma~m 
.~uas ! o .... :r;H•·s na ~· ~ :1· f' c-' nlnclio. (l~nrfa». súr8'ldã aPOi JOgo O Seu Infli.M .. 

:.;,, J.con em - P a mr1.terla flUe Yal pelo t;;"""d;~~ento, dâ. em 18&7. .· 
n:•'~tn:,.n" :1té o "' ~ohro - flor, e fa3 a Outra data ainda a'f)parece iiã brilhante 
id"'r>. - f,·w·lo: 11a :'!nnt~ - ê a materla. chronlca de Yicente de Carvalho, o incompa-
1n0~·.mn. }'fll' J!,lli{.'H. (]~1 .. Yal na s~iYa ro:mar ravel poeta fos «Poemas e c!llcões» prefa
a fiCJr - ('f")'d>i"n. (' ~·~rnr o fructo - tdéa. ' cjado pelo sau-doso flumlnen§g, son&_ll!rr-

l'llaSPS 'll."J"fl11!l-' <1e e,·olu~ão i.ll:"ual, eu!-
1 

t..,cratura paulista 'do volum~.9• rla. Blblio
mi•Janl<·s !li! _m•l···~,;a •I: ~uas func:ões _ 1.b,':,<;!L_llt:f,~ Em a.rt-ic:o publi~ar1o-rin 
rrrr/,,.o fll'Ollllc, fCm·rs 1 osccrs. n/\s 'os uni 1 crF.:starlo d'l S. Pauioll o .R r. Octaviann Vi
mns 110. :.J,·nnWI dum marn'or" branco, que I eira, votando ao genial p itt rl c•o o fH''"1' 
un }-'l~L IJ:· .. nr·ura. di?. affc•ic::to. 

1 
ãi'TiêC'rO d,.. n.dmiração, .qnP todos Jh.~ dp,·p-

Contr·.nJp!n.i, !-: ·nhol'f'~. ~ ·.~(' ahra'":O Ideal mos e afnrla mais rn tr conl rP 1l'i-
(1f"' "Ort.,la~ n1 f 1úr <'t)01 t> <~r t·chro 001 cha~· I ' yfcl d Eucl . la.ment:Jnr!o~ 
n·n;;; tln gl':ulrl(\ )ll'sl.r"; <l~·~la~ ~aho ~e i- j rlo me~tro pn~~o a rlefi·cicnc13. ·da. noti~"''a. :!, 

('i·1~0 ;,Jl'nn·la, ._:l'lln .iorr:L <·'- ta~_:õ"Jntr 111 ~. e nue alluclimo::t, afftrma- ato f'Ul 1 '"iill :111!; 

1n::~.: P :Jrnl·la r ... 11 .lf'nl , 11 11 n 111.p:·~n am·p]Px?, J _!!() nciro t?m ~anta Rlt i'o 
111 u~U<~l11Pilte '"-P !...lot ifk.uHiO: ·p• . .:tala~. nlPJ- 1 m..lJ.Piclplo de Qantagallo. lSSl, 1!-:t\:.i, ~· 
1::'1~ . <ilW~~. lincln:< - r~c~r-h"m a gloria ~e 1 1R6R, 18§~!!! ('inco dat~â. '"iiõ"1i I>arl
u~n jllt'l'l) df' liJX: l'C'l"E}1Jl'0 ar<:J.C'ntC", (ie g(' ... nlO lham, a nÓS -SeUS -conternporaneo~, Dt) rl••r1 l

I • 10rnw, Yaru: il, frP!111'1lt!l - recebe a glo- [ lo <las duvidas .. . A solução .•e dc•cidiri·t 
ria d·• 11 mnunin•do tlf' ro~n~. "POr uma, 1\, vista d~ sua <'E>rtirlfín cl<' lrl:•-

1>n .,, tan·ra. toi a. nossa do..:€" c el-evada, ·~ FJis 0 que ftzP.moR e o -ftUC' clla o!"]t·1·J~.I: 
n-:1>11n.i atnnH·~ qi.lO .~c ço~lplf'ta nl, molP- foi baptizado P. Xov n < ,.. I' H, 
,. 11 , 1 · qUI' ~c- 111 'ldll na a;., 'lil.. cie uma am- filho 0 r. ).:fanoel Rodrigups Piruf'nta d .. t. 
1>:•;:\•l Ui o nohrL':. jn:amu:< flõrc" no tu- é~ _p. Eudoxia MorE>lra da L'11n'.;·, 
.!1l\t!r> q:tl', j.lo dt' bu,' hd .... s d:-t Cunha. nascido a 200e- J"ã'fie1ro do mesn1o <-1 lllll,, 

.\ .i '. ~: "· = freguezia já. citada.. 
t 'r• tt'l1l ,·' d, :;p1'l nn·::, <"'PSt"' ahra.~o R.rden- Fazia ·parte do restante de um t~ r··ldn) 

h• •I" l!un •; 111<'io:n;; e <I<• um gPnlo enl lnc<'ndiado, t<>ndo-se salvano muito JJot:cll. 
fn•"o - npaixonndo Bnlplexo r;e ser'-.... 5 que 1 tXenhurnn. das datas que ~P. encJnti"t 6, 
~Pt:lquf'r4•ln, r1110. P.<' nmnrn. ~o1· IgUa()r4, NHn- 1 portanto, verdadeira: foi, noi~. Rns I~' 1-

11n~'"l'-i f'm $11~1~ manifpstaçoes, na pre: i.o.sa nos, quando ain-da tanto se de"'i·Pr3 P;:.J1f'ral' 
::o:randrz:J. do qtw f>t7.em - fra~to.• ~ 111: 108 de quQm tanto déra, qu€ foi Ptle o pn•,ln 
.:_ r na b0\1eza enorme que trra.dlam - erminci da covardia de uma baiA. a,~H"·'i.' .. 
aronw r Zw:.!. . . _ . . Sob as dipsaceas que exornam ft mPuJ•• -

A' noite realizou-s<' no salao da B!blw- 1·ia pranteada e saurlosa do immortal Br9'·i
thP~Il Xacional a confereneift do Sr. • 1 rrto kiro, Alberto Rangel, seu -discípulo e amio:o, 
l}angrl sob1·~ a ersona c· c 0 poderoso cspargír"â., sob os auspícios do Gnmio Eu
r~ <'xtindo. Essa confPrencia, que foi clyrles da cunha, pet'petuas flue nE>sse <'n
fE'ita em bene(lcio ua idé~ do pequen_o mo- ca:ntador symbolismo a revivam e aqunçam 
11 umE>nlo projectatlo, ronstttmo uma h! 11~.~- com effluvios de sympathia e de sautlade . . . 
te not~L social <' os membros do G:remlo t1 : 'lUa, 15 de Agosto tlc 1913. - F. V. F.» 
tPI'ario Euctydes da Cunha devem es ai 
;;atii'fcitos "com 0 J)]'Prio1'u concurso que ·lhes l'-------==:;;;;;;;;;::=,...==-------
trouxc• a }Ja!avra fulgurante do auto1· das ~ 
~om bl·as 71/ A .. fJ1lU. qu'ê, ncc~ntuando Ci~a TI. 
rna as suas qurtiidades p~ssoa~s <l_c escrlj~t~r 
Je nO\':l man(·irn ronsen·a estrettas affm1-
~la.d<'r ~orn o pn~~antr> aulot· .. l~ gon.l't·aBtcs 
,. • 11 tontos. qtí,, te\'•' a ino.J'ia tlc ap_rt>s~U; 
•lH> ao pu J ico pr~faciando o seu prnneiro 
, notnvcl tivru. a que agora SP segu•: õü11·o 
na i,; uc Ji,1 "inda, ma1;; To r te e mais mtenso 
on1o obr.t.. tlf' artP e tle p enRatnPn to. 
o ~alilo ela. Hibliotheca .:nchPU-?~ do quo 

tc·tnos <le n1e1hnt· (• dt\ n1ais nno. Xu1nero"'us 
~f·llhoras P stnhol"inllns tmprestnram U1~1a. 
nota clt• <l:slineç~o 11<1. setecta. ass<'mblea , 
eompost:t de r·snipto1·cs, poetas, jorn.alis~.l!;.S, 

~stutlan l e,;, dl'. · ~ 
'"~umind•> ~- pr~sidPncia, ~r. PNlro 
~ con\'i(lou }Jara cnnlplfl-ta 11 a TilE'~a 
~. (1ond~-' L1,~~. utado 
F ·rlçnl} ~i.m...E~· Dirf'ctor fl:t 
Bill'iothC'en.-~ e D~putacJO 
rr·t:x. PachC·('(l , ('01110 anllgo:-; lltlú foratn Ue 
E11d! c]pr; th Cunhn. 

Lrí·U tlf poil-i un1 brcYc• f' Plt•gante di~cur:::o, 
(.·Xf"llir'~nllu con1o ~(· fLt1'n1aru nas rochts gy
,lll1d-·duis f'~~P nucl~o J .. E~nzes nclnltr;!_..fJo_:; 
rcs rln Eu<:lyd~ cnthustaf-ifa~ dP sua. gran
el;; Obr:i~seu formoso caractd", até a 
ton:.;titulç[ul rC'cen~<.l do Grcnlio que lhe 
atloptou o nom~ . 

. \o terminar foi o orador muito applau-
(liclo. ~ 

lt 'dúu ""' ~~ ·1a-a....s.u.a ~e.rencia o 
Sr.\ · · H~cJ. 
• ~f-'1 , • rC'suntirn1os aqui essa. 
jn1l)l'('Ssiotutntt"\ pn.ginn. ele jnU,midadel de 
:<:t{llhtde, de affC'~to, <In luslici e de ª'"t<'. 
TõJã'ã ('Onferencia, clita tlp um modo im
pccca.v~-.·1 <• com rara eleguncin, encerra. so r
prendentes hell!'za~ de expressão. O retrato 
mom l P o o <'I litterario de Euciydft:>_re
s.t an1 n1a.is vh-nR e n1ais nitidos dessa con
fprencia 111agistral C{UP Yai ser ilnpressa en1 
yo!unw, que ,;erií vend itlo em beneflc;o do 
monum~nto pro,if'ctado. 

X.lo tentnremo" sequer resumir o admira
Y•·I trabalho do f;1·. Alberto Rangel. Seria 
:· rei:tl-o ou d<'sfignra!-o. Ha. nelle trechos 
to•·anre<s illn•trados com a transcripção de 
<,:;l)"!tls intima" elo m:1IIográãõ ._!'scnptor, 
t•pl~Olhos p1l iot't"'Seos rlc sua. Yirla, p p]a, pl'i
mc-im Yc:.: n.nra<lo,; ~ ohs0rvações ele uma 
grantln agud r·lHl. juizos intrepidos e seguros, 
dt• umu. pN(..\t;t ~ absol u tn. proct>dt'ncia. 

O H!-.• \.1itL·I't.n J1a.ngpl, an t crnlhtHl'. rp ... 
,·~h.·u u"li atongil c>PEtrondo§Jt salv,t dP 
palt•Ia:; ,, f••i cumJH'imetttauo por tudos u>; 
};PU.:; uuv ini (lR. 

t • In ~: itu~r , Ifi~toricq (·stt>\·~ l'PPrE>sentado 
P"ln~~ Sr~. )lax Flf'uis~. f'otntun ndantt! llillll 
T;JYH.r~g ..... :\la.JOl' ihP ·atD Hll...t.f.J~. 



Ho:.~. nnit•"' . .:\fvstrt..•, dlll'lnf' 1-iiJ('P~ado. amf .. 
r;o!... <"'orat,;;ln !lp .\n1ot· p(\rdlclo .•. " 

E o uclyaes 'da Cunha.~ 
eol"'--'=' a dos al!l'umptos nacionàfl!' . 

Fallou t•t11 .~0:--u 1 d'l 11 a~·adC'mkn Lurtano 1 

:!b..,t!~f'njo di . ..:rurF'o dnrno..<:> a sc;:::-nir: 
~ ... ~('lnhnn·s - \~üdt• c·:.;!-'!as flórfls e!U c·iJnn. 
d0f;lf"' tlltllUll)",' 

F.ss<'B, os melhore~. dão impressõe-~' ti•" 
varlegadas e podet<ll!as, que só um yoca hu
l:Hlo de escol e excepc;ão sern. capa~ d·~ rm
mnldural-as: foi o qun fez . 

<1110 ·(.'XJ)rint,... n rP~l n ""~Plendor rl<'.~ . .:a;:; 
p(~ta.I:1H 11a qui(\hull" lnH tu·:t. dl"):-:..c:c Jllarrno
!'L<' (,JIT(' PXJll'illlt'? 

l"~~.pr'!ll;t• lllUitO. f;i~llificn. 'i. 11nlão firo 
gra,dr.o.; t·ff<'itos dí> un1n tnC'smn cau:sa <1" 
~UJ'Il'P:l1.:l:4 rt:snlta11tPs tle utn:..t ll11E·~Jna. f'l.;rf'a. 
lflll· ~c- ahr~u;am .nu fn:'n~si durante 1nutua 
;:;!ori fi<'nçi'1 n. 

. \ l(~tn, ~iJh n J.l"·trnlo2'c~ t'· a. lf"mbranr,a 
· J,. tttn ;~r1.nr\p ltOI1\ em. Leinltran~a. nã.). 
rlit:o•mos <>xlslenc.ia, pois l"mbrança P exio;
•~n<'ia ,.!=! f ~·ourun~.,ni 11a. 1un-:-~uf!a~ãn dfl 
tf'mpCl, r quão ~11111Uli1Yi'l .;; n tf"nlpo quan
,]<J ~··' trata da g-rLndeza d•" un1 tHl non1,.. 
<tUandCl a sna JP:nhran~,L brilha tanto! 

~\nnullenl•l$ o tt'll!fiO, qu·ttro anno.:; dP 
1\ri~t<>za .. doe~ annul!ação!... c !ligamos 
cxlstr>ncia. 

A16m. Foh <l marmore, rstá o grande ~o
rnem - tliz "lle: A matcori:t ""' <'Ombinou, 
8P. transfonmou, formou utn Cf'rcbl't) qu 
recebeu fogo, enPrg\a, na illtlUC<;i\n do PE!II· 
sa.mcnto, u jorrou luzes ua11 paginas dos 
«~t'lrltle~" 

.\QI'f m, .sobre o marmnrc, ~ a fo1'1m08ura. 
''n11 flõ- ..- 4~.e!Q elljlll: matAJia.- lftU 

•• , . .._, 11ublo 1 ~õ:alho t>ID ~W-1ho ch~ 
olha, o. suull:no cspas-

1.; ainda ar;ora suntiran1 <'no1:n.s ?nOlict/71-

J
,·ns de Rembrandh f'm «Sombras nagua" rlc 
.A~be rt o .nang('l . seu dlsci[mlo. · ' 
~ão se f'lllendo. pori'm, por discípulo n 

qne· tmita o repete, por'}tt~ 'POUcos r·ntrr 
n•'s pO<ler11.o ~om tanta proprle•1a•l<' prote
rit· a s~ntcnGa latina: ~'"" no~t scqÚo1· ... 

Disl'ipulo ~elo patriotlsm•J, discipuli) p<>lc<. 
alvlnitenda._lldamantlna do caracter, cli->•<
TlU!o prlo cuidado <"arlnhoso da. !O.rma . 
<ll~clpulo 'Pê!a ·identlilM!!' aos assumprõii e 
simllllança do espírito. --

•.\ jl j!fc'"~ dos dous rcsaltn no r••>n· 
froti to maí;htàõl'tl!o: ;eJanJ-se ~e.m clima 
calnmniado• e uSoboln.~ rios que <·orrcm•> ... 

""" Couht• ât<>~m numlnwsc, tllo reqüT'ntaih 
p!'la. t-ul:t •. itllltr;il.i> poillic<L ~ <tão malslnad;L 
;>•?t' eomblna~Õt'H t;\&l mesma sorte. essn.· tla
<ll,·a ue ouro, orrertada. aos ~O Jc Janeiro 
dt• 1866. * nt:cvP 
.,.. ")';~ êdaqul <tU!> se desprende a razão é!c~
:;as Unha.!', vindas a proposito da remomora
<;ão do 4° ann!yersar'lo do seu pB.Ssament•'· 
data que av1va. todos os horrores Je ii'ua 

orte, pranhcs de m!seria. e covardia. 
Em o. Wa seguinte ap(\8, o Jornal do 
ajD.mf'?"í,~lblt~lll&, n~a, dando-o nato 

~ <Xoheca. llltet'naclonal das Ol>ra. 
Oel bres, uum• :l'il*tlça. ,oumosa. tr Ja 

rJ~ ~er, linhas deecura4as que nllo aw•e-
,. <' mpo.s de' a~ •f: am outros de menor va1ia, nem ao menos 

.lllm <"nso n hom m. no outro a planta- tendo o euldado de citar exada a sua mor-
m< f!fll't·s '1·"' a'l tl !'Stiln. n rnrebro que alll te; assim -dal-.o nascldo,!Wl 1861 El faJlecido 
rrp~;ba, . ,. 'CJHÍ\' ' '"· n ·t 'lltnra enonue de E-trt 1'910. A prlmeil'& é~o d'•A' :Margem 
u.i.· lu r;i'"·" .. a ~::1:1··,.. "''Oll!C!iO. ~-rifida ap06 logo Õ !iéuln_tiiii:'-

• ;,, I 11 t·lll - (• n m1.tPI'iu. CJU<' ''ai pelo to desapparectmento, dê. em 18&7. • 
r·:·.,.u,:·.n" :.tf• o ct ~ hro - flor, 6 fali a Outra -data a!nda a'\)parece na. brilhante 
i<l'rc - fct•·to: na :'!anta - é a matPrla. chron!ca de )JcentP de~· o incompa
mN·m:t 1;r,,. 1, 1icn, 'Jll" \·ai na scol,·a formar ravel poeta ao~ «PogmãS~~:õesn ,E!efa
a fl<•r - ,., J't/>ro. co ""r:n: o fruct~- idéa~ • cja:lo pelo saudoso flumlne~ôb~a '1ir-

1 't':t~•·R ,,,.,,., nt"·' •1c €'\ olu~ão 1 ~ ual, cu! t&.ratura paulista Odo '\'o__!)lm~__j,9• da Blblio-
minnnlr·s :1n nul·•·,.;:a. •1~ ~uas funcr;ões - 1 1hPCa nrecl+a-"a. Em-art-lc:o publl~adoFtlll 

• Jl' nó~ Yos uni- ----'-· ~ ,. 0 · ~ .. ('f'JTIJro rn·a11<ft, orrs ;·osras. ~ 1 ttEstarlo d~ S. Paulo!' o . .:'\r. ('ta.Ylann \ 1-
1 111 n~; ,, :•1\'lll'<WI' dum martl"nr" brauco, que 1 eira, votando ao genial p lttrl r 1 o n fPI'\'nr 

cn ···u. I·:· •n,..ura diir. a!''Pi,::'í.n. 1 ãi'TiêPro d" admiração. <lttl?: todos Ih• .. <!t',:r-
CIInt"Jnll!<ti, ~ ·nllon"~. ~ ~-"-n nhraroo Ideal mos t:'l atnitn. mais m tr conl ce lri-

rl.-. I'IJ}"II\a~ 'lll i 'i"Ji' ('tll''ll () {."I rC'hro ('Ol cham- I J ,.tr1 d Eucl 
n.;o;, tln ;.;;·:wd" :\ll's'l''; ·la><_ ~<aho deli- I rln men1"n nn~~o R dPfh"iench 
ri·""~~.;o ~1roma, ~.:c1ln .iorr;t. t.: '-ta.·_-~ntl" lnZ:, e Que alluclini.os, affirma- to 
}\1:'; ,. nrnt•la. ! ... d.H•nl, 1 11'11 11-"' ·~n am·pll"XO, I !!O nPiro em ~anta :nit i'o -, ..... ·n. 
1'!11ltU:1111Pltlt.• ... (' :..,lotifil':lntio: '})i:tnlas mPI- m..]J.PiclpiQ (]c Ca n tagallo, 1861. 1~63, ~· 
f!':l', ,1,,. ~~'- !i'lrla .. - rrc·~J,.,m a ;;!orla. ~f' l'iisR, 186,! 1! C'lnco dat~á !i(;'S h:H" •-
11 .,, jo>rru 11~ l:~z: t·rrnuro ardent<:>. rle );'I'D!O lham, a. nós seus contemporaneo~. n" rl--<1 •-
' 'llWilH·, v: r<nll, fr<·:Jwtll<> -- rcoccbe a blo-llo <las duvidas .. , A soluc:ão _,., d••cicliri't 
ria d" u 1nnunlwdn tl" rosn~. J'IOr nn1a, â vista dP sua cerlid:1!J 11<' ir1a-

1l<> ,. twc,·h rnl a nus~r' do..:,. c elevaila, 'de.. Eis n que tlZf•mos e o f'JUe clia. <1<·\·I',,: 
11'1~'11').1 'lton:nc:: Ctllli ~f" <' 0~1 11l~tanl, mnlP- foi baptizado f" )\ov c f' ~t'li, 
,.,,. , 'li"' .~'' 1, .[, 111 "" n:. ta nP. uma am- filho 0 r. ::l.ianoel Rodrie;u!'s Pim~nta d.'l 
h:•;i•> t-, 0 nohrc: jno-amu flôrrs n o t u- éillilii:::!. D. Eudox!a MorE-Ira d'l ,·lln'.;·, 
1L o!O q,Jt>•lln d•2' Ell,l lil\C'S drt ("unha. nascido a-2~- J"ãii.Plro do n1E'Sl110 plJ,}cl, 

\ ,: , ·:o. · n:J. free;uczia já. citada.. 
l~f• trn1 d, ~Plll m·ts, <'~~· ... nhra~o arden.. ·Fazia -pa.rte rlo restante de um Hr,·ld,·n 

1, • .r. (I• r~ ·, mr i'!a~ e rlp um f\'!'nlo enl Incendiado, tendo-se salvado muito poucn. 
fn~o - n ~'ai-xonorlo an1plPXO. c: e ~t>~t~S '(~= 'Xenhuma r1af; ?atas ~ue ~P Pnf"ont.~··L t-, 
~~· rp.tf\1"• 111, onP f- 0 nma111, P01 1gua~.: t. portanto, verdade1ra: frn, pou~. ~-1.~-~-
1111,-1, ,.m ,uG« roan!festaçÕ<ó'!'l. n;J. P1ec;tosa nos, quando ain-da tanto se dl"\'Pr::t ,..~p.-rar 
f(ranài'Z1. dn 'I"'' fazem - ]l'll<'to.• '.' 11-t:I'OS !le quem tanto déra, que foi Pile o po•.l•> 
_ c na. hP\lcza. enorme que lrra.dtam - termino da covardia de uma bala a~~n•:,;,, · 
aromn c ~~~;:;!... • . Sob as d!psaceas que ló'Xornam a D1Pnl"· 

A' noite r!'alizou-•" no :•nlao ~1~ Dtbl~o- ria pranteada e sau<losa do. it~mortal nr~'·i-
thPcoa Xacional a conferenc;a do St. i cot to if'iro, Alberto R:tngel, seu <ltsctpulo ., nmto-n, 
l}nnl\'1'1 _sob r" a ~r. ona c • r c 0 poderoso espargfí-?l. sob os auspícios do Grc-mio F.u
.. ~ "xlineto. J~ssa confPreneta, que foi ch•des da Cunha, pet•petuas que nE"ssc !'n· 
fr·ila em beneficio <la idé::V elo pequen~ mo- c~nta<lor symbolismo a revivam e aqunr;am 
numento projPctado, consl!tu!o uma h: 11~.~~- com effluvios de sympathln. e de sau•JadP . .. 
tP not:t social e os membros do Grem 0 t1 • Tiio 15 de ,\gosto de 1913. -F. V. F.n 
t .. rario Euclrdi'S da Cunha devem es ar • -
!':\ti:=::feitos ·con1 0 prí~c·ioso concurso que ·lhes l ______ ...:=:::;;;;:;;:;;;==-"""-' ______ _. 
tt·oux•• 11 palavra ful_gurnnl(' do autor da:; 
r-.:ombr·as n'.l!J!!!!,:. qúe, accentnando d~a n: 
cTia a~ suas , 1 u::tlidatl~~ pessoacos <l_c escrq~to_r 
ciP. nova n1anl·ira, ('Onsen-a estre1~?s ~{ftnl -
!lariP>' co•n n l"'"";t!lt<> aulot, ·~~ :.<onl'l (IBtc.~ 
e · n I'OILI<l-', qÚt· lL'\'o' a iTio,J'ja tle ap_rto~~Jl.-
·~1-o ao pu 1 irn JH'Pfaciando o seu pnme1~0 
• nota,· • li\'ro. a qu<> agora Hf' se. tu: Oü110 
nai~ tu}(\) rdn< :\, n1:11R ortc e mats Intenso 
o mo obr 1 df\ artl· " <le penRamPnto. 
o salão d:t Hlbliothet'a <'l1<'11f'u-~co do quo 

t 1-111 os ,1,, me!hn1· ,. tl•• mais fino. Xumero~as 
sPnhor'l.s " ~<euhorinltn>< <.mpr!;staram uma 
; 1ut:c dt' ü:stine~ilo n:t s!'lectn, assembl<éa, 
t'lllll!lOsla ri<' r Kcripton ~. poetas, jorn.al.i!lj~s, 
l~lU<lan\r·"· ,•(L'. ~ 

\"Fumlndt• n pr~sidPncia. _ 1;jr. P!'dro 
~. <'ünYi<lou para c~m1pJE>ta · n a me!<a 
~- <•ond·· L1•~"<l. putaclo 
F ·rlfOI'rll ~im.____f~>. Dírr>clor ria 
Biblidthe>t'a,-Üt·. Cit•t..•rol:.~(!.(J.:iD'\ <" ~ •C'pUtadO 
rr-t:x Pachl•('("l, c·onto U!lllg'o:.; tltle ÍOl'c\lll U.e 

1-:m-1! ll•·r' th Cunha. 
lJ'·u dt pu!~ un1 hrC'Yt' (> P1L•gante c1i~cur~o, 

l·.-..r1ic:tnt1u (·on1o ~·l· f\,t·n1ara nas rodas ~y .. 
lHtw-'-iais r~:;:f" nuc f'O t " a nzcs uc n_!!E_9:... Q.:
res clt' EUcT::U~C en1hu~la.:-;ta~ t' suu. gran~ 
d-;;'ribri't- r·-iTPsNI formo~o caract.,r, atO:. a 
('On~titulção J'('ICCll~e tlo Grcn1io que lhe 
a<loptou u nomn . 

. \o terminar foi o orador muito applau· 

<lido.~ 1t ·c·iÚÚ em ~~ · · .= .J:.Omerencia o 
S1·. ' · · ll~nzel. 
• :--;f'r · · l'('ISUlnirn10.S aqui essa 

jmnrPsslonantt' p:1.giurt de jnU,midad<\ de 
~attdade, d~~. <11'! lusljêã e t!e ;.p·te. 
'fõJã""ü. c-onfcorencia. (!ila tlp um modo im
pPrca.vL·l t~ com r::t.ra elcga.ncin, encPrra sor
prendcnles bellcz~t~ de ('Xpressão. O retrato 
mornl P o pa Pl Ilttf'rario de Euclydeª l'le
S.l am ntaiS \'i\'OS e maisnitidOS dessã. COn
fl'l't>flCi:t. n1aqistral qu~ Yai ser hnpressa em 
yolunw, que serít vendíllo em beneficio do 
!110nUD1011t0 \HOjPctatlo. 

::\';1o tentare-mo" sequer resumir o admira. 
Y••l trabalho elo Sr. ,\lberto Rangei. Seria 
r fc•lal-o ou d<>sfigurnl-o. Ha nelle tr!'chos 
tn··antcts illu~traàos com a transcri11 ão de 
<';tl'tas intima" elo m~llogra o ___f'scríji'for, 
(. pi~otTios p:t fnrL'S('(lS rle sua Yi la, pP1a. pri-
111C·I:·a YC~ n.1.rrJ.rln~ P ohsC'rvaçõcs ele un1a 
p.t·ann" ugudr,?.a, juizos intrcpidos c seguros, 
dt' urna pc1·f~ ila e> ab~~,luta proc~'dencin. 

(J H r. ~\1hl•l'r,n r:.an..gt 1. an tcnnhtal", TP

l'~h ·u u "lt uf"n~a ~Tron•lO.!l/1 sal\·,• d<> 
pa!uws " r .. ; Ctlll!Jll'intftitado POI' todos us 
:-ot"ll'-1 otn·inh·~. 

f) rn~~1 itu:,, I fi.c:toricn (·Stt"\'f" J'PJ)rE"SCtltado 
pt•1n.:; Sr:-;. ).{(\X FIPnis~. romJnnndantt~._...lla.u.l 
T:n~ar~'s r- .;\H~fu.r.J.Jlb~r.tto Hi~. 

TT.t•l<'<!lia T~:· .. ~llcíra n•· i.Pttl' .. s P~'{'\'f' 
l'"·;Wl·s(>ntadn pl'10~ ~r._._t:W}_( l ~ "ú.tn.c;1> 
t'cl-...n, l"Jt·. Olivr-irH Litnn t nt·. João llihc!ro. 

I),~ U!ll d~ r 1Cin 1n·o~ •LJ n~ nio t .... ittt•l.:i.rin 
1 :u I\ ' f õ.t <~unh.J, ql1 · lliOClt t;lnnl• nt•' H~ 
\ •nndf' .nh :•s íni,·i.I"S 1~. \·. P .. rccPhPmos 
o ~PE:"Utntf' artis;11, qtl rr.~· tb~lt~n a Y<-rdade 
.. hr • •la\:1 u- :;dm~u\u do brlihu.ntc • 
~~o c_~c:·ip~or •. 

·-.:.· 
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.Auslw c.omeç;aru: 

«A' a011~llra d.o c yprssto eiXo l"ltJJ9ttajJl 
E a brl..!a qrt.e tJOI'pa.Bso; t:m tOI"II\0 Õ IOtUIJ 

,.Uu1'lll•lti•a o ?101rJC 11et1.! •• • 
Poeta - despertou c~o IDIIIIOI"C3, 
C?' iança - ao v iéejar ~ v& a. /lorot 

So1· rt~él-o acOOr!Jwcou t 

Depoi s de mais ''lute c qu'a.tro vcr~os, 
~JOeta tcrmlnu. il~'llt~ mo~o : 

"Oh! ddx a.Z-o na pa::: àe&8a. ven.lural 
E llo. f.J IW to.! ao !}crço li s~mllw<J 

1'ào crJroad.o de lu::: ! 
So a 1)(1.f7'ia nolle via o BOM tb.!MfJJro, 
Na ylórla o ? ~ollto ser,, em lcttrGa d'oiro 

J á bom 7J:CI'to t·e Zuz ! 

de~Oii toaoa com o jose· 
ccml!lc r'V8/Vam·I&'S allen• 
O Exercito o 11. Ma.rl· 

n &q r aro por multa :ta.lta 
&1'11P&'\'&m·eo no protesto u na ru:íi. 

-nvcu :nessa 11ora. f&tldlca, na 
o Governo caminhavam, om 
sobre Bimplo:; prancha, sem 

alJYSIDQ. Aigump havia. de ro-

___________ " .. __ -
IMendo:n.Q&, Qut> o11o1 lUZIN te~tun eMle8 
.nomea lla btiUumte 1lluminaçl.o mtellectUal 
da Amel'lca. 

Citi!.II10tl a'J)éZlas mortos na. lntolleetuall
dadc améri{!II.W&. ·.\. vàLdade défunta o o ni
nho de ruarlbondOs vuio slo !nocuos, 

Anteo; da Lel Onga.nica. do en5ino, no curao 
do ba.char~ia.do de oolenolo.s o lcl-tra.l.', o 
Collcglo "Pedro li J)OQU!a. np1a cadeira de 
~ NILo ~e comprehend1a bem a coülla. . 
J>Q.r_ !l!JP lngica e nll.o phllcsopbta.LO anato
nfiSía. poder!\ enslua.r a. anatomia aeral In
dicando a do corpo da. cintu-ra para baixo? 

.Até certo tempo, nas duas sec.;lies <lo 
cstabcleclmilnto, externato o !uternat.o, a 
cadclto. foi seM11da aP.cnas por Sy!vlo no
~ que, bipartida a cadeira. pelo Con
•re811o Nacional, se conservou :no Internato. 

No Externato if!cou 'Vicente de Souza, 
t!'llnsferldo da la.tlnldade para a phUosojt;lílll, 
ma teria. da qulll :Clzera concurso. FaJ!eceu 
om Setétn-bro de 1208. chorailo por a.dmlravel 
c exemplar paL'<I.o conjugal, que se enclau
surou para sempre na. dôr, renunciando a 
tudo para só pensar ne'lle. 

A brlo..se concurso para a vaga.. Euc!ydea 
inscreveu-Re . .Arriscou-se aos trabalhos c ls 
emOC'.ôes, As Injustiças e aos desp 

a..~ . Nutria 

Dd'&nà. U1'll pOIJII;IIoldto 'bebiO, 
compotetu .. , cem ma j&'Mim élo 
palmos na pa.rte a.nterlor, a>a CJllàl ver<J.,J& 
Ulll ma.moe!ro oomo quo :P~U~torui!Jido o TC~· 
to dU pl!lllliu rutelru. 

IDo um 1&4o, o dlcelto, a oóiMI. del!canc::a. 
•obre o muro 4o predlo Vlfllnho ; do uu
tro, o OIIQ.U6rdo, 6 IMlparad& de outra r~.i
denc!a. por um muro de folha~~ 4e zLnoo. 
IOoUJI d(li'I'Qoel:nhoa de pedra. diW 
nu. <••tw, dufrontu da q·ua.l uma pont<.winl&"' 
gradoa.da e ')lOtta.tll do w~Ldwra. litl uth·u. 
11olbre um rlwhot:c de agua turva u. c.:ollear 
tia estrada. 

UJ9 la.lo oppo,sto do. -caaa, sobro cuja fa
cha.do. l!C lêm dows numcto~ em plaüu. a zul , 
:!'14, a.utlgo, oe 2. &52, tliOdtlr.no, e em 
cujo a.lto se d'lll!tOOa o mlllwullmc 1895, h11 
um renque <Je rotlll11.8 pintadas do verme· 
lho, hoje dcs!Awado, uma u88 quacs tem 
um ntpendrc é. m«la de ,pouso roccl<ru,. 
6. már~em da etitrada. · 

Da. •pc>r.ta da Ollêll fa.tidi ca, situa.da entre 
as ruae Souza .SI!vlllra c Cattotr, oota. bern 
ti.iv1lr~a do eua. hoDWnyma uruanu., se avi:>· 
ta.m <fund08 do casn8 de outras ruas. 

iE' ""V'V. H:t soc01go ~ nuno c <HJ voz em 
o slloncio ê till vado p.or um bel.'r-o 

do locomotiva ou. pelo som tlo sino da ~ 
j!!:..J!I;L I.Divino <Sa.l~ du. qual e6 se a>1il· 
ta. a. torr<J flobi'l! a verdura. 

• ·a mli.Jl!l!l. em q'llc oa }'lf!i~, o \ugu.r e a 
Na. j á. cltadn car ta do Lorona, '"li""<UL-~'''R casa. estavam em pellfelta. coueorou.nclo. t'Jc 

escreveu o t~eguintc ~uggestlvo trcs:llD. 'PRZ ., de ·rotlro. !!ira bWbba.uo. Na estradu. 
tenho Yaidad~ : tu cl ó' Is to mo revela IJ>U'Sa.vaw pobres USJnolando, pel:tclroH m<Jr-
li t'l!ha r ect"' que o senhor mo ensinou cllld.,jando cw .,;ulnchos ca.dt•nt1a.-dos c fl-
pc!Jucno. H"! de contl·nuar nclltt . :o noo, carros ru:~tico~ puxado~ por bois tar. 
Approxima~e est e trecho fllla l dos versos doe;, vingjllamos o a1lhlotlc0s de rnewbros c 

ê (J Fl nnl d:t 2• cdiç1l.o daH E •vnm.aa 1•'11t · 0 ca.lmll., ruminanrlo e andan<lo, uma pon. 
c tna11.tcs. Desenham D per fll do 'J)ai uo li:u- ta do oap!m sa.hl tHio da. b<l ~ca d11 qual c,;-
c!ycl es : um !POUco de Ideal c outt·o a c dever, cnrrlu. um fio de ba.l.Ja. · argentea c dl;;cs-
cou sas qu e ~c a rgamassalU pcrfcitanwntc. t~vtt . 

Viver 110 past><Uio, nã côrte !las r•rl·nce:z:a s /Numa manllã dctitas ~uc.ly-dc,; c u.hlo 
dó olhos tran~luciClo s (} c lago c donalrcs de coruo por tar-de tristonha de :A.,--o&to, lhe 
ga,-ç.a, Yiver na neYonç"' do ~onho, nã d im· e !las a sua doram untra<la. no oomlterlo d o ·8'. João B a-
pcd<l de ser hanesto, pratico c mel~o . lnerar fartamente nos 'I<"E>ios da. i.S(;a, fJtlstu, tatldc rl~tJidu. <Jo vento. gottcja da de 

Noa 'Sêres normacs ha. horae do i-dclllis· a. sua. penna. explorar os '!'llões da llnsua. <!lluYa, ao cahlr da (luà.l o ser>ulta.ram jun-
mo l nten~o como de prosaismo <.'Om plcto. A A prlmêlra ancora a lançar no rebollco to li. ;;rade da. f-renic da. nccrovolc, ú. luz 
saudc d' a lma. é mantid-a. <pela. di...-cnldadc do doo deb'tlnos era 0 cargo de lontc 09 pe. de ar(;hotes. 
sen<Jnc;:ões 1'egularos . dto IT, né!!!lo tempo a!nd"a GymnaJSI•> Naclo· I.Dito o t·oqldctl\ eterno da.s ca.ma d:u~ <lo& 

Euclyélca penllllll oren no tarrio utal aUi I nal, rotulo transpa.re.ntc de lngra.tldl~ into• terra, o(lllva.necl-do o el<tupor, ca.la.-doa os 
:J....S_Zi.. Nosso- wn'iio ·fa.tldico a Allémanha ~;o Yeranto atravlls do qual. se !i&~mo a.u- que culdaw a.penas em faror numero n~te 
dcsJ)Cnhou sobre a F rança. e m JotJI'Iiga. c<tr- i "ll!ri~;:~~~[S@~5~~ii1.~~~~~~~~~ gusto do fundador e pad~ fllUDdo, yolu\·ék!, cstuJ'dlo,; ou !ndlt"fercntcs, 

vango ,~ra caBa. a. ·ÁIBacla. e a. Lo[!'na . mlm o~ g-lrov~os da.M iadt.EcriÇões audu.vam, 
regadeir11 du. guerra., cortando cerco c le- ~ ll . Chcto ue boa. cultura. talento om foi po.sslvc•l cmprehen.iJer obra retlectld ,L. 

Sa.llio ]]uclyilcs do 'berço nat:t1 ao~ tro! no ~erobro força. lon&'(l, a. ca.to. do o·uttas novlda'<1C5, tl!uqua-n-
annos elO Idade . Pol h311l<:~[tlrldo para. ifi1o- cVlllibrar a do coração pois que to 0 pensador lu. separando u SllU ~ulzo <l·a 
rezopolis, outra. cld,.,do .provlncla tJa, encr:t- lll \ ill dominar a violencla é mais dlftl- fu'la ~as op1l'i1Ões. 
vad11 numa p;~.lzagem asscliaàameutc cpí· ' cll c mais perigoso quo I!·Ubjugar um tou- Addlcto 11. globa dl. idi!a. pôdo meditar 
ca , num s itio do aros prestadios, de -a.guas 

1 

.. :ró - d6poifl de uma dessas lut11s a par a gosto sem ser tnsidlador· 'lia memorla do 
sapHII.ssimas, de cêos ora do um azul In- d uma espec1e de d'Olorosa prostra~;l.o mo· morto, nem. juiz iLu culpas do nlnlfllOt!!; 
t egro c perfeito, ora entupidos <lo neblina. r - sobl'I'Nem um como que cansaço ma.- Ocms!d'erou a.penaa 11 obra de lJluctydes, 0 

E m :t._?:a.rço d e 1903, L~ de Mendonça t sl\lla.l - e supponho quo pa.ra me dominar I\;J:~~[É~4~~for~:"iin~o~~[,f~-·~~~v!!~~-o resto, excezsó 011 diíforcnça. lntellectuo.l da 
escreveu a Euc lydes, datan<)o , 11. carta de roaho em jogo não s6 a s enersiiU! idcaes 0 antepassado, quasl ee'!llpre sem 4es· !lUa versão de~ viver. 
Therczopolls. Lê-so na resposta: «.\."ém -d ls· dG mtnh'alma, como tambem a fortaleza cendcncia ou com progenio rid1culo. b 

ella (a m l::siva) vem de uma terra. sa· meus musculos.» E 1 d llli t n a lstocra.cla. de A mim coU·Dc-m'e .a'pil!!U iog'r!l!phal-o >é 
uc Y es s ouoilo a r · .. e-110 a consciencla. · de .fel-<> fel1o, comme· la.nte do :Ministro d& G.uer.ta, Euclydes tic d clen las da.~ lettras " " 

so dominou, nã.o «subjugou o tou- mo~j_ 7· ~e ~a~ dec 190•t çom mais ~u!nze morativamente, sem caiar, pintar, ll'etocar, 

a: ·1noo <io IE)ijercito matriculou-oo na 
la. Polytec·hnica, em 18~ A 1•6 de 

vrun•bro doose anno o Brasil dé'Slliõ«os 
(~lt!:!>e da realeza» e envergou o. blusa 

nho claro commovldo, lncon- d4iiiooradca. O symbollco e velho 
. Nii.o se p6d11 pedir mais A. !!IO.Udadl.', ::l ssou de rnonarcbista unt<ta.rio a demo

g-rande muda que· tanto no11 desata. a c ta. federalista. n cn a V'lll bwn d.'cw-
lingua . t 'ks •• • 

«Uma terra sag-radll. para .mim ... » •como Alferes alumno, pelo movimento 
•Cinco palavras lrupl·dadas na utar triumphante, Eucl;"dea foi readmit· 

o fllcetalhls na r cminlsecncia . 1tlo no Exercito. 
Depóls passou Euc!Y'dcs ,para. S. Fidei!S, Era 1• Tenente .ror occaa!ll.o da m21ta. 

outra dd-a:de dll. proYinda nata l, bem d i- " :y:aJ do 6 de Setembro de 1894. bomba
versa o Cantagallo c do Thcrcwuolls, "i· éu por clla na linha do fogo; corllbateu 
tua da li, m a rgem do P a ra hyba, o grande ~'Ontra ~lia pub!icarui1> vlbrantlssllha carta 
mollJU·àor 'do Eeta.do do. .FUo. ttu prote;to, uw. dos mais bclloa actos do 

C id a de f luvi a l, cllci:1 do tradlcõ c'ft, po~t.a. 1! [o. Yida, contra o sata.n1co ]Jrojooto de li.S
<'Ob o patrocínio cc lc~tc ~J c S . .Fide lw d e 1hixiar a ca l . o ~ presos d(!, Correcgll.o. 
Slma r lnga pélos mls~ionarios c&l>Uc hlnhos . I •es.;e bemdlto dia de in:dtanacões o de te

Osten ta !~;reja .m140es toH u. e crucJ!ormc, l lUI~WI, nl!.o ' «subjugou o touro» c, todo 
cQpia •de S . ·P edro dn llQma, e scrv1o de oso, salvou a. honra. d,e um pa!.z C·in:ta.do 
nu-cloo ' llwi ~ a. dOI! coro~ l 'lu terror. 

illlud1yilcs •.Pcrmameceu em . • cl s at6 JDm 18-96 tornou & sa.hir da. tropa, llesta 
1,87 L -"dli n-pr-~nà cu primeiras lettras com o vez para sempre, 
F rorussor Ca la eira, semeador de nocõea e~ Er& pobre, ca.sa.do e pai. 
corebr~e vngn~s · . Começou a. amiU!sa.r neceSIIldadea de e&· 

lO ·pa.l do ~ucl~ dcs teve necci!Bid.We do ..aba pA.o em ganha lpli.o. 
vir pa.rn. o lR1o. Trouxe comstgo o filho. { 
1\Iatrkulotf.o q10 Colle~lo Mencze11 'Vieira.. Ia. comO(Ilr o a.va.ta~.r do pro!l6sões, con-

tF'ol o primeiro emba.tc com a v!da. e com dlztm·te com a treQ)Ioda.Qão de alma.. 
11. IIOC!ooalfc, roprcseuta.u!l.1; '1>6lo melo collc- ~'Como se fOra. de salvaçiLo, acatro~He I. 
gial t> pelos coodtsclpuJo~ a,pre~~enta.ndo, em boa do Ca.Uot. O .dastt.ao tol'noU.•O I!U(:Cell·. 

f!Onto pequeno, a~ qua!ldades, as e:r.cellen - slvamento Jo.Q!ll.11§.1;a, ~ ~&r-
elia;, os deteltoe. viGloa do 1DUitd'o ex- oa.for do Srontelraa~t:,: blt~ta 
tcrlor e do euae ~~;!;!.._!XÇ' or, lt«iitato e 

lt"ol mm11ato eaa ttue o p&t t llt . 
do t.hema (\ a r O'<l!e de. /ÍO. tlibodolltbO 

e . I 'hortzoft· 

corlCurrentes, entrDu em prova escrlpta de !disfarçar e enganar. ·Disse mal, mas disse 
concurso, reallza.da no sa.llío de honra do exacto. 
Externato. Nll.o usei dos ardis e dos cuidados de 

A sorte, que ditell'l cêga, sendo qulçê. ape· quem prepara os 11.118Umptos como se re&us· 
nas caolha, designou para ~~!.U~~?~;;:!J\ sltasse tanados mimos do côr e de tez, Na,. 
e Verdade~ ponto numero minhas mlí.os rudes a. b!ogx:.aphia .nlo foi o 
Cfa.l, d e Jesus, . que declarando vir ao mun· tou<:ador da. hlstoria. 
do para da r t estemunho da verdade, me-
receu de Poncio Pllatos 11. pergunta até hoje 

sem resposta: <rQuo é a verdade?» J _ _2=!:::z:=====~=======::'J O certamen d e Joglca despertou interesse. 
Cou sa excopclona l, as provas ora1es de Eu· 
c!X1-es rora.m tachy~aél!!.,.o a.Losorljlfas 
nesse concurso, creio qu e por cuidado ao Sr. 
Fclix Pach eco, fi gura ram na.s columnas cdi-
torlaes da cdl(; ii.o úiã tiillna d '?...]'01·na L do 
C01wmcrc!Õ . 
-:;.~e "Mala de 1909, a Quarta 
eollipo~ta (]os .Srs . Vl~elda., G 
clano daH ~m"es o Euclydes, diBsc::rtoll sobre 
aidóa. ao ser, no. prova. oca!, pcda,ioglca p<,r 
<l~cell ends, onde s a e'\IJ.denciam 11 fluoncla, 
o tirocin1o ou a gOsma do profeseor. 

!Lendo a sua 



.... , como ., .. tod:a.s as lell!. acaso son~gas
,n. garamtlas lndlvlduael! ou direitos a.l!S& 

rB.'dos. 
.AssiJIIl, restaria, por abUISo da Constltuicl-o 

iRepubllcn, um só poder, omnimodo, o Su
mo Tril:l'\Lnal, sobl!ranô, na ordem das 

ssll.6 instituições .soclaes e políticas. 
!Perdoem-me os Srs. Sell.aidores csta.s ea
S!onbas refu tacões. 
·.Entre D.Sscg-urar direitos pol!ticos vi rtuaes 
l.nvestlr o cidadão no poder representativo 
dltrerença ê essencial. 
!Por exemplo: 
A' lei vigente Incumbe ao Supremo Tribu

ta!, em grão de recurso, sentenciar a respei-
do alistamento d~ eleitores, assegurando 

elusivannente aos cidadãos o direito do vo
. Mas não ê pertinente ao eleitorado em 

~ncções, e nada oonsentameo ao Poder Ju· 
lici&rlo, 1'800nhecer os ele i tos por suffra
riqs. Compete ao conjuncto de mandatarios 
~o povo, em esphera qualquer, reconhecer os 
lleitos e investll-os no poder representativo. 

Se o Sua>remo Tribunal sentenciasse •obre 
legitlmida.de do poder veriflca.dor de elel

iões• em al-guma esphera da representação 

~
ular, a inversão da democracia da base 
apioe seria evidente, tanto mall! qu&nto o 

oder Juddclario, em lugares vitaliclos, não 
em a ca.raeterlstica de mandatarlo do povo, 
o nosso systema polltico. , 
Tamanha sentcnoa do Supremo Tribunal. 

m vez de irrecorrlvel, seria de fact6 dea
ezada. 
cEm 31 de Dezem-bro dO amno tPWSSBido, a. fi· 

~Jra da. dualidade de governo surgio no Ea
W.o dO IR!o de Jwneiro, como refere a men· 

em do Sr. Presidente da Republica, no 
tvocar a autoridade do Congresso Nacional 
dirimir a que9tão vertente. 
Dlgnou-ee o Sr. ·Presidente da Republica 
ecutar o extrBN'<LgBJnte accó!'dão do Supre-

o Tribunal e considerou como governo de 
to o cidadão Sr . Nilo Peçanha, l.nvestin

-o provisoriamente no -poder. Mas recebeu 
mesmo dia. o Sr. Presi-dente da Republi 
a representaçll.o da AsS'eiDbléa Legislati· 
em maioria de <Deputadoo, affirmando que 

governo de direito, no Rio de Janeiro, to
ao cidadão 8r. Flelielano Sodrê, segundo 

Joa proclamou eleito. 
Antes que a ordem do direito no Estado 

I> Rio seja preterida !Pela. ordem de facto, o 
ongresso N'SJCional se acha. convocado, afim 
e atten.der a. •h<;)Sitação em que o Sr. Pre
,dente da RealUbHca se oacha e sua mell5a.-
em e~prlme. _ 
Não é facto consummado, por outra, nao 
definitivo o G<>ve l'no que o •Supremo Tri

Uillal conferio ao cidadão, Sr. 'Nilo Pe-
ha, graças ao ma.ndado de Ml-~Hlas-cor

ll<S, com alcance de 1nterdi<.1:o possessorlo; 
t nto- é lfacto na.da. coll6ummado que o Sr. 
no Peçanha ainda. não lfoi excluído, pelo 

enwdo, do numero de seus membros. 
O Sr. .A. Azeretlo : - Apoiado . 
O Sr. Erlco Coelho: - Em gers.l, o 

1an•ãado (le 1WJ.~eoB..Co1"1l'!UI ga·rante a liber
a.de Individuai, mas não susta o prose

imen to da a.c!)ão criminal, :no genero ; 
a especle a a.cc;ão pendente do verldic'lium 
o Congresso Nacional convocado. 
1Foo.se criminal a acção, uma rvez pro

uncla.do o ·Sr. Nilo iP!eçanoha, cessaria 1-n
ontinente o e:Meito do oobeaJB-{]orpu-s; po
ém, polltlca, como é, a natureza da ac<:ão, 

effeito d.o habeaa-oo'l'pua colliCedido ao 
dadão Sr. Nilo Peçanha cessara. IIla hy
• t hese do Congresso ·Nacional decidir em 

rario. 
genero criminal o mandado de ha,. 

- ... c,..,..~u.n.tn 

tiva, quanto a.o reconhecimento de poderes, 
nil.o e ra assumpto que o Uove l'no <lu 1mr,c.
rad o t" r econside ra sse. 

f.'l\ em o S ena1do com a Camara ti nh am no 
limperlo a prerogatlva de i-nqulnar de il le
gltima a resolutão da Assemblê.a d& Pro· 
'\"lncia nem tll.o pouco o preposto do Jmpe
rarlor a. testa. do Governo provin cial. 

f'\:gora, no syste-ma -f-ederal dos Estados, 
COIIJl autonomia poHtica. a a rrogancia do 
Poder Judl'C'Iarlo !leria. de ordenar ao P rr
&ldente da Republlca a i-ntervenção no rEs
tad o do Rio, no re~siderar legitima só
men.te a re!!Olu!)âo da. A~emblêa Legisla ti
va, como reconh eceu o proclamou o St·. 
X~ lo Peçanha, eleito ao Governo; e d nhi 
se i'llferindo a ill-e!!'ltimi"dacl e d 11, resolução 
da AesemJbLêa Leglsiativa, como reconhcce.11 
e proclamou o Sr. •FelicianQ iSodr,.;, eleito 
ao Governo. 

' ã.o me furto A. sa'tl.&fação de re,prolduzlr 
o :·oto vencido do m eu nobre amigo, :>r . 
Guimarães Natal, talentoso Ministro do 'Po
der .Judlclarlo, quwndo a hi se de lirberou so
bre a dualidade -do Conselho Muniéi'pal, 
disputado por dons .:;rupos de intendentes : 

"''G-u>imlaráe8 Natal, vencido. iPrel!mlnar
mente não conhecia do pediJo, por<que, se
c-undo â. theoria do «hwbeas-corpus» a~en
tllda pelo TrHl'Unal em uma já. longa .~érie 
de jwlga.dos, quando é reclamaKI-a a garantia 
A liberda.de de locomoção para o exerclclo de 
determinado d·lreito, é condição lnd~l!navel 
;para a concessão da garantia pe.dilda que 
ease direito seja Uqu-l'do. 

!NIIio .podendo ser assim suljeita a. decisão 
do IPdder .Judiclarlo ; pot,quanto a compe
tencia suppõe autoridoade para decidir de 
um mo.do ou de modo contrario no caso, para 
cleclarar legal ou illegal a verificação de 
!)dd·eres do Conselho. Se o Tribunal não 
pOide declarai-a illega-1, porque a Constitul
cllo, nem lei alguma ordinarla, lhe dito com
petencla para tanto, tambem não póde de
cl&rat-a le!l'al, isto é, não pólde entrar no 
exame dà. situação juridic a dos impetran
te!..:& 

O Sr. A. Azeredo : - Muito bem . 
O Sr. Erlco Coelho : - Sim ; a incom.pe

tencla (lo Su1premo Tribunal no d~clarar le-
8'1timo o p01der verificador da As2emblléa 
Legisla,tiva, de onde vem prorclama.do eleito 
o Sr. ~o Peçan.1Ja ao lugar de governo, 
traduz do Poder Judicia:rlo a mera SUIJl!P'OSi
çllo de illegitimida'de do poder verltlcador 
d• Assembléa Legislativa, de onde vem pro
clamado eleito o Sr. FeUcia.no Sodrê ao lu
g&r de governo. 

Tem o CQngresso Naci-ona!l a prerogatlva 
de iruqulnar a legitimidade de uma ou de 
outra resoluc;;ão, por gruopos nos quaes a As
semlbLêa Legislati-V'a se sclndio; a resolu!;âo 
de cada grupo ,de per si, mas cingida ã Con
stituição do Estado do Rio, e nos t ermos do 
Rleglmen~ <la mesma Assemb•léa Legislati-va, 
como ê a ex.pressiilo da. verdade? 

!No 111eu obscuro entend-imento dls~rdo 
d-o projecto, como a illustrada. _ Comm1!1Sã.o 
do Sena.do formulou; pois, col'lforme a opi
nião que enunciei na Camara., em 189•5, no 
caso occurrente do Elstado de Serglpe, sou 
de parecer que fallece ao C(11lgresso Nacio
nal 0 poder no optar sobre dual!daode de 
Go··erno da esphera do Est!l!do na Federa
ç,o, c~bendo-Jhe, entretamto, a prerogativa 
t: mandar proceder a novas eleic;;ões • 

!Penso que o Congresso Nacional, com
qurunto delegado do -povo soberano, cx~r
b itarlL se invaldir a esphera de autonomia 
polltica. do EetaK!o d'O Rio, se ~reconhecer 
•- estido 1110 Governo de direito o Sr. Nilo 

anll·a ou se ao contrario disser que ao 
, Fellcia;no Sodré ca~ a investidura. no 
verno de direito. 
p lante da d'!lalldade de poder verifi_ca
, de pleito eleitoral, no Rio de J ane1ro, 

conseguintemente, a duaLidade d~ Go-
0 eomo a mensa;gem do Sr. Presidente 
R~publlca é ex-pressiva, a !iodima prero
:va. do Congr061!o Na.cional ê de manter 

fôrm-a repulblloana federativa (pa.ragra-
0 2• do artigo ·6°), restabelecend? a or-

oonstituclona.l no $Btado do Rio! pois 
~ 00 encontram doue Governos nao 11~ 
soa alguma inwstlda. 1110 'Poder Executi-

• sr. Mendes de Almeida.: - V· Ex· dA. 
nça de um a:parte? 

Sr. Erico Coelho: - Pois não · 
Sr : Mend~ de Almeida: - Da1ia a 

·a.;:ão do debate e a. gra.viid'a.de do as
pto tomei como ponto prl.ncl:pal de pro
im~to nl.o dar wpartee a. nen.'!l~ dos 

ora.d~. Isto explica a razao pela 
.me OOitlllel'Vel silenrcloi!O durante os 

4óll emlDenf;ell conegae oque ! aU&· 
a -reJilH!lto de tl.o deHca.do ~~MUD~Pto• 

r llilrloo OCrerldlO : - NILo faOO IOIIuria. 
·weDC&f-..,p )S1'a. 11a sU~Jo int:egrW&be 
euppotl4o q11e se empeM& 1,)811"& ser 

Jadtl. ~ mesasacem do lJNPrlo 'Prelll
da. R~blflaa. •• • 

:utar(;hi..:u• ci" dc,..>beJi.,nciu á J u.• t h;a. c f o 
t.:l lc u cau:;a.J ur (l a uual iuadc' Jc HoY rno, 
s~gu ndo se deprclJcnd l\ uu pa rece~ cltt Co~ 
mi ~~ão . 

.Reconhecido o Yi ci o ela f ór ma republ 
can a. a Commis•íio p rqpõ.., o r enwdlo d 
Inte r venção legisla ti 1·a, ,, u ppondo oprO \' ieoria 
a po:;. e uo Sr . l'ilo l'e~;anlla. 

~o t.a o o rador g ran<.l u lacuna 110 pa recer 
- a t al ta t:r l ndicat'ã.U no:s d i tlfJO:-.IUvog 
Cons tit uição q.uc aul~ri~Wm a lnten·eu~;ii.o 
gisla ti\-a e o de,respeito ao Poder Judlcia 

R ecorda o o rador a s palav ras de Bout 
<<a 'Cnlíio wm diante ri<' ,1 um po vo de 
t111dos .c um povo de ind iv:~"os e pruYer 
neces&idatlt:'6 ode um e uc o utr o .por melo 
tres apparel hO><, qu e Rã o os P od,•r es ' Elte-
1lUtlvo, Legi~latiYo e Judi ciarlo . » 

Esses Poderes exercem uma jurlsd icc;;ã<. 
ondlnal'ia, pennanente, em to do o t errltorlo 
·nacional, c uma jur.J.sdi cc;;ão extra ordi narla 
quando ha inten·enç;ãu no.< negocios pc· 
cul!ares aos Estad-os . 

Desta jurisdicção extraordina ria cog ita o 
art. 6° da Constituição e a locução - Go
verno Federal - con1/j}rehen:de os t ~es or
gãos da soberania nacional : Legislativo, 
Executivo e Ju-d·icial'io. 

Conclue-se .que a attrlblllção da In-terven
ção é cumulativa aos tres Poderes , c om
petindo ã doutrina ãil;crhp!nar os casos de 
conrpetencia ue cada u m odesses Poderes. 

Recorda qu e o projecto a11rescn tado a. 
Cama.ra em 1894 , pelo Sr . Aristl<les M!l
ton, teve rpareccr favoravel da Commissão 
de .Justiça, investindo o Supremo Tr-Ibunal 
c o.q Juizes feil eraes da atto-ibuição exclu
siva de resolve r oo conflic-tos proven ientes 
de dualidane de Assembléas e de Governos. 

Houve grandes rd·ivergenc!as e até hoje 
nenhuma doutrina põde se considerar as· 
sen-tad-a . 

Continua ndo a cr.i ti'car o parecer. IP8Si!a 
o orador a tratar das jurisprudencias ame
ricana e argentina. lamentando a desorien
tação reinante entre .nós, não s6 s obre o 
assumlpto polltico, como economico. 

A Argentina. esta. adiante de n6s e na 
crise actual pOde o seu Presidente a.noon
clar que, para vencer as .c1ifficuldades, não 
foi prec!zo recorrer ao «·funding» , nem ao 
pat~el-moeda , nem a. venda dO'S eeus navios 
de guerra. 

Não comprehende, para a ·convocação ex
traordinarla, que se annunciasse q·ue a Fe
deração eatava em perigo. Kão· a consi
deraram em per-igo os nossbs dirigente~ 
quand() os govemaràor<>~ e>rlWJ detpostoo á 
mão armada e o Presiifentc da R epublica 
designava govern·adores e presvdentes para 
os Esta-dos, ,cGmo fez para o Rio de Ja
neiro . 

A Federac;ão não .periga quamdo o povo 
elege o s. seus candidatos, 'derrota .os can
didatos officiaes e encontra o amparo do 
Supremo Tribun-al Federal, a su<prema ga
rantia da Republica e das Instituições. Os 
.perigos do regimen federat)v'<> poderão pro
vir, E;im, d·o afrouxamento doo la!30s entre 
as unidades fedel'a.es ; do p redomLnlo dos 
E stwdos fortes sobre os fracos , e, final
mente, do a.vassallamento das franquias es
tadoaea pelo Sr . P ·residentc da Republl ca, 
como infelizmente aconteceu 1110 quatrlennio 
findo. 

:Entra em outras consi<ler'ac;;ões e termina 
lendo a s paÍavras do Dr . Lacerda. de Al
meida sobre um dos aspeotos do caso flu
minense . 

•Considera o Dr . Lacerda de Almeida a 
posse do Dr . Nilo Peçanha como um facüo 
corummmad'O que o Poder Legislativo não 
poderá. destruir ou modificar; primeiro, por
que seria sobrE!J)ôr~e ao jrutpremo Tribunal, 
reven·do a. sua decisãio ; segundo, porque a 
lei que votasse não pol~oeria alcança.r o 
passado, não ·J)'oderia ter effeito r etroacth·o. 
Nom pl®elt Jan<U8 in le~b1L8. 

O Sr. Gonzaga Jayme comec;:a dizendo 
não ter o intuito de dis cutir o lm.portantis
simo te:xto constitucional, envol'\•id o no vro
jecto d a Coromssão de !Constituição c DI
plomacia. sobre a intervenção no Estado do 
Rio de Jan-eiro. Sua inrte.nçll.o é mais mo
desta. Quer apenas }ust!t'lcar o s eu V'Oto 
sobre a ssum•I>to de tamanha II'CleYancia. . 

T§.o !'êrlo se lhe affiogura a questão con
s titucional, Que pensa. QUe o Senauo d~ia 
fixa-r sua atte nção de preferencla. -na im
portancla. dessa these, pol'que a: .de c1.são que 
yal proferir coostltuiliA. jurlspt'udenc!a par a 
causas futuras. · 

O regimen de poderes limt.ta.d.Ol! estalbele
cidoo pela Corustl.tuic;A.o toma d.o a speCto 
grave toda.!O a~ questões que se SU8Cita:m, de 
modo qu<' o Congresso, nn qu.a.l.Malde de ze· 
lR<lor do r eg!DJen Tepubtic«no tftderatl~ 
de,., agir CO'Il óepeclal oulda.do 

l'l'lad• Sll'bem q ue a. clberama. 1)QC!!OCI8l 

llllo judiciaria que o 
c loona i. 

Vai:) conc luir .sua~ c on "ideraolioo estudando 
as leis sobre um regLmeu de poderes <liml~ 
tw.joo;. 

l'~ocurou .-ca Con~Utu í,;ão com o maJor 
c uiJ a-cto c não e ncontrou ili: posição alguma 
QU I: ve•·mltta ao Legis lativo votar uma lei 
~·ontraria a uma se11tenca. juli.Jc iari&. Ella f. 
onu,sa, mio a.rmou o Legislativo da -aut-o
r lda• le pa ra doecrf' ta r a :ntuilldade de uma 
sen tença do Supremio Tribunal. 

u orauor f' XLra nha que os ~eus collcga.s I 
que não a.~mittem a possibilidade de um 
pod"r q m •, me,;mo e rrando, -tenha deciooe'l 
vali<la s para -darem ao oLegisla-tivo essa co.m
pet~la , quando elle to.mbem pódc errar. 

Kão foi debnl<le que Qlmpos Sallea ·disee 
que o li'bera.lismo amtiti'O teve po1· -missão 
cercear a cmmipotenol-a dos 1-eis, c o libera
lismo moderno tem J>Qr fim restringir a 
omn lpotencia dos .parlamentos. 

i<'alla~e e<DI dicta'!l u~a judiciaria, mas o 
orador não vê nem comprehende essa dieta
dura em um poder sem Iniciativa e que só l 
p6dc julga,r em espeeti-e, q uallldo .provocaJdo 0 

pelas -partes. 
"ã.o é , como disse ao começar, sua lnten

çll.o, ·discutir a . legalidade tlo acto do rSupre
mo Tribunal Felieral no cas1o -do Rio de J ·a
neiro. O s eu intuito fo i apenlllb sa.ber se 
o :Poder ILeoglslativo pôde anntullar uma sen
tença do Sll'premo Tri-bunal F1edeoo.l. 

P elas con5!derac;;ões que vem fazendo, ccm
cl'ue-se no m.a.io r rigor da lo~c.a: que o Le
gislativo arbsolutannente não pôde annullar 
wna sentença. !Se o Judicia,rlo se excedeu, 
a ·J)ropria lei detetmünta q ual o •recurso -. 
a responsabLlldade criminal dos seus me>m
bros . IMas o orador está firmemente c on
velliCndo od e que ·o •Supt'emo Tl'ibunal conce
dendo " h1llb~as-corpus» fel-o n'O exercido -da I 
sua competencia . 

-"'ào q uer saber s.e a questão era uu 11ão 
excelsamente poiitlca. O que sabe ·ê que ella 
é da alça,da do Tribunal. 

Assim sendo é obvio que ao Legislativo 
!fa.llece competenlcia para t-eve1· a decisão ju
dieia.rla. S e o fizer, terá. concorri-do 'J)<lra 
a rulna do systema federativo, porque o Su
premo Tribunal não tem supremacia sobre 
os outros ·poderes, havendo entre el!es har
monia e independencla, que são a base pri
mordial elo sy;;tema que -a<loptaiiDOS. 

.O Sr. iRaymundo de Mlrruruda - A'llotes 
de entrar nas considerações que pretende fa
zer •deseja saber da Mes-a se a emenda a.pre

sentada pelo Sr. Erlco Coelho suspende a 
discussão. 

Infonmado pela íM-esa de que assim dispõe 
o n eglmento, o orador limita-se a enviar !l.l 
l~!esa uma sub-e>mendn, reservanJdoo-se para 
justifical·a or1a occas!ão em que se reabrir a 
discussãQ sobre o assumpto .· qu 

!Lê a sua emenda, que diz: 
«Nos termos do decreto de 14 de )larc;;o ~ 

1de 1'911•4 e pe los seus fu·nd·amentos, constan
S8 · 
qu 
de 
pl< 

tes do 6• e 8• consld'eranda." 
lO ora-ior explica que o 6• considerru~do 

diz que a Constituição Federal gar&nte aos 
habitante.;; rlo Estado o gozo ·da instituição 
1ocal Tepwbllcama, e que O 8° COI!Lilém ·tudo Pr 
isso e ma1.g o dever que illiCUmbe ao Pr~si- gu 
dente d·a 'Repu·blioa de prover q·ue !*jaiiD 
gJasrantidos os Kl1reiotos reconhecidos •pela. 
Constituição, que a.ssegu'l'la. a paz l·ntema. da 

qu 
de 
An 

Nação. va. 
Não havendo mal.;; oradores, depois de Ga 

apoiados as emend8is, a •dd$CUSSã.o foi .suspen- dr 
sa, afim d-a cGmm-itJSã.o dizer S<Jb!·e e llatl. JD 

!Por ultimo fallou o Sr . Raymundo de 
Miranda que enviou uma emenda a. 1\Iesa, 
a fllm •de que a i'lllt.ervffilção no Esta o do 
Rio se fize&;e nos· m&lde s õa que ee •pratirou 
no Çea.J'ê. 

r e 
Sr 
de 

•Em vilrtud-e das emendae a d -iscussão do õi 
(l'Ojec4! :ficou suspensa. O ' proliecto voltou 

commlssão de conetltui~ão e Kl iplomacia, a 
mas emendas. d 
Foi em seglllda levantada a sessão . 

CAMARA DOS DEPUTADOS - A' 8• sess~O, 
presidida pelo Sr. Soares dos Santos, com
par~ram 6'5 D eputados 

Approvada a acta da antPrlor, foram li
do.,; no ex,pediente doos offlcios ào Senado 
e mcttando -autographos ,de resoluções sanc
ona.da.s. 
o sr. Prcsi'Icnte ann unciou a ordem dd 
a _ trabalhos de c·ol)lmunlcações - e 

lêvwr!lou a sessão. 

ESCOLA NAVAL DE GUER·RA 

R .-allzou-se honotem, n'.. stdo da iE&cóla 
·a.v a.l eM- Guerrs, a cerlmOI!lia d a entres11. 1 

diplo m&tl a011 ~cfaee que concluiram 
c v~ Tefnkl~ ti~StlOia 

s 
G 



(.ra•=='~=~~~rJt;;~?i.=::jfT~~=~~~~=~!~!?ll!~l f:'fir"ihi:ti~~~~"'Jltlli:ii;~o;"';~;;e-~~ d• ~IA:& • o&lznióá. an ~alo 401 oleetlDoa. Deedo mogo, .utt~.•a um ~lo 
protu..Ao M pr~n. Ol'dem. par& a flleiJ:&. fà4a,do a ra&o permaúcer nrll:ho a da. pare4e, com alC1J. 
ci'o hom,ea. lllillf&lxe,.lhe -o J*lsaàel'lfxt nella. :mra f4ra de fOrma no exerclto hu mBS jandlu trepll.daj no cimo do muro, 
do o aprender du lettras alltlebetloaa, q•• ma.no. :t naíuresa 0 tâlhatíil 1t sua lmã parecendo blabilhotarenl a. rua da !Pralnba 
soltas lllada exprimem, maa OOIJDbinadu d-o pm-, IDYB~a, v~, fnd~&da. At auas eis portal dawm para. o aentl'o 

'lllve en ~~&jo de fall a r diante d e alguns haJam o quo de mais bello e perfumOIIQ fZ• Besta c!o Mil t;eiíiiiOde alumno âa Es· menor dos doue pa.teol lnternoe dO co1le&'lo. 
pul1Uoos no estrangeiro. Mas 111unca me balam odora.tisttJmas as corollas oda td6CL, cola MUltar um rracmento do diarlo in· ND ealll. figuravam va~os armartos çm'des, 
sinto bem como no mt•lo d os nuditorlos de :uenét~es Vleh·a, a par do Barllo de Maca· tlmo, onde ha ~bos cara.cterlstloos. r: c;m apparellios de p'hysica e 1 ubstanclas ohl· 
minha t t'rra. S into-me bem entre YÕS, sobre- hubu, do Con~elro Vlctorlo e do Dr. Joio «NII.o amanheci bõnl; amolei-uiê"' cedo COlll mlcas, 

0 
retrato do T\::, ~v __ a.l de Gouvl!~ ~ 

tudo pa ra m emorar o aS!J1l'lll'(>to '!l.e hoje. Pedro de Aqulno, foi um ~os pOUcos vul· dJ& .,.. HllitB d i'll 
&!q uio~o de certeza, famellco d e verdade, tos directores da '!ledQogia carioca e bra· um collega - que tem a proprledli' do os retratlnhos !de vaa-la.s tu esltO P • 

o blographo probo, levado a sincero, deve slleim. ir.r1tar eempre o meu ·gOQio mê.o e 1rascivcl: fessor. 
orna r de 11suras a vid a 0 og dln.s d os horoes O co!legio J.1cnezes Viei ra, <~a ru a. dos !In- -levantei-me atê disposto (valha a Yer:dfl9e) C\IIng.uauo do luz, mumo com 0 1501• 0 ga. 
e d as herolnas . ITn cumbhlo de dizer lkerca validoa, perto õo ed'l!tclo da Policia Cen· a expa.ndir o meu mio •humor numa tQUra- binetc era tl1.stonho'1 do breu uos dias nu
de 'Euclydcs, de~Sc-jo apenas .razer gala ,do tra i, a1·nda IA. 8 c acha, male ou menos co- d a dominei-me, pOrém, e bem íoi que :Isso blados õe c€o -plumbco o baixo, escuro nos 

mo no tempo ·' c Eucl~des. se ' dêase para quo nesta do!oroao. comodia. de chu' "~. q. unndo os niüãcelros ca-nta.vam ~n~1·mes singelos kOb1·c h011 es tos . X em o u J ,u ~ 
exagcrô d a IÕa uniforme, lncapacita.du. 'de 'E' um -predio pes a dã.o, sujo de t inta ve- eu n!Lo comec;aJSse representando o trlsto :pa· alto na. -torra secca do pateo, este com ~118 

justiça, nem a ir ritação ,.J 1t c ritica opar- lha, balido de sol, - de a r chltcotura :pé ~e l]lel do ca.paJdoclo. plantas mofina~ entregues ao trato grf!:tUito 
ela!, da inveja, comichan,lo como certas a1'- boi, r he!o (J e j n.nella s, bojo mctamorpho- 1Dcsempenhan(Jo «eSlle t;rabalbo '!l.e Hercu- do jarüf'lleiro - natu,re~a. 
fcc~;ões cuta11ca8 cujo prur id o cr e ·co com 0 scado em caso od e com modo&, qlller d1zer de les - dominar-se! - ba.loul)ll.'do d e pe-- ,.0 cen1ro <In sala, entre a. segunda e a 
ens, n;;ncnotar da-s unhns. miscl'ias en tigclla das. nurla.t!, avido talvez d e soledadc fecunda, terceira por ta, oyln{'Jo do patco cent:_al, ~avia 

·o incenso ton tein, a peçonha a rripi:t . .A11i estreou Euclydes d'a Cunha l!l& vida. E uc lydes labutou 11:ra viver d S,9·G o 1908, um estrad11 0 uma cadeira. de 'lirac;os em 
'Y<'nho !aliar em nome <ln um ;;rupo de ilest a. cidad e . no aoccss a f c re St.'IITI remissão <lo • trcn tc a ·uma -lias mesllt! do expcríencla.s do 

moço:;, no g-ozo du. dh·inn. força ,ela 'll.oole.s- FOru a t é cnt!o um l,ltOv!·nclnna, de Cll!l· cujo. apyrcxia unica. oo cldtos sO encontram 1aboratoriu, foi:rai!a 11 o. parto superior dO la· 
cc>ncla , rt•a.l .za que a touo~ lnnt riuselm~ntc v ivi os s ociaes r est r lctos, pendora.do ao a.ca.- 11ós ftios da sepult ura. drilho ·branco . · ' 
pt•rt•mco e que de t O<.i (ls fa tolmcnto se e."t111l. ll•hamento . IDesode es.~e tempo, um a rou sa jAmais ncllc N cs-la <;ala, ll'J)'tcsentcl Euclyde~ a ~eu 

•:'\'ão Yos dclx::H'<' i t oolto,,, nem arrlpi a<los . O morto apod rece e o moço cresce, aa:- a rrefeceu, o amor <la patrla . Como ti\'e oc· diiicc puios C'o 6" an no, a"ll! cn~ meus . 

I 
Procura r~ ! rf' latar n. cxi,tenc!a c ·:L car- vert e •; elho -proverbio d e nosaa l íngua , tã.o casliLo de -rrlz•tr num:~. confcrc.ncia un to o Ag-qad<)t:e\l.;mll, 1podlo-mc para n.llsíoür A 
r el ra. (]c Euclrdcs com lcold 11,lc . :Concluire i ~. en fe itada el e adaglos e norescento de sen· ~mbljoo d O Lisboa, sob o awmo de «ll_athis- llccão IJ.illu.giUI'al, na. quant:.a-f$1'! 21 ide 

A e:tistoncia cl cl lo 1cm s ido dQ.Vft f!M wd !asi· tenças 'Populares. ~o .pl'O\Tlsor.ioD, desejava que se "~ngendra&- Julh11. d e 1909 • ·Fa1IO'U toda ü:'1iora, pausado, 
..I!1Q: pela inquirição (l o affccto e TJCla in- B uclydcs CrelSceu dentr-9 ,do coll!'!;ia :Me- r;em medidas para. nos salvu:gua1Xl a.r ou b:=-r:a .•o, nnrâ'hn~nte como •professor novo, 

~ 1 nezeH VIeira. lfornou-so e m se.,:rulda alumno - f 'd 1 · ""•ta. pelo '"''"' '"u' <JUislçao d o mex«rlco. IF'oi e JJ.lkosads , tl!.!!.!:! umparar na prcssa.o orm, ave 1!111,..~ al-uda. llcsltante na I>rcsenca do assumpto c 
b.Jlla;la, -a~gda, a pun·hala.da. N a s c·o (Tõ .c~!ll pglo Anglo<Brasllclro. convlvlo noct'SSQrio, clvi!i:ú31dor outlld06.de· dOs aJumno~, maa s em a'luellc famoso caroço 
lumi'k<n <lo jorna l. na t ribu no , no Hrligo _CEs !:ã.va «la quadra da. aaolcsccncla . .Nellll mais paizes ou pelo menos evl1ar {W quoo a lo.la.do :no fructo do tanta. dicção magls
crltlco, no prctor !o, (J, b clra. do ~proprio llH.O ê d() praxe, a'llfel! cono;tltuu ex'eepçlo. o<Ju qualquer modo faclltt:U"!sem, esttmulaBBeJll trai. 
tunmlo. oã:ioso. ou antipathlc:t, ser mala,·i nhado ou I ou abriswem a. mais cstretta frincha á. in-

'b I h 1 maloontentadlço . - - tei'•·enr-ã.o tr<um-~8Jll ~ . ~ .. .,·~ na rrinha. ao d~.r. iJClo l10rarto_, /lr()S aul~ por 
A Yos.sa. cnevolencla , a m n a ']"la. avra, .ll!alb b (f r 1 d A 1 B 1 , ,. • pn"'""" uus "='""'i>"'"""' semaua ás secundW>, quartas 0 ~~tas, da.ti 

tií.o gra ud c uma <]'llÜO poquon:J. :t outra , vão . ar lt 
0 e 11 quan< o 0 ng 0 ' fi!.S • esphcra. superior dos dostla!os do 'Brlll!li:o. onze a.~ meioJ!la. Dell dez aui!UI, de 21 dll 

junta s tentar estudai-a. At·s im, ou,•lndo, leiro 5 0 trams!etio pata, 0 .fr<'ullW• colleglo · !Como offlclal, conformo dlssémca, a«~m· Juloho a 13 de .h.t;Oãto, tiexta-1'el:ra, que to! 
fallals tam-bcm, m eu indulgente n.udltorio. famos~ durauto decen·nioe. ' pa.nhou a .revolta da anna-da em G dr- Se· 

'Fi."'UAJno t-•o o redor do un1a cata Aqui·no foi 0 santo da pedagogia. bra-et- \ b A • ..... _. ote"t endcr~·ada :l. a. ultima . 
· '' " " U<l 

8 
H. · lel ra. Eld"ucou sratultamonte alumno11 sem em J.'IO . ca;""' " e opr o 

0 
v ,. A tG de Ag!ll!t~ pOr um domingo de chu-

annlversarla, e m dma. üa. q ual ha. tJa.ns-ue conta.. Meió;o até 11 lagrima. puro c gene- .,Gazeta do ~?tlclas », por occa.sliio de tier va -, humidade, lama ., vento, os jornae~ dcrra. 
grumado . Lavemos, a sauJuJJ c~, o t ris te t t da "- ~"'"a. de Jll!Jlh:nclar ~a! 03 'P.tft" \'estlglo . roE;o, s evero como um justo, .grave 11cm ridl- -..en~ -da c.;;; J<Cêíírr~ 4 m maram pelo Rio uma. noticia. traglca., pan-

culo, s empre •todo de -preto, um charuto a 1!2Y-H.~ - n ' . u gc11te 0 fulminante, a dO as;;asslnato de iEu-:Aipestremente provinciana, enca.stoada f ""_..t raro d• ~1uma.nldade c d'O Clvf~mo 
~ umegar entre os lablos, de onde !e fies- • .~. 0 u clyd•s, num ~·burblo. 

J
n um valle. l(l a cidade f-lum. ine nse de Canta· t .. firm ta de .,rlncl,..ioe ~ ~u - - ~ r•rcndia. a mais socega.ão. d'as voze~~ o tDr cuma. eru-a on"e a 0 ..- ..- A morte lnet=~petada, '\".ista. num reJampa.go 
!~!ode~~~ s& ~~~~~u:~H~~o !Cle cocor c6 J.Qio Pedro do AaulnQ conheceu a food:'U & reslsronela. aos desmandos dó _Governo são oo pavor abrlo como que um boquelrio na 

pobrezas envergonhadas do 'Rio . oOBJSos OSI!Ol'adicos c tidos por dlgnus do las· su.n escon'"'"lln cx·istcncla áõlnéstrca. 
I 'l'uzeram-a na ma-rgem <lmf ma;rul'llO~ do N 11 !to 1 I .., a .... não d satyra ~ u• ~ e c mu r co tem acorda(fo pobre e .. ma qu nu.o o • 1"'-".•r .... -~. sn~rue-"', 118 'CllriOtilda\l'elJ um corrego. c omo q_ ue b ebicln. por ello. 'De- mult pob t d ltad · I c j lista Eucly'!l.es observuu a "'""''' ,..,~ ~ .. -

mora. a alguma d is t a ncia de >Fri·burgo, a 0
' r o s e em e 0 nco . ' OIJI01 Qanaca ~dos e condemnoulhe, alto pon<;tJ~aram por cllc, tod·as as curiosidades 

,_ ·r R !Na chronlca da cidade encontra appllca- (lllmpan la. e 11 • illdi\··idua"s ~ ,publlcn~, malsãs, lhyenesca· f lori rera <> tambcm a i·mun era. · cpresenta b vadl s a s dcgollas do ven c ~ ~ 
, ti d " ti t d r.li.o aquelle :suggcstivo trecllo de Garcia " e e om som,ascor .a- • . • mente no encalco da camlça, l:le escandalos 

-a .tradição c. e an go ts r c o e ouro, It~nüc, ·Pintaondo 0 rci•nado de ID. · Jollo TI: cldo,o1l!!tupro das'lllencldns,rt:odios.oscoHora- entet'rados. -
onde foi notnvel!.ss imo salteador cclebr.e o 1o _, 1 t r i barb•t·as tL~!n•a mos 
:Mão <lo /Luva, ~Ia.n,drino amcrlc=o do- se- «c os napjzee.ol'lndos em tantos cheiros, tan- I r 5 ... as '" c 0 as ~ ' ' ., . ~. · IConYcncldo de um YllNi" ~ sya, •hon!!h_ 
:urõ""X!~ to ambar e almt~car, tanta!! pB.l!tllhas ca- , eada.s de êangue . Eucly-des da c un·ha il'élXou )3otn.fogo, on'!l.e 
u 0 

.r,y ' "; h 1 " • h d 1 goilas c pivet es, e ta ntas aguas cbeir~as. IFoi outro grito t empestuoso •de s~a r cs!di·a, e "art1.0 ~e run ·~·'hã. para 0 subur. <Esbarra nu o •no or zon.e, ;rec a. 1\ pe o t j 1 t di 0 d 1 ar s passi v u ~" 
B t 11 . ' d d ' ,.. t 11 es ovagues, bei olns e outros -muytos perfu- eol oo~m.~, gno e quem e :x a a • blo .nara p~nclar ~u t·l--ez Yln.••-ar o ui-morro daa a 1a, a ctc.a e e ~ () f b _, ... di · r c swncto da dn ,. '"""" v ~ • "' 

é"hlstorlc n. :Pelas <'asas vetustas p arece md cs, ora m a ca ar no cheiro das sujas re- '"" aues a SCl'Pil'll~;- 0
1m11 

°
1 

' .r,/ tra;:rc. Que ee 1)ai!S<lu !Dessa noite de v igHla. 
s ua,. 0 t em !!O. es das espf.n·has e escamas da. canOa de um 14Jgnac;ão e a senta uv a v o . v //'• antecesswa <la og;ra ndc catastro:Pfie ? Que 

. I pescnidorD. ·El~ p-ublicou a primeira edição dos occorrcu l' -le +rajccto do lar " morte? Num ponto obscuro do municlplo pres · i\. 1l ·0 1 :0 ~ ~ livro t t f 1 .~ - ~ 
d t 11 S t IP. It d ' - co 11 o ·pe o ' r. Joao P ed"ro d!i.Aqulno r . 1 en rou a. er :procura u- "'I"n·gunm .onube, :n l·n'"•em sabE', nll.o o sa· 

l ido por Can aga. o, e m • nn ·a ' a 0 ~ Euclydes for estudar ·preparatorlo; ante. Correu o palz em 'Centenas de '-' ' ~ "u d 
R io ""egro, a ~ O d e ,Janei-ro de ,1_ 866 . ·nasceu 11 c ld · b om :ninguem. Ce rtos segredos não ei!Cer-
um menino. Cham aram-o Eucly.àcs. Os • lO urso _,maFnlt ot·porl iaquellc educador !lla ell<lmplares. rama boca das campas, nem os Ialblos do 

cr •acarn. " !l ' ores a, ' I storica e situada tna !X()s fins de '1903, t ranspoz ns portas Ido pais ou os parentes cscolllcm os nomes, tt ua era Amcla ,.. s i!mtcio eterno . 
. 1 • • 1 · · · Instituto HíSton co como tres a nnos depois t?ara , .0 " conllnUlllca r uma im]>rel!.'lll.o glori a os o.c:e1ta ou m ns.orma. .-.. g orla .Ahl ~ entre :outros proressorcs do nota, lec. 

88 
da Academia d'e /Lettras, Indo aquecer a o 

t ambelU chrlsma . clona\ a l~ e n.]amin \on sta.:1t . Nesse tempo cadeira aoadcmi.c". Ynga com a. morte d o real c prol>a 'Cle6SO ultimo t r roj ecto d (l h.'U· 
I() menino proviera. !lo consorcio de ~fa.· não delin eava r cpubilcas, nem m udal·a. 0 fu- V ,_ t1m M ~-

11 11
• c!ydes, a ca.bo de fazcl-o tambcm, ·li a. dlaM, 

:noe1 Rodri;;ues IPl mcn üt <l-a C unha e s ua t u1·o con~trul a. 1J01y~ 1 1 l B •~-- a..,a 1 cs . de modo a pedcr-vos dizer com exactiJ1Lo 
mulher '0 . 'Eadoxia, pn.r m od.-sto, ao qual tas ~lgcbrka s. oono~. reso v a ncogni- N crro~ Uyros 5õ succederam . aos Scrtõc~t, 

9 
J1oneo;t!da<lc; 60 YM commovcrd es, anic:s 

O be rco d o 1·nranto d o 18jj6 d arln, 'IJ\ 3 Ia 1.ar- 'Xosso nuclco de ~"t ., t b Oontra11t08 J! Ormtraz~tos , Pt•ru. vcn u-:t Bo- ,.10 , .65 J·a.· nte oommovi . 
• • • • r~ U•J O e 3lll em d<J va- l • e 

de. rc[iexos <l e fama· d lOS, opots os h a. em t od:t a pa rto cio& o& de Í1i!L- · · . . A mooa do Euclydes, tomei o t rem !lia. 
o casal rccobi!t um genito q.na nd<• outros <>b Me-rvan• m hora por hora, 0 ; opoutlo <lo 

1 

·~ vida ~c Eucll'd:.s contmun.v~ a. r oilo- ~t.açã.o tcNII·''LIM da Central do íBra~\1 . A 
muito~ c-aMos pNdiam ! ilhos, n·a. g ucrr 11. do .-;etlmo dia 'bihHco ll!l uciydc• 1 do mot.nbar. \IJ;.Ql 1 !105, ~o o e ncontra <" IÍl 7\{a - Jocomotlv.1, arriU!tou-me pcloa subat'biot~, 
IParaguay , em 1861\l. :S·ÍÍ·e i.l.la.~Iil't _n a. ll!ath ~m. a.tlca '., ·~o;uT;eopl:: · ~~--.a. ~pera " " M!&"Uir pa,ra 0 .Alto 0,~a. ;;eg-unda cidade da. nos,;a cldad <·, pela ~ 

ISem ~er ~sycholo"o r., '!or.- u. r c:::cist rcm os .. ,. '" c .,. -- bl t 1 ..- ,.,..., "ta-"n• t ~ o .. ,, .• J.'Isa• cada qu•l cnm o ~eu 
~ " - " - uo • " : H !S ~a~ 11"- ~or a.. c:.;troou no •<A n11nha trot a.; di~la a. Alberto') Ran ;;;~J, eo; vv--~ "' " ~ o , • • 

:o. eoinc!.dencla. Euc iyd es. ard cmtc 1l ~le· jornalismo . !'.a.rtiCli_Jou -clã. rodac.,;io do De· dua.~ J~~~Ila", (""llD ~ ; nda. problernatlca' , 8$JX:Cto t á o dlf-íerento. com os ~'<'US t;~-1JoS, 
\lador nasc_e numa (;poco. _du u.lm'! _ d!! 1 e . - à õ ~ -·~ - ~ ~ ~ ' os bCU>I usos, o :> t.cus cos.tumco QJ;>,POE.to:;. 
or~lal! bel!í;oM.I! . " o.ara, 

0
' orga o c · proporç es lnulto redu- Ulli batel"' c seis canõas- fluctua trlum- .s . •Chrü;tovi.o (; uma cousa.; o Riac'hudo 

m 1SG6 1-a aJG. a. ca mpa nha du rPa.ra- z.ida~ como a pénuria. dos fundadort.~& e do~ ' '!"'bh.ntenl'l..'l1•to :no extremo de l•ar~ de Sã.o outr.a: 
0 

Sampaio nilo é do todo Qulutlno; 
guay. rrres nações • ul-am eri ca.n~.:: , tJD.l :Xm- aaslgua ntes. I :Rá :~--mundo - e teve bontem (19 dê Ma.rco .Cucadur.a nã.o tiC compal'a ..,'m nat.la-, ao 
'PCrlo c duas IRepubliclt S, u m Iwp<or.io mais Ao ·la<i~ de 'hfa.1l o<?>! 'Fran<o!D<:_o de Azevedo de 190~) o ba'))tltlmO d e uma. t empestade . iRio d&Jl 'P-edras . 
democratlco do que tod as a:; nepubl1ca:; do J u nior , ~athan 'Seve ro 'Ferretra., iReyna.ldo ' -u'llCQ ima.glalel que este rio morto ~on- IN~lllia_. dO...l.&._<le ,Ago~to de 1.889, pro. 
continente, ha.vla.m :;a h ido á ba tall1a, provo- Ja:ymo '~[ala., CustOdlo Enn es Belchior, !Ra· 'dease, tra.ic;oelramente, onda.s tlo d~sabr-Ida.s. :vaveliiiente sam haver dormH!o, que 1>6 
cados por outra na.çã CI bU!-amcri cana, enti- miro Car\·a.Jbo Gulma.rãe~. Vir!rllio ~- UJI!a rajada Tiva de Sudoeste :tmoprlme-}he ~e c0Jl6ente SOQino tra.n,..ulllo u. opalpe~raa 

,!!l-.S_~ - SantOs c Eurl<..-o Ja.cy 'Ziloawlro. " r - ·' .. ~ " groc lda pelo rl lctad or lLopez. · ! ae ortspao;:ues en!>o reg ..... as coe um mar -e I felizes, Euclydes sahio <!& Copaca.ba.na. onde 
Bate que 'bate, em dosopprc.-;~1l.o ou em uns j_â allecldos, e outros medlcos 6 tln · q ma.t! - um mar entre barrancos em residia, e dlrlglo-6e para o suburblo. Sal· 

desanimo, as \"ictorlas e os reve:ceti so s ue- s-enhcltos, Euclydes da. Cunha dltlffe 011 pr1- q as V31Z'ns desE-n~ltÕ<'&da.s '" dH:wtem . tou ua .Piedade, estação moVIlllontada, ~om 
cediam, or a ara uns , ora .par:l. outroij • .As mel!'<?~ versos nas columnas do D~a.. ena convuls&!s de t<>rrentcs. 1Fell2/1Dente re- um nome aug.gesttvo lacrimoso e romantl· 
balas !LI gueav am os un iCor-mes como, Bcnava 08 dezoito annos, incerto ainda elptlram galhardamMYte oo meus ~"· E' I 00, defronte ·da qu~l se 8.1."8'1omeram. de 

sand orac;llcs matcrnoti, despcda· l ll'o rumo a suguir na. vtda . Tomou-o em 18816 qlle dentro <t.,nes C6'1:4 a «fortuna d~> C.~ um lado e outro da estrada, os estabelecl-
exercltos. matrlcu!a.ndo-se na Escola Militar da P1"Ria 6 at». RPalmomte creio tanto no meu desn- 1 men.t-os da localidade, com sulll! taboletas 

asslgnala a passagem do P a raná. no j Vermelha, a 216 de Fevet"1llro llaquelle an· ~de b<mdeh'a11Jte, que levo esta carta ile orlglnaes. Ora é a B!JtG de gelfUran<;G, 
:Passo da •Patrio., a pugna do 1tero .llel- 1 no, soldado raso da 2• compa.nhia. p g0 para o desconhecido com o coraçil. , tl"Binqu!llzado~ de pfs, ou a sua rival a 
taco, a tomada de C.E.!:J.!kll e o esastre de_ I Sentava praca em um momento psycho· 11 lro. Tenho n crença la"M"amante meht· &Jpataria do LObo ferozmente commerclal. 
éüru·pa~ o commanao õe Caxias, em mo<:o · logico para o ExercLto c, em geral, para u p slca de que a <nossa vi'Cln l! sPmnre :;ra- Aqui se acha A GZOria dla.B Da.mcs, onde 
o em anc1ão sempre o general m imoso da forças mllitai·es do paiz. Desde a. guerra ,. !.da por um Ideal, uma asplrBA:!to S'll')>e· se encontram as flõres, as pennas, as sedas, 
fortuna. )(1 do P a.raguay a discl),)lina fermentava.. Os TI a :reallzar-ee. E eu te.noho tanto q:1e com que enl!eltar p~~;ra a vida: ali\ A Vio-

.A 1n!ancia àe Euc!yd?s oscoou-~e sem grandes chefes, ~talha. feita ho· 1 eiever ainda ... 11 leta, casa de armador funebre, onde se 
luz, como quasi toda R a.s mfanclas. Tal pe- mem, Porto A:legre, a. dama. !elta guerreiro, 6 escreveria. durSIIlte ma.l.s quatro anncs, vão buscar 88 t!Ores c as corOas para 
riodo, m esmo na virilidade, nos parece d e·~~· xi s, a felicidade !Celta. General tin:ham , a1 19~9, a.nno em que Rio Branoo, 0 ln- adornar a morte. 
claro-CIIICuro . Encolhidas nos c n,n to~ da m e- si\lo nttingidos pela compulsorla dQ:-iiiõffe. I C! bio de atura'!l.os trabalhos tno 'Ministerlo n~rronte da estação he. uma r•.l.ll!"-.l~Jo-..,...., 
moria, o.s lembrancas infantis fiO escondem ,t"""obedienclã;""o -r~o â8 Instituições do do Exterior. ~Ieda~ em baixada, !'J)ell.dendo para 
<l iante da. evocacão, c omo que brjncll4ldo o •Jl::tlz, ao throno que era, como se vio de· !Na constancla da medlta~;ão ou >do estud'D, ~da de Santa Cruz , s em calo;-amento, 
t~;.a--;,rl'lr da saudade . <pois, o en d-ossante da ·sua 'lettra. d<J ;pro- 0 'Barão dormia 'J)OUoo, quasi fl.s horas em teta, d e lburaoos, negra d e pó, oplena de 

Manoel Rodrigues P imimt a da Cunha, ..., gresso .no~ ·cl~cont03 õa. clvill~açã.o, tudo que os o;rtros deix·am a cama. De 5omnos crusas sObre a .grn<'l'o~ de 'Pi!.O de uma das 
p ai de Euc!y>d e.s, homem 'õe corto cultivo, nlnda an da va IPOr s imples movimento adqui- .invertl>dos, cuidava que sempre era dia e quaes se desenrola extensa cortina Toxa. 
posto e m fazer do filho •niguem, cra_!ldo e r ido . wr isso procurava. ldecifrar m!l(ppa.s .pela WJJflue 'Para. a estrada R eal de :!IQ.nta 
escrevera outr'ora, tratando amores com a J."nllava·tw claramente em movime12!9s I m!IIC'Irugalda. ou, il.s mesma.3 horas, pedir, aos Cruz, v ia ;publica 1lXtens Lssima quo mar· 
poe~ia. contrarias á ordem. E ra lmpossi-\·d lllm- dUQI tlmlgos, d~ c <.:sc·Ln.rcclmentos . I" j eia en orme parte elo subu r bio. Deixando 
~a carta. datada de Lorena , a 22 de c[fu . .. de salvaçã o n as ·aguas soclaes re- !lt ais ou menos, t udo isso se sabe. H a, a rua da Pie<lmlc, scsue-sc a estra-da, c com 
Sot~n1bro de 19 03. Eu~lydcs lh<l d izia. an - '.,·oita,. ,E;terllccla.-sc a hicrarch ia. Dis-.1·1\0rêm, a t é a~ora u m tr~llo inedito na b io- cinco minutos de marcha calmu, s e a ttl n;;c 

r·unc:Rndo o proxi mo ii:»grc ' >O n a. Aca<l emia culla m-s0 philosophos sobre a tarim ba. Un· ,;raphi:l. .(lo ''E ilCly-d<!.~ . Trai:-'.1-'e <lollc 1\0 3. ,cas:t onde tombou Euclyrl~«~la. Cun:w • 
• :e Ltttr:l..ll: oXu meu di. euno d<' poe>;c hei céo de fun~, <:!UrJo f1>1 rogat!Yas do l>oro Collegio Pccl.To 1!. :X-as ca~h ccl ras d o n o,~o a dez minutos ·il~ t.s taçã.o. s~m pnssu, a 
uo l uc it.ll< al;;unti Yct·~o~ <lo um ve ho poeta xen t<o, não rc>-pondia á voz. propbetic;t du fumps<> instituto secundario, li'dim a ;:;Jori a. muito menos ~m l"t tiSO -!l u color :'- · 
:\f . R. P. C. · - quc 'bcontpanham as pti· Ba r ão <lo Cotegipe annunclando a o Senado ~~e do •clua..io. sentar a m-se Go.n~;alvcs B' um~ ca.sa de um :só pa\'llll t'llo, ac:l· 

. nwiras edições c]a.H E.~il1J.m.as l"~u.otuantcs . 1'ii-ab ilelro o com~ constitucional <1-a Mon Y:aya, J'oattutm .Manoel lcl,., Ma · >~hada . divi di da. em dou.s. co1u 1una 
o clilcur5o d'l rcccr•;ilo foi n <>ferldn, im- dtla. . lia' in m uito fio a. torc(! r o pou \!nco, Tanf']lhams, Sai'"tdor de trente,i11ha. ouudc.:;ta, :: 1:~s Janclla-.; «~ 'C· 



sr. A. Ateredo: - 'Da. v a direito a 
0 Tri•bunal intemesse em todos os 

de fórma que o Supt'emo Tribunal 
o pod·er verltlca.dor, .nã-o .só 

os Emdos da União, maa da elei
Pre~idente da !Republica.. 

Sr. 'Senador: - E' a ~ira~o do 

Sr. ·Tllrieo Coel•ho: -Vejo que os meus 
estão com desejo de toma.r a paJa

nesto debate. ( Nlú> apMa.dM.) 
Sr. A . Azeredo : - ®ste-l! a;pa.rtes si· 

a.pena.s o Interesse que d~poerta 

Sr . Senador: - IN!o foi il'l~so in
melindrai-o. 
• Erh:o <Oociho: - !Nem me mell11-
porém, estou fatigado para tomar na 
consideração os apartes. 

resolw;:&o d'O Congree!lO Nacional não 
pela se11tença doe Salomlto, nem 

evasiva. de Pllatos, na emergen<Cia da 
de governo, oomo acontece no 

que tenho a ho.nra de representar. 
bem; m.!Kto bem. O ora!Wr é Cilm

!'im~mtacto. ) 
Lell!P'OJdo d.e B'IJ).hõe& fallou em se-

S. J<Jx. n'll.o '))retem'!! a tomar parte 
ju!gan'<lo penfel'tanientc eflclare

magistrnes oraçõ·es do Sr. Ruy 
que explorou o assumpto e annl
projecto. 

de ha mui.to tem!Po do estu·do 
questões tpolltl.cas, deSJdc que acce11tuou 
palz a crise flnan.ceira, que mono.poll-
a attenção geral, só voltou a elles no 

findo, para combater ll!lterven
nos Estados c a decretação 

em que se •pretendeu amordaçar a 
e a OJJinião. 

erava fechado o cyclo de attribu
vexames a 15 de Novembro I! inau

lll!lla nova .phasc de legalidade c re
mas o pro6eeto de intervenção !c

no Eatado do Rio veio convencei-o 
a IJ)Olltlea ;reaeolonarla do Gove11no 
tenta a:lnda prolongar-se com os 

violentos e planos de 

:pro.lécto é d.e illitervencão caprichosa, 
A. Juetic;;a, fermento de crlse 

-pOderes f.edera.ee, que de..,·em agir 
e respeitar &l respectivas a ttrl-

da convoeaçlio extraordlnaria do 
não IIII[Jorta approvação {lo pro
Poder Executivo, que, pelo con-

manifesta em sua .mensagem como 
do ~ôr.dão do Supremo Trlbu

pug~~~a pela harmonia dos p~deres. 
o lntere~ partidar!o, a;paixonado e 
poderia ter inçlr.ado a Intervenção 

e sobrepõr-se â. decisão judL-

... vw•nu•• .. u 'de C0111st1tulçl!.o e Diploma
ter fol11li'Ulado o projooto, tendo em 

pronunciamentos do Senado sobre 
e a Constituição. 
o orador, longamente, os parece· 

da. Commiesllo, de 13 ode Outubro e 26 
Dezembro, mostrando o exces;;o ·de zelo 
Commissll.o, na defesa de a.ttrlbulções 
Congresso e que a levou a conBidemr 

llq'Ui·da a cGn.trovertida questão da 
{lo Congresso para resolver 

de dualidade '(]e Camaraa e Go
estndoa.es • 
wmbos os pareceres, a Coma1issi•o 

cGmpetencia ao Judlclurio .para, inter· 
deolara sem nenhum effe1to os n.cór-
por exorbitancla d'U. e.sphera de acr,ão 

poder c nega q.ue hajn .aualida<le 
no Estado do Rio, parecendo 

ao Governo eBtadoal e n.o Exe~uti
o 1desacato ao PDder Judi'Ciarlo. 

terceiro parecer, pol'€m, de l 6 de Ja
a Commissão mudou de 0\Piuião, a-f
do a exlstencia da dua.ildade e .11/ttri-

.á Intervenção do Poder Ju<liciario 
fllcto. 
pondera o orado1·. qua.ndo a Com· 
neê).uu a dualiJa.Jct !.á o.s acórdàn":i 

SU'lll'''mo T:-ibnnal t iuha.m sido prof~1· i· 
,. o unico facto noYo produzido iõrn " 
r!mentO UO (P1 C:ei!'O U\:.ÓroJão. pelo J'U 

li 31 d~ D.:tetnÍJ1·o. 
F'l"'d,.,· '\;:xecnti,·,J llHH 

'UI'IIltll.IN ~ ' 

O 1~111Ril~r ,pon6titulnte, nftltrtri.a.nto, n& 
s\MI. sabi.a. pr~>vli!l:mcla.. con:lPcturanã" que <> 
Pod<'~~" Exe<>utlvo. armado dc fOI'I:R dE' oo
ac~. JlOOPrla exorhitar dos llmltcos triLI,la· 
a.-.,. pela Constituição. con:~lderou tambem 
quc o Le-gifllat!vo podia, tmpregnad'O de ve
lhos <'<>Stnmee .. não se esquecer de que- era. 
omnlpotente, ctuc sen'ia dE' contra;I~•o aoY 
I'IMslveiH exc{'SSOlt do:< outros poder~. <"r!· 
glo 0 Pot'ler J·udi.-larlo cm. freio u. e;;ses ex
cesso~ do Executivo e do Legislath·o . 

E' assim que, quandoQ a ad~lnlstru.ção 
pratica. um 3JCto contrario a. le~, a parto 
uma lei e offenda texto constitucwnaJ, o Ju
dlclario; qus,ndo 0 L~.gislatl>vo, exoz<bltando 
dos limites tra.ça.doa pela tCoustltuiç,ão, vota 
uma lt~ e offenda. te:rto co.nstltudoual, o Ju
diciiDrio tem auttom·dwe e)letrao1"'llnarla " 
suprema para onegar execução a Pssa le-I, 
tOJ'namdo-a nulla. 

1Q \Pode1• Judlciaa1o tambem é um poder 
limltaodo, 11 ão tem iniciativa, &• vód.e Sitlr 

rovocaiio .peJa parte, c, um poder que d0-
~!de de um ~lirelto IesaJdo em v_lrtude de 
provocação do.~ interess!Ldos. Assmt ê q~ e, 
teda. ve~ que é provocado, a se pronunc1ar 
dlamte de um direito .fes3Jdo, tem com].X'l~n 
cia, nllo sr. pnra annulJar u.cto;o nd!nln lf<
tra,tivos, como para torna1· inace1ta•ve1:; leis 
julgadas incon~tiludonaes. d·a 

1Po1·tanto para r esolv-er a quootão 
competench~ de um do.'l podere. só resta 
aJbri.t- a Cono;tituição e a ""amin_a1: no ar
tigo respectivo quaes as attrl'bmçoes c011· 
feridas a cad•a um delles. . 

o orador :pensa que antes de s;. discutir 
essa oomptencia, do Poder JuncJarlo. 'ie 
pronuncl'ar sobre o -'caso do Rio de ~aneJ.ro, 
cumpre primel.ro a·verlguar se o iúeg1slabvo 
tem competencla para legislar sobre um 
assum·pto, nó qual o Judiciarlo_ jã.. se pro· 
nunclou por uma sentença definitiVa. 

®ntra 0 orador em outras consi.dera\;ões, 
tretando dos poderes implLcitos. Diz que 
estes não podem ir de encontro a disposi
ções e.'< pressas da Cotlstituição. Cita João 
Ba.~'balbo, nos seus commentar.ios, quando 
diz que os •poderes impltdto! nll.o sl!.o mais 
ao que os meios n ecessarios de que a au
toridade se ser\'c parã razer e~fe~tlva uma 
rutlri·buição eX:pressa na Const1tU1Ç!l.o. 

Continuando. diz quP. em um reglmen 
ele podPres lhnlta.dos é bem posslvel que o 
E .xecutivo possa exagerar. Qna11do lsllo 
acontece vem o Judiciario com a sua attr1-
buiçll.o e annulla. os aotos Infringentes I. 

le~ Congresso tambem 'Póde se lembrar dos 
poderes omn!pote11tes que atê então tinha 
e praticar um acto qualquer offenstvo da 
Constituição. Ainda ne56a hypothese o Ju
d!clario, ·CODI freio que ê da Constltulçll~. 
1nterve1t1 immediatamente, annullaçlo J 
acto dO Legislativo. 

I() omdor não considera, :tssim proceden
do, 0 Podter J'u!'lclarlo uma. autoridade eu· 
prema contra os 011tros poderes. 

A C'onstituiçíJ,o previdentemente creou 
um freio para os excessos dos tres poderes 
publ~oR, est<a'l>clccenodo su11 res.ponsablllda· 
de criminal. quan<lo exorbitam da sua com
petencla. 'E' infu·ndado. pote, o receio "'~ 
que o Judiclarlo possa assumir um Go\•erno 
dlctalorial. 

Contlnuamdo' na sua demonstraclo. . o 
orador diz se os nossos poderes são llml
ta.odos pela Constltulçllo, ê nece21sarlo av~rl· 
gua.r se a COnst!tuiç!lo armou o LegislatiVO 
dessa com'J)etencla. extraordlnarla para an· 
nu.Jlar os 111eto~ do Judlclarlo. 

Lo\k).'Uelles que conhecEml a sua extructura. .. 
o seu pensamento. todos os seus artigos, 
hão de forçosamente concordar que a Cons
tituição é omissa em relação ao facto de 
que se trata. 

o dever ae m:mter a fórma republicana 
fedpratlvn nã.o é exclusivo do Congresso. 
porque o aJ'tigo 6•: ao Governo Federal e 
tanto não ê de exclus.lva competencia que 
o !Executivo tem Jn.tervindo em diversos 'E!!· 
tados para resta'l,lelecer a ordem, como ha 
pou;co fez no CearA. 

'Passando a outra ordem ae conslderaçõe~ 
o orador diz que o mecanismo republi.ca.n::> 
prE-sidl'ncinl se converteria na mnls tr~
mendn, ela~ dictaduras se. por Yenturn. o 
Judiciario, n.ginJo em vlrtuole de proYocaçlLn 
de parte, não contlvc~~e esses exces.~os. E 
rol justamente por e;~e motll·o que o le · 
g;islaõor const!tuinte levantou conlr:.<. 
outros podere~ o Judi.clarlo com n.ti~rl'hut-• 
çõcs tão el>-traordlnnrias, que João Barbn
lho. 0 cha•mou de autoridade ~uprema na 
competencla. 

E' uma ·verdade porque essn. 
deve ca ber ao 'Judiclarlo, porQue tem Pile :2 

'facu!·ja,de õe annul!ar as leis do 'IA':::islati\'o. 
jultrad:P; inconf'=titucicmaes:. E' Pll't-' <IUf' i n· 
trrnrda ,, pen.,;amento da Con«titui•:ão . 

f:. ;.fE>r ~~·Si.-' f•lll ~e-~uiria -:1 oraUu.r :i l'OhtY.;-1 
Qrac:ão dn !"r. r: uv B a.rhusa c rl iz qu,, 
venJo o PoU·m· .. lu diçi a rio. <:.~ ;::;. tn t:"t·ma 
amel'i t· ana. rl~.:Ia·""n·do inc·t~nst 

W enceslt;o Braz, 
em oomtpa!lhta do 

NIE1xa.nar1n1:1_ de jAle11()811', W- I 
nif>h•o da llarb1ha, qU€ filtra h~al-() no 
Pa.!aclo do Cat'lete. e Coronel Tasso Fra
goso, chefe 'da. Casa M!Hlar _?a P.reelõe~l~ 
R~eberam o ChE'fc da Na.çl.o os srs. •. 

{'ontra-Aimirante Gcml!S Pereira, Dir~tor 
da Escola; VIce-A lmlrantel!, @ustavo Gar· 
'llier, lBa.çrl:lsta !Franco, K1111ppe Rublm; 
C'onlra-AimJ.rantcs Ca.stello Branco c Bra-
silio S 11 va.do. I 

o JSr. Presidonte da Repulblicn \'isitou 
~Prlm~iramcnte a I.BlbliOotheca de :M:artnha e 
0 ~f11seu Naval, 'frUe !'lcam no vavim~nto I 
e v €diflcio . 

F.m segu~da. S. E'l< . õirigio-se "Para. o: 
alãD de l1onra da. !Esoola, que fica no .

1 

1• aThdar. toma,ndo assento no luga1· de 
'honra, QUfl lhe foi destinado, ladeado J>eloll 
r~. A·l·mirante Alexandrino .de ~\,leucar, 
iinib"tro da Marinha, e Oontra.-A\mlramte I 

Gumes Pereira, l!>irector daq•uel!e estabe
leci mento o c ensino. 

•o Sr . {'ontra,Aimirante GDmes !Pereira. 
pronunciou o seguinte d:h;curso: 

.«A Escola N<tval ode Guerra <'lislrlbuo 
hoje os seus primeiros tllplomas â turma de 
officiacs que a inaugurou. 

Como era natu·ral, livemM de lutar nesse 
n•rimeiro an.no com as dlff!cu!dades que 

empre se apresen1oam <quando se ln1clam 
erviços novos, .dUficu.Jdades essas que, de 

e.Jgurua fórma, foram aggravadas pela C8• 
trelteza do tempo e extensão .do pTOgramma 
fi cumprir. O n'Ovo regulamento to'M!arA 
mais fac!! sem duvida a n-ossa mlesão no 
corrente anno. 

!Não devemGS, porem, extra:nhar que tl
veSflem surgid(), entre nó!!, ta.es tlirMi
cul.dad-es opOl'Que não foram mais fellze&, 
no seu começo, os instituto.s eongeneres nM 
marinhas extJ·angeiras. 

Illustre offielai americano, C!!Crevendo 11o
bre o War College dos ·Estados Untdos, d.f•.J 
que nos primeiros !tempo.~. - «O.S 11.tumnos 
não eram guiados no seu trabalho; elles j 
e os professores ·pareciam ll!ll'da•r âs 111pal- f 
J13dela;s ·nas trevas- IElra um cego !!Ulan<~o 
outro cego. 1> • 

Na França. a sorte não foi mais propicia I 
â 'Escola Superior de Gue1·ra ao :r>e
partamçmto da Marinha. \Fundada em I 
189;;, logo no a.nno :o;egulnte soCfreu 
profunda;; alterações e passou a cha
mar-se - «Escola. .de ·Altos Estu<:los · 
dn. Marinha•. Em 18·98 novas mo
<'llficações f-oram lntroduziõas no seu regu
l·amento, sendo então de11omlnada «E<soola 
Su.perior d.e Mari·nha», nome ,que ainda. hoje 
conserva, ~~~pezar das tra.nsforrriaç~s por J 

que opassou •posteriormente. Nas demais na- ~ 
ções, os novos 1nstitutos tambem 111ão se 
a<'laptaram com facilidade. 

Para •bem .se ajuizar das <:ll!'tlculda.des 
que se tem apresen~ado oos organ1iza.dores 
desse ensino, é precizo atten.der á comple
xidad.e do seu objectivo: - ·habilita,. oflfi
ciaes para o exerclclo d~ alto eomman<lo 
c concorrer para a fovmação de uma tlou
tri·na sobrt' o modo <'le opreparll.l' e co11duzir 
a guerra, com os elementos de 'QUe possa 
di pOr n naçil:o. 

Não se trn1·a, ,poiS', unicamente de sub- , 
m1nlstrar determinados conhe-Cimentos aos J 
alumnos, ê necessaorlo otienta!-()S, coorde-~ 
nar a;s suas id~s. de modo a estabelecer 
a. u'l'lldade de vistas, da qual re&1Jltan1 a 
con vergençla de tod'OS o~ asforços e, opor
tanto, a melhor utlll.2/a~o de todas aH 
energias na det'esa da patl"'a. 

Sobre o modo de resolover esse problema. 
divergiram as prln.cLpa.es nações . A «~ole 
Supêtieure de 'Mari·ne», da França, e a 
«Naval A.kademie», da Allemanha, têm por 
esco.po tormar officiaes de estado-maior que 
funcclonam junto aos Almirantes e nas 
repartições do a:ttat •Majon, em Paçlz, e 
«Admlralstab», em Berlim. 

Esses estwbeledmentos a•ftectam a. <!6rma 
academlca, classloa. ·Diffullldem • con·hecl
mentos utels. São verdadeiras escolas de 
altos estudos. 

1.\. nossa escola li!PProximou-9Q mais do 
modelo francez. 

Na Ingla;terra, •Estados Unidos e mesmo 
na \Ttalia, foi adoptado um outro typo. 

As suas e.ocolus não pretendem formar 
um corpo de estado-ma.! o r; ·procuram pro
'lltUYer o aperfeiçoamento da. cultura pro· 
fis.-ional õos offldaes d\l qll1lolquer ]latente. 
dh•ulgando conhecimentos e o resultado do 
estudo dos ma.is competentes sobre as ma
terias que lhes i'flteressn.m. 

Nestas, o ens1no é menos theorico e as 
materias a estudar são aquellas que mais 
õe perto se relacionam com a guerra na
val. A attenção dos que a ' frequentam é 
mais solicitada vara os problemas de estra
tegia •· tactlca. 

<l..:un1u ~c '\~, un s UJCreditam ser m ~1 no r 
in,truir t preparar officiaes .Je patcnt•' 
pouo:., ~k\'Hda e .faze!-();; sen·ir como auxi

para qu~o. <l eM :1 

nil'!m nnme do 00\"l!rno da Replibllca llow 
!F'..stados Unidos 'do 'Brasil, n Contra .. Aiml- I 
ra.nte Antonio CoutlnhoQ C"rlltmes Pe.reira. 
!Director da 'F.scola !!~:'aval de Guerra . 

·"-ttesto que o senhor... pr<'&tou exame , 
c foi appro,·ado com ( ta.ntoB qrá•M) e re· I 
ceheu teste-munho d~ ~at!Mação rla part"' ! 
de E;. 'Ex .. o !'Ir. 'Pr~sldentr• da R"publlca. I 
c do Sr . 1\finlstro da llfarinha. pela. ma-l 
Relra dlstlncta c brilhante por que fe~ • I 
curso da E.<;<"ola :VaYal de G·ucrr&. . 

!Dado "' pa~ado. ..te. 
As~ilg'tlatnrH do 'o('flcinl aluJuno 

gnatura do Director da Escola . • 

O CASO DO ESTADO DO filO 

G<JVERNO DO Sn , DR . F'ELICIANO SODR:t 
Confer'el'l,l::ia1·a.m lton·tcm eom o Dr. 1i'e
llcia1JO •Sodré, · 'Pre.id-er.rte do •Esta.do, o Dr, 
:RQ/dolpho !Villar.toYa e fl\lorelra ~Netto. respP
clhanloente •Prefeitos de !Klthcroh e <'le 1\1-do· 
cwh:!', que continuam a exercer os ElfrUil car
gos. á. sem~lhfi.JW'' iiDs demai"' ·aul>-i·liarl's •1o 
('lo()yl'rno do ror. Oliw"eirR 'Botelho, que forwl!l 
conservwdo" p<:lo ;;eu sue<:essor. 

- O Dr. 'F'eliciano &!drê recebeu a.'! ,... 
gulntes ovieltas: Oswaldo Srmtiago, os Depu
tados estadoa~'s l\'[anoel Duarte. ·Eõuar<:lo 
Portella, !Roberto Pereira, TheoodoroQ Fi
guel·ra e .Toão Sa;11C'hes, 1Ratmor11 .Aiooso. Dr. 
Barreto Du t·ão, oDr. IBa.ptlsta Tavares, 1• 
Tenernte 'Luiz Pinto, 'Dr. :M'arlo de Vasconcel
los, •t• Tellente {floJ•aclo Came!lo Souza, Co
ronel Josl' .'\n,tonlo Alvare.~ d.e •.\ zcvedo, Yt'· 

~~~~:~· :,.~~:::~:: ~::;: ·~~::::5~::: I 
guintes te!e!(J'arrnmas: 

Ih 
M 
de 
.To 
M 
[., 

"Parno8<<:llla. - Os a:baixo a.ssignados, ·par
titdarioo irreclu<'tiYeis doe V. 'Rx. em ·Jam"lhe I 
srllleeros )la.J.'U:be!IIS peln vh.:toria O'btida ,,., 
segunda •discu.s~ão do projecto d-o Senado. I 
·T<!Conhecendo a kgitlmLdade do Governo uc 
V. ·Ex. (assign•wdo) Joaqurm de \b1·eu Ca.m-1 
panario, coll ectDr, Joaquim Franv~i.sco de [.,J. 1 

ma, 3• supplcnlt-e do Juiz l~e<lel'al, José de ' 
Alencar Leite, ·Fra;ncisco :Pallenas c .\nezio I 
Pioos d·a. 1-uz, sub-delcgaJo c supplC'n tP~ , 
Luiz 'Afonso pelcx; correligionarios do 3• dis-

1 

tl'icto de 'Paldua. 
11<\PaJ-aokena - Aceite V. 'Ex, calorosos Gn. 

para.berrs pela victoria obtiuu. no Senado .,_ 
oom a o:;cs-u·nda <'llscussíi.o o projecto J e in- I D~ 
tervenião •no ·Estado do Rio . - José Huuc· 1 
nio Leite. 1 ' 

- 'So·b n, presidencia •do ·1·. Y·igueh'<l. <'lc A\ 
Almeida (1• ~r~tar!D-, 'N!alizou-~e a sessão 1 in ~ 
da Assembté-d. Legit.Jati\·a. I 

A's 12 horas .p.rooodeu-se a. chamada e a. cô 
eeta ~ponodem os .Srs. ·Figueira de Almeida, H 
Te! retira 'L'lma e· -Roberto 1Pcrci-ra, 1" o ~· 
Secretaries supJ>lentcs; GaldiniD ·Filho, ~Ia· T•' 

TI.()e] Duarle, oRomulo •BaTreto, AmeJ'iCo La s- [J 

samce, Teb:elra. [Leomil, ~;\·<:raruo Baclrheu- iPl 
ser, !Sergio Pitta e 'Leite de Carvalho 01) . col 

O ;s1·. rr€b·idente arn~u.ncia a leitura uo 
exp&diel'lte que não oepcnde Jc YOtaçiio. se 

O tSr·. 1• Secretario lê o seguinte expe
dienitc: do 

~re6idencia da Camara :llu11lclpal da Bar· to , 
ra ode .São João. em 18 de Ja.lleiro de 191'5 . 

Ex mo . SI". Dr. •Ponce de ILcon, D. D. & 
!Pres!del!l<l:c •da Asst<mbléa Legi-sla.tiva do !Es
tado do •Rio de Janeiro 

IN-esta data, levei ao a.Jto cor(hecimento 
de S. ·Ex., o •Sr. Presi<d·en~e da -Repu.blica 
o facto de que por effeito do habeas..corpu.! 
./lo Supremo Tribunal que entregou o •go
verno do nossso Estado ao Sr. Dr . ~i lo Pe
ça:nha que não foi eleito para pr,;,zldil-o 
nem r{:oCOnhecido regularmente ou proclama
do pelo poder com)Jetente e que IJa deten-

. çiO deste GoQverno tem promovido a tlma.r
chia nas 11Jdom1111lstrações de todos os muni
clpios 011!de se Vl'fiflcaom d ua!.ldades de qua-~ 0 
si todo o' funcclonallsmo al&m td-as ameaças n 
-aos legJ.timos representantes das ::.\Iulldcipa!l- ~ 
dn.d-es que não o ·acompan:hs:m porque estilo . 
convencidos de sua <derrota nas urnas c qu.: : 
portanto não podem lfceitar o ~eu óOYeJ·uu I 
impol,to pda doutrina elo rd~ritlo ltubea., . ' 
corpus con<tra o qual já se la\TD.I am prot,sto:o; I 
peraJ>te a ,\lta Camara l!'edem l c ain<ltt 
ma;is que tu.es actos aqui ultimamerrle ·Prn· 
tlcados com a nomeação de outros fuP,cclo
illarios que formam a duplicata em sua• run~- : 
ções, íirma.m o oobresa.lto e a inquietação \ 
da tra.Ilqull11d-ade publica em que •nos a-cha- 'I 

. moe, com i~caleulavel prejulzo para todos 
os ramoQs productores do .Municlplo c eon·ti
:nuas desordens nas cla-;ses' laborio,as qu~ I' 
temem u. immin>enJc conflagra<:ã•J tio Estado(). 
se dcsaslra..lam ente o Congr,.,,., ""&'ioua.l e i 
oa elentda "abedoria de S .. Ex . 1Hto fll"marem ' 
·para sempre a autQilomla. do' Estados e o ; ri 
!Reglm~ Fedcrath·o, tão claramente nulll-j 
tlca.do .por aqucllo 1Ja.boa<l-oorp=. E. no de- el 

' f:I"Il11JC"1)JO de UJ1I <Jc,--er, como l'UPreo>eDNII\te 
d.úl>te munict cumpre lDtelll,.._ 
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O assasinato de 
Etlclides da Cunha 

o jury de hoje--- Um anno e. watro mezes paTa. 
julgament.o de um assasslnO·-· O despacho d\) 
pronuncia-·-0 grande ho!Ilem que o Brasil per-
deu--- No Tribunal--- Adiamento. . 

Realiza-se, finalmente, bojc o julg1 · rloro Viltazon, actual Presidente da Re-
mcuto de Dilrrmam.lo de Assis, o as. as- i pu~lica da B(lli\·ia; . 
tiino de Euclydcs da Cunha. Ha um ann<.J I En~ 11)08, tam~><m nesta o~ha, Jfa;h'~ 
c quatro mel es que ctisc processo ~c ar- Gar~·~a. ( :1 !';uf't>Sifo de Jlartm Gdrcta 1' 
ra ~ta, moroso c tardo. l.las confiamos la .umsdiCCW/1 dcl Pl'*a, de Ag11stfn de 
que hoje o tribunal popular, se não hou· 1-'cdia), e~tudo traduzido para o hespa
V<!I" adiamento, como está nos calculo~ nhol e publictldo em llucnos .\ires, pelo 
da chicana, dará á sociedade brasileira ::ir. Agustín de Vuli;~. 
a satisfação que clla exige pela horrivd Fe-., em S. Paulo, em It)08, uma confe· 
tragcdia de honra em que desapparcCl· 1 1 rcm·ia sobre Ah·aro de Aze,·edo, que 
t!lll do• homtus mais dil(no~ c nm rlus '' tami.J<>tn nuhlir;í.mo.. -:-\ao íaUamt 11111"' 
c~..:nptore, mais c ap<:.Z.:~ e :tnais l.Jd '!an-. 

1 
nu f,_r<. hJc J,um •ro de ;u tl,g q 1M 4 

tcs deste paiz. e~parsos. 

.\ PRO);U:\CIA 

O despacho de prOI;uncia de Dilcr
mando, proferido pelo Juiz de . rurcito
da 3" Vara Criminal, diz assim: 

'"Vistos estes autos de summario cri
me por denuncia do ~linisterio Publi~.> 
contra Dilermando Candido de Ass1s, 
como incurso no art. 294 paragrapho z.• 
do Codigo Penal. 

Na denuncia de fi. 2 allega o Dr. Ad· 
junto dos Promotores perante a 13" Prc
toria que, na m;mhã de 15 de Agosto d'' 
corrente anno de 1909, na casa n. 214 da 
Estrada Real de Santa Cruz, residencia 
de denunciado, este, armado de tMl1 re· 
vólver, disparou-o contra o Dr .. Eu~lyde5 
da Cunha, fazenc\_o-lhe, na regtão m~ra
clavicular direita, o ferimento descrtpto 
no auto de autopsia de fi. 39. que lesou 
o pulntão direito do offendido, produ
zindo-lhe a 'morte immediata. 

' Que nessa occãsião não houvera ag
gressão eontra o denunciado por parte d~ 
offendido: ao contrario, este, que estav:1 
desamtado e ferido, descera a escada ~ 
c;ncaminhava-se para o portão do ja~dim, 
procurando sahir, quan~o o de_nunc1ado, 
que o espreitava e seguia, s~~o á so
leira da porta da sala de vtsitas e ma
tou-o pela f6rma acima descripta. 

Procedeu-se á for~ção da oulp~ com 
a presença ~o denun01ailo, que foi qu~
lifkado e interrogado, não off~~cen~~ 
defesa alguma, <>pinando 'O Mmtsteno 
Publico pela preftuncla, nos termos da 

De 5 de Abril a fins de Outubro dt 
Ii)0,5 • fez o reconhecimento do Alto Purús 
sendo chefe da Comnússão Brasileira. 

Deixou uo pré lo Ul}l li no: A' marge111 
da Jlistoria, que sahio publicado depoi1> d( 
sua morte. 

A SESSÃO - ADIA~!E~TO 

A sessão do Jury foi presidida pelo 
Dr. ngra de Oliveira, Juiz da s• Vara 
Criminal. 1\r cadeira da Promotoria tomou as
sento o Dr. Cesario Alvim, 5" Promoter. 
funccionando como escrivão o Capitão 
L~iz Marcondes de Andrade Figuei~ 

O accusado chegou ao Tributlcll ás It 
horas da manhã, acompanhado de um 
a~pirante do Exercito, sendo recolhido á 
sala destinada aos réos. 

Meta hora depois do meio dia foi 
aberta a SP.ssão pelo Juiz Presid te. 

Feita a chamada dos jurados, espon 
deram 38. 

O Juiz annuncia o· julgamento elo pro
l,.sso, em que é auto~a a Justiça e ftG 
Dilermando de As i . 

Foi então introduzido no recipto o 
réo, acomPf,tlhado de um aspirante do 
Exercito e condttzido ao banco d s r§oa. 

O Juiz perguntou ao réo se tem advo
gado, ao que Dilermando rei'Ponde 
sim, declinando. o nome ~o Sr. l.Wari 
de Moraes. 

Como e3te justificasse a 6ua au~ 
roor motivo de moleslia, o Juiz 

denuncia. • l------=======---..J Considerando que a pem:m medtco-

o jrugamento para ,egund:&-ieira. 

lepl no cada~!" da victima attcsta COID? 
causCJ-mortis bemortbagia do ulmiO dt-
reito, devida a ferimento per amw. de 
fogo. atrave5sando de um lado a outro 
esse orsão; 

Oue a prova dos autos faz certo ter 
sido o denUilciado o autor 4essa lesl~ 
corppral qu, por sua natullJa e aéde fo1 

a eff' 4à mo~ do Qffendi· 

... rtno dà velha Esco ihtar fez 
.e da ph4}ange repub1icana que :B<'<,-

.1-<Untn Const.ut alli educou. Já nesse 
tempo afastaifo era um poeta apreciavel, 
tendor dei ado grande cópia de versos, 
algu dos quaes realmente brilhantes. 

Quando Thomaz Coelho foi ã alludida 
Escola, onde a agitação democratica fer
via ás escancaras, Euclydes da Cunha 
raticou o famoso gesto de atirar-lhe a 
rma aos pés, exclamando que era uma 
ndignidade a calma que se pretendia 

obter da mocidade republicana por meio 
c affagos interesseiros, 
Reintegrado nas flleiru a rs de No

vembro de 89, formado mais tarde em 
engenharia militar, combateu no littoral 
contra a tevolta da esquadra e é pen.:t 
que poucos escriptos tenha deixado a 
respeito dessa borriv.el época de nossa 
historia politica. 

Houve um dia em que se póde dizer 
sem exagero, que o joven official salvou, 
pela coragem de um protesto, a honra 

' de sua geração perante a historia. Foi 
quando se f~llou em asphyxiar pela cal 
os presos políticos da Correcção. A carta 
m~oravel que o ~nenfe legalista pu
blicou na Ga:eta de N oficias, verberando 
a · projectada monstruosidade, ficar4 
como um helio documento da sua nobre
za de caracter. 

Bem cedo comprehendeu Euclydes da 
Cunha que não era o Exercito a profis· 
são que lhe convinha. 

Depois de empregar-se em alguns tra
balhos de engenharia em 



I lão direito do ofíen ido, produ- aberta a SP.$São pelo Juiz Pr~sid te. 
0 . ~~-fhe a ll'lorte immediata. Feita a chamada dos jurados, espot\ 
zm occãsião não houvera ag- deram 38. A 

Que nessa · d parte d~ o Juiz annuncia o· julgament~ 'Jo pro-
gressão contra o denu~cta o por stav~ J .. ,... .a '1:6G te que e .. ~"sso em que é auto a a us .. ,... "' {fendido: ao contrarto, es , d ,. , 0 f · d descera a esca a · Dilermando de Assis. , 
desarmado e ert o, - d . dim Fo't enta"o introduzido no. reelpto o . h se para o portão o Jar , t d 
f;llcamm dava- hic quando o denunciado, réo acoml>f.\lhado de um aspuan e o 
procuran 6 sa • . · á so- Ex~cito e .conduzido ao banco d s rjol. 
que 0 espreitava e seguta, su~o é tem advo-
1eira da porta da. sala de vis~tas e ma- o Juiz perguntou ao r o se 

ela fórma acima descrtpta. gado, ao que Dilermando respond~ • 
tou-o p . f - da culpa com sim, declinandn o n'ome ao t. ~an 

Procedeu-se a or~~ que foi qu.l- de Morae~. 
a pre5ença .4" denuncia 

0;~ offe.recend" • tificasse a"-6U& (I.U 

lifkado e mterro~od 11
'""' 1\-linisterio\ no~om~o~.;~ J:s molestia. o J~ ad.iO 

deLesa alguma, opmancl o n::, t-ermos da gun .. _ f"tr• 
I "" 0 3• ulgamento para ~ u;&· " ,.. 

Publico pela prol'lUD a, 1~...:..=~--=======:::::=---J 
denun~a. ue a perícia. medico-

5:<:ns1dera.=1" ~ victima attesta com;> 
le5 ... no ca ha · d ulmão dt-
caHsa-morti.s hemor~ gta o - de 

· d fenmento per a .. -
reito, devt a a d d um lado a outro 
fogo. atrave&san o e 

esse orgão; d s autos faz certo ter 
'Que a:d prova~ o autor dessa leslo 

sido o emtJlCl sua natureaa e séde, foi 
corp,oral q~ A• morte do offendi· 

a e Y7 

. .-ano da velha Escõk Militar, fez 
te da phalange republ~na que ·B~n

Janlin Constaut alli educou. Já nesse 
tempo afastado era um poeta apreciavel, 
tendQ' deilhldo grande cópia de versos, 
algu dos quaes realmente brilhantes. 

Quando Thomaz Coelho foi á alludida. 
Escola, onde a agitação democratica fer
via. ás escancaras, Euclydes da Cunha 

raticou o famoso gesto de atirar-lhe a 
rma aos pés, exclamando que era uma 

'ndignidade a calma que se pretendia 
btrr da 111()Cidade republicana por meio 

de affagos iJitereaseiros. 
Reintegrado nas fileira• a 15 de No

vembro de 89, formado mais tarde em 
engenharia militar, combateu no littoral 
contra a revolta da esquadra e é pen.i 
que poucos escriptos tenha deixado a 
respeito dessa horriv.el época de nossa 
historia politica. 

Hotnre um dia em que se póde dizer 
sem exagero, que o joven official salvou, 
pela coragem de um protesto, a honra 
de sua geração perante a historia. Foi 
quando se f~llou em asphyxiar pela cal 
os presos politicos da Correcção. A carta 
memoravel que o nenfe legalista ptt· 
blicou na Ga:;eta de Noticias, verberando 
a · projectada monstruosidade, ficar:i 
como um bello documento da sua nobre· 
za de caracter. 

Bem cedo comprehendeu Euclydes da 
Cunha que não era o Exercito a profis· 
são que lhe convinha. 

Depois de empregar-se em alguns tra
balhos de engenharia em S. Paulo,acom
panhou como jornalista a campanha de 
Canudos e de volta escreve• Os Sertões, 
ao mesmo tempo que fiscalizava a re
construcção de uma ponte naquelle Es
tado. 

O que foi esse livro, não é precizo di
zel-o agora. Não ha, em nosso paiz, me
moria de estréa mais fulgurante. O es
criptor c o homem de sciencia adquiri
ram Jogo um renome enorme, só _com· 
paravel á admiração geral suscitada pela 
coragem com que pintou as miserias e 
torp~tza~ de que fõra theatro o sertãJ 
bahiano. 

Desde esse dia Euclides da Cunha fi
cou sei) do um nome nacional. Póde-se di · 
zer sem favor que elle inaugurou uma 
litteratura nova. 

Xão medrou o seu feitio, mas ainda as
Rim a sua figura ficou como uma das mais 
poderosas e originaes entre as dos maiores 
escriptores da lingua portugueza. 

Socio do Instituto Historico. membro da 
Academia Brasileira de Lettras, na vaga 
de Urbano Duarte, auxiliar technico do 
Darão do Rio Branco no estudo das ques· 
tõcs de fronteiras, Euclydes da Cunha 
desenvolveu nestes dez annos uma assom
brosa actividarle mental, tendo publicado: 

Em IQO.Z, Os Sertões (Campanha -lc 
Canudos>, de que foram tiradas trcs edi
ções; 

Em I9<JÔ, o RclatOrio da Commissào 
Jt!i:r:ta .Rrasileiro·Pcrua11a de Recollheri
mcuto do Alto · Punís, trabalho esse em 
que collaborou o Commissario Peruano 
Pedro Alejandro Buenano, c a que an
m•xou as ~uas "X o tas Complementan·~; 
sobre a llistoria da Geograpllia do P11rzls, 
seu Po'l/oamento e Navegabilidade; 

1907, Cortlrastes e Co11/rontos, um 
voiU4De, , 

Em 1907, Perzi t•ersus Botiv;.., \H'' V{llu
me, trabalho e te publicado nas columnas 
do Jornal do Commercio e de que fo 
tiradas duas edições no Rio de Janeiro. 
sendo publicada uma traducção hespanho
la em Buenos Aires, feita pelo Sr. Elio· 
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LIVROS NOVOS 

thPtiza 
clydPs da 

O rPbusca•r~a~f~~o~.o~~~~~~~~ 
andando pe\, yprdac e 
C'ial do,; pht•nomPnos da hi;;tor'a 
Ilnmanidadf', o trnhalho pomkrado do 
l'Cientistn f'Xigpntl' da cet·ti'Zl\ mathl'
matica das verifiea<'ÕI'S, o !'sforl'fJ do li1-
terato que qniz reclnzir no mol•ll' da 
fórma as manifestaçÕI'S de t~tda a or-
clt•m que semprE' lhe impressiwnavam o 
ag-m1issimo systPma nl'rvoso por via 
c1as ;;Pn>'a<;ÕPS, tnclo isso eoneorl'P\1 (';n 
J·~nl'l,rdPs do Cunha para a formnc:iio 
de 11ma indil'idua1idaÍI :• dt>stac•allnml'll-
tP origina1. qnP l'stá para a nn>'sa litt•·
ratnra como 01il·pira ~[artins para a 
pnrtn_gtwzn. com uma obra que foi me. 
nor pl'la eonting-encia de uma fat~li-
clu11e. mas qm· é 1i111ito mais int<'n,;a e p m 

muitos pontos tem mais profuncliclailP 
e mais vasta amplitude de apprehen-;ão. 

Origrns (lC anne.rin~. p, o
lo•Jui••s, etc., do Dr. Ca~tro 
·Lopes. 

E' um livro j[t fartamente eonh('C"ido 
que se 1wbliea em 2" edic;ão. 

lEstmliosa ela nossa lingna. o v('lho 
Dr. Ca,;tl'o Lopes formou, t•nH]tiUnto Yi
n·u, ao lado de~sa legião de apaixona
dos ~Jela pureza do Yf'rnaC"ulo, r ehus· 
eamlo as suas muitas subtileza,; e con
troversias . 
. Isso nem sempre chama a att nç1ío 

do leitor avul ~u. dC"saffl'ito e sl'lll 1 mpo 
para o aprofundamento r1t• uoc:ü"s d 
qualqner espe('ialiclade, porque ú que a 
esc;e leitor agraüa e o CJU<' o attra e (> a 
summula, a synthese, a noc;ão simpliíi· 
cada. 

A' 11WI'(JCIIb àa Ilistoria, de 
Eucly.des da Cunha, 

~{o presente trabalho, 1Jorl:-m, na o 
attradi,·o da {!Urio~idade elo estudo 
feito. 

O sen fim doloroso pnra as lettr[I.S iE' a historia, tentada, dos vC'lhos cl~ 
é um traço, ainda, ela physionomia com I cl!és da pbraseo1ogia popular. qtw repl'ti
qne se nos apresenta, em todos os seus <nos com applieações prN'OnC' C'hidas e 
livros, 

0 

seu espirito. r1eterminadas sem nunca nos cletermo.r 
=J Explosho, nada o retendo na ordem na analyse de sua razão de ser. 
!das razões mornas da vida contingente, Foi a e>><e trabalho que se cleu o Ye· 
os seus ímpetos violentos, nascidos da lho philologo, entrando, aliás, em ter
i nsidat e seu sy,;tem · oso, vi. reno diff.icil para quem !\e aC'irrc em 
hrau o com. a força .remenda das altas procurar demonstrações evi<lentcs, ver-
voltagens, trouxernm.n-o sempre em dades inconcussa . . 
agitações fre111entes que se c~bMl- Xeste, cnn1o 1'111 outros trabalhos df'S
eiaDkJn en1 crises fortes, quer pela im- sa natureza, muito entra~am, l'm ·eolln
pí.íhão· ele causas n10raes, quer. de en- bo.rac;:ão, o geito de clemon;:.trar, o motlo 
thusiasmos litterarios. ir/ de vêr pessoal, emfim, a inkrpretac:i1o 

Ha um borbulhar de fehrLJ)olt~ .Illlll ineYitavf.'lmente artificial f1psst'S fJI'II tJ· 
spg- p~·ind6'.s, em que constantemente o 1lettos de palavras com sentido certo e 
pensame1lto delira ~ busca i,,soffriilit seguro, quando integraes na phrase po· 
d;~>. expre!>.<;Íi,Q, anciosanÍente:pí:ncurada. pular, mas desesperadoramente inabor-

A's ':ez~s, a phra:s~ sahc:-l~1e com ~PS<· daveis a tentativas de desprevenida 
rezas Irritantes qne arrepmm o 1enor da analySl'. 
;te alnllã"liÜ·O tenha conseguido com- A- historia de muitas dessas lo('nçõc>< 
.. el:<::11cler esse ~JJiri~o tumultnariQ.. l\las, é uma historia confu;;a que nem t<l'lll
s~gctiucw-~e.o con;!_, attensft_g e ~~~teu- nre os "'rammatieos, que Mlla!'l se ti\m 
~ dep<:Is· de vanas tentat11'as em que OC'C'uparlo, confll'guem eo~tar "uffh'!t'n
lse tem a impressfw ele que a palavra se hmPnte a claro pa.ra nao n0s r11'1X:tl 
rebella, n.1 sua relatividade, contra os duvida alguma sobre .a sua gyneeologi~. 
arrancos viclentos para o inexprimivel, Entretanto, a mmtas se consegmo 
lá se encont1 '1 uma gD!nde J2hrase, c~ restab('leC'el' prf'C'izamente a filiaç:iio . 
arehitectura e.,feixa arrojill'_il ÍJ!i,il~m a identidade e já o trabalho de l"rurh
e de express~o 'i;iiw deslumbram- ção, quE' se põe em jog? para es:.;e fim, 

São momentos de convulsão formi· torna esse e out,ros 1tvros da mesm 
daYel, esfore inaudito · s de naturt>za sobremodo interessantes e in-
phra~ue se entrechoca1n structivos. 
rõüií1endo pa11ÜLS e normas ele contra-
ponto, forc:anclo regras, em demanda de 
uma qx_c~stracão que resulta sempre I _!S~=~!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!II'"M!!!!I!!!•!!!!!!!!'!!!!!!!!!l!I!'!J9i 
Rober1Jã,'" a ttingindo inauditas formulas 
de expressão. 

X a ,:!#J azonw. encontra-se a latitnde 
ex:ada do fpit io elE' E11C'lydes ela C'nnha. 
Nesse trabalho sente-se, ainda, um tra
balho de lnta em que se debatem essa 
imaginação accesa fnlgurantL-nwnte á 
luz soberba ele esnet"taculos esmagaclo-
es, mo.rdendo o frf'io da fórma, impa· 
•iente pelo g-alope arrebatador e os es

-"" x"olenh~s do seienti:;ta par~ agl'_i-



M"l::~'i'lálllliJUssii{l Revi ora de Tarif~s 
votou mai algumas taxas~ 

lO•, ficando adiado o artigo 

Em frente á estação Lauro lfuller, 
VÍI\dueto da Estt-l!lda de Perro Centml 

o Dra il, ehocaram-1w os trt•ns C 21 e 
C 12, ficando feridas dezeseis pessoas. 

- Resumo das obMrvaQfie• mete ,r >l<>!.(i~as 
·t~s uo Ohservatorio do Rio de Janeiro no 

·a li de Mar90 ele 1910: 

~ Lc ;:; :1 ''B.s'!'os lll6'l'Ano e g-~ :ê~ --=vci no 

rB ~:;:f 'f Dir.l p{~ CÉo 

7m. 7;; ~ ;-.~ -~;:: 
I t. 54.1 1'24.2 91 Sli: 7•D.} I) 

4 t, 53.4 24.6/ 82 / SE j Hm.l 1> 

Om,lõõ.U J:-!5.4 831 NE 1m.o

1 

" 

:I'hermometro sem a.urigo, ao meio dia : eu
negrecído 32.5, prateado 27.5. 

'l'emperatura: ID!lxiuu 25.4, ás li h da 
llllhil; miuima 24.4, lÍB 6 1/2 h, da l)'n' l,it 
E,aporaçi'íu em ~4 hnra•: 1.7. 
Chuva em 24 horas: om/m.93, 

PUBLIOAlrOS HOJE : 

O idealismo lllllleri.can'<t 
O patriotismo. 
A. eleicílo presidencial. 

Ga111etilha. 
Con~lho .lfnnicípal. 
Willínm ,Jf'llnígs Bryan. 
J ·unta if.p R<><"ursoo Eleibo·mea. 
Fa<'uldn<l,. d,, lfr'XlíC'iua 
Imru>st>o dp trun.sj}Orte, 
:\fm~hnl ll<"rmes. 
As t a.rifas. 
Ri!wírii-o da-s TJagPs. 
Locomorims :nadon·a'l'of. 
O Dr. FN'<d('<rico Qoo.h:, 
A ;o; i nu111dar;ÕC's em ·Fra'll<)' 
Grandp d<'6astne, 

Vari/18 noticiai!. 
Actoa ofticiae.. 

Rev/Jsta doa Est4dos 

Thootrott e mUfica. 
Sport. 

N oticlaa ReJioloacu, 

te I l('IO StrOSTlt'll1'l~a fiDl1'8TJ O'lHUOJ 

commi!;Sào do gover.n0 ottoman·v, de reo;
ganizar a m-arinha turca. 

Jornal do Oommercw. 

* LOXDRES, 11. 
Abrir.sl'-ha hoje .a E:~tlC•sir.iio Int<'rna. 

cional dl' Aero]Jiauoo. O tl.l'iot-rlor brasilrira 
Sr. Sanil<'.s Dnmont enviou um U('roplano 
;:y·stema "DemoisPII<'". 

* LOXDREIS, 11. 
O diari·o Tlw h'inaJbCÍer and Bu.UiOnis>t 

nolicÍr! quoe ua Sl'Dlll!!a proxima S l'· l'ti lan
çado em Pariõ! nc~>o <'ml>l'(';<timo brasill'iro 
para a <'on~trn<'!:i'io de cn.minhos de ferro, 
llla importn.ncia de qua'tro milhõ(';; de li· 
horas esterlina , ao. preçe de 89 1/2. 

* LO~'IDRES, 11. 

Publlcaç/1es a tledldo - "ERtado de Silo 
nulo - Tolices'', da Tribll4ta, de 10 do cor
nte. - "As inundações em S. Chrlstovão'', 

a Gazeta diJ Tarde, de hontr.m. - "lf:coe de 
R. Pa'!llo", da Tribuna, de 10 do correntP. -

TPie-grapho·m de &rlim ao .1fOrn1·ng Poat 
quP o chanceller do Imperio. Dr. de Re_ 
thman·n-Hollwrg, partird no dia 19 do 
oc•rrPnt<> pal'l RO'llla, onde visitarA o RPi 
V•ietor )ÍanOPJ e o Papa. O .ehan.ct>ller 
rE'alizarll ('OIJferondas com ICS princirpaes 
hOIDen~ publioos do win.o da Itnl·i•t. 

Havaa. 
PrOblema nacional", do Ootn~~nercío de. Mos- FRANÇA 
r6, dé 12 de Dezembro de W09. - "Borlld<:> PARIZ, 11. 

onl~ & C. entre a 21 Vara Commerclal'', po~ Na sessão de hoje da Camara, o Depu-
Yg!no Bastos de Mello. - "O pnstw ila Dar- tado socialista Sr. Jaurés fez 1uma in~lra, Sr .. o\,l.varo Rt>l~ e o Blbinno" do Inde· terpellação ao Gove.rno sobre a liquida-e~tte.-- "Bill<>zas da Llght",' por. Ua- ção dos bens das Congregações religio

oel Gon~!l't's c\rruda. - "DespP.jo fanta;- sas. 

co com vlolt>nela", por ManO('] FPrnandes da Perguntou o Sr. J('an ,):lurés em que 
Uva: Braga. - "Um Panamd judiclnrlo", p:>r condio;:ões foi confia,la a liquida<'iio das 
lcente Plmgfbe, - "·Laoe!nJDert & C.", p~r Congregao;:ões aos tres principaes liqui
• <'rOIII's Costa Pereira. - "Servlco geo!o. dantes. 

co", por I! - "Polltiea do Amazonas", por I Affirmou que o Gov('rno foi informa
-·---=---,....-----·----.._......,'-lc~o:.;..'·:.J no a respeito do escandalo relati1·o á 

arca da Grande C'hartreuse e que a 
asa tt'ria pago sel'senta mil francos ao 

iquiclante Lecoutourier para impedir a 
oucnrrencia, o que elle obteve por cin
oenta mil, valendo a marca oito mi

bõ('S 

O Governo deve se explicar 
diSIU! !J'Uthdo socia lis ta 

hln cl 

L\S" ~\u: ol_. 
...,. , ·<;.)'2 'mâlversações sarr 

o';l -a'" · -"· d 
_..,s\1: "-\t~s responsll.\'eis pelas suas e. - ocl\[\:'" 

oneRtidades • C Jh 
o Sr. nriancl. Prel'licle!t<' do :ODRe 

d • á interpellaçao mostxando a espon t.u 
1 

- e expl 
.•• icnldad<>s nas liquic a<;oPs . . d 
anelo os melhoramentos r!'flhzn os~tã 

Se a C'amara n<'ompanhou a ~ne. 
1'.. 0 Sr. Aristides DrJaf!i )upz - c t.~~e . - do ProCUJ~ 

omprt>henderá a hesltnçno L OÓI'i 
lor da Republiea r•m proee,;~;a_r .e ' 

T f 'f:e presump<;ao e ouri!'r. l ma or · e o Go· 
Ssaria para punir os culpados, . 

e · - · 1 1 ncia para m ·erno não teve mt u ge 

U<'m · d' os documento 0 Sr Brian<l leu 1vers . • t' 
I t' . . s no caso e di'lse que msJs J 

e a nC'o;lirÍas <'Outra Dnez. :!\{ostrou qu 
1as m 1 to de pro l<'i 'nstifi<'a o rt>tan amC'n . 

J D C'rec<'n mmto tE'm '<'Ssos, porqnt1 ncz ~ 
eon fianc·a do trtlmnal. 

10 a · . t. 
11 

(jl!<' mn, Os inqnf'rito~ demons I ai . ' ' 
· 1 . 1 rle a dP,.hon<'~brlacle c. ·cz esta lw e<'H a ' lh 

· 1'· 0 PresidputE' do Conse 0 
nez- r tz lidas rirrorosa. õo hesitt•i em tomar mec "' 

·o;~J:~m;<'~:·rPgim<>ns têm os S<'l!S _esca~ 
dos psforr:os para su lalns, maR, apezar 1 . - fl'ita até a 

. sti<'a el a sera. , 
ocar u Jll . •'' ·' '-'eterminar se ou-. e tratar-sc~e ~~ 
1m, ' · . 1 aclos e qu:t(' . · 
ros 1 iq niclantt>s ·efo~I ,1rov<'it~;·am elos S!'ll 
s pe~soas que s -
. . . . ~heiro elas Congregao;:ot's. 
t'5vtos < 1 -~ Sr Aristi<l e P 1. . ~~ltll • 

. cc trcl -~ r. ~ vot~d'o o proje('to re 
nand - _qn. ' _ , d~oprieclarles cc 

nti1·o ús hqmcl~ .. ot s · 1908 
. . . presente1 em • lcsmstlCas que ~ 

* l'ARIZ, 1~ ~ , a 0 s r v i~o 
C ' f 1011 a vasnutr do 'n · 
• 'll H 8 \ j'i come<' ou a f une· .<, bontls u Este e ao u ' ' 

ionar. JoRwJ...!!:!:. Commercio, 

PAIUZ, 11. ~ <'hencle 
As autoridades p~l~-- -. ~::1mento. 

h ·e cerca de tiCZCJ:H.I.l.li... r 
rum OJ f . ntes f~wstüo das 1 ·mportuntes, 1'1" ele · , . 

. 1 Ãns "os bem; ecc]('Slh cos. 
me a<;'"'' '.! • to 

0 
Depu 

·Sobre esse mesmo assump l . 
·.]' ·ta Jaurés interpellou lOJe, 

tado soCJa 
1 ~ D t dos 

0 
Preside11tei Camara elos ('pu a · ' d 

na , lh l ~Iinistros que rPspon eu 
.do C ousE' o l <'1 " • • ' • • sponsa-

1 . lo n5:snnur a ltlte na re. 
dec at une - <1 bens elas Conn,ilidacl(' da liquiclaçuo os pe-
lu ,- • c cUs::;e que, o Governo es 
grega~:oesf' t a de'Cisão elos tribunaes 
rava, eon Ian €', ' • t do caso. 
a que está affecto o Julgamcn o 

PAniZ, 11. 
I 'e nomeados para represeu-

Foram lOJ • festas elo Ccntenario tar a França nas . . . . t 
. Srs Thiébaut, Mm1s r argentmo, os · · d ' S 

n ~nos 1\ ires c Dau m, e-f1·a !l<'('l'l em th- • • ' 

cretario de Embaixada. 

PARIZ, 11. . d 
O &mndo cli~<'ntio hoJe o projecto a 
forma aduan<>ira. t . 

re . . t I Commercio e Iurlns rJa, ·O M11us ro < 0 · te 
S J n lh!puy, dt>ft> nd<'n C'nergJ<'amen. 

r. Pa · a Vf'rno tJ-. ·to e d(•<'larou que o ' 0 
o Jll'O.JC( .d 1 de lanc;at· novos direito~, uh a ll<'ct•ssl 8( e . 

luito moderados. Disse qu: farta o 
ma!! n ue o projeeto ReJa votado 
po ~~~·cclop:~~E'~rllplento' das r,;m~ra~ e 
nn .1 . dizendo (lne a I França na o l'rá, 
cone mo d .· até t- da taxas alfan egaiias, 
na que ao . • tampouco 1• 't·~ dos seus direJt.os n~m 
ao 1nu = 1 'ti s por-rã nenhunii. interesses egi mo ' . q;a ni\o esquece o sentimento de sohda
~e dos povos. 
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pensada du ante mdo seculo e tal 
vez durante um seculo. · 

Eis, conclue, o homem emineotis
simo em · cujo tumulo desapparece 
um grande talento, uma grande il· 
lu -tração, um artista .de geoio, um 
mestre insigne d '"l nosso idioma, um 
caracter Integro e util. 

Que o teu influxo, oh! Euclydes da 
Cunha, saudoso espírito que te desfi 
zestP.s Pm verbos dA esplendor; que 
a suave penetração de tua sobrevi · 

cia moral domine e esumulP,para 
futuro Cl)nsolo d 1 p&tria., tão de ti es 
tremecida, o que ha de fert1l e nohre:: 
nas almas anhelantes destes moço~ 
em cujos corações, como no de seu;: 
mestr~!!, a notic1a dolorosa de tua 

abriu fontes de lagrimas 
s. 

J!al os bons, cultos e uteis, ps ra 
possam dar um dia algo do que 

sonhaveis fazer, alguma COISII 

grandes concepções que se fo· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~DcomtigoparaoHcio~finüamen · 

plano, si a formosura dos contor- bom e infimtamente consolador do 
nos, si o. vigor das cores. sj a per· D 
fdção das linhas, si a plasticidade _;.u~~ademia Brazilleira de Le- , 
do estylo, si a vastidão da cultura, foi enviado 0 seguinte despacho , 
si a iodependencia e sinceridade dos phico : , 
ensintlmentos. congregação de alumnos do 

Reconhece-aP., porém, que o traba· 0 Paes de Carvalho, reunid-t 
Uma lho é de um sabio e de um artista. solemne civico-literaria, 

O s& bio reune todos os conhecimeJJ,- d 1 l · 1 · 
tos hif..toricos dos Buckle e Gervinos eon o enc as ao -paiz pe a Jr-

ravel perda de Euclydes da 
toda sc1encia natural dos M'artius. brilhantissimo espírito na 
Toda a pbysica dos Hum boldt, tod JS ..,., ... .. ""' 
os resultados da psycbologia 

- -.•. ...-~. ,..dsley e Laborde, de par 
quantos estudos proveitosos se 
jam realizado em critica e sociólo-
gia. 

O artista não é menor: possue 
muita coisa da imaginação poetica 
de Michelet e Culyrte, 11nida aos pri 

delicados da alma de Eça dEJ 
Queiroz. 

Depois de mostrar que nJo temo 
e uoid.tde ethnica, mas estarmos 

ados á. formação histories de uma; 
depois de nos avisar que estamos 
eondemnados á. civllizqç!o em que 
011 progredimos (JU des!\pparecemos, 
1\ llude á observação geral dos phe· 
oomenos histl)ricos, estuda ~s estra· 
tific 'lções gePlogicas dos sertõe~, as 
mo1alid !ldes do seu clima, os seus 
pworosns bygrnmetros singulares, 
o esp<!ctaculn melancolico das sec
cas, o como se fazem e se extmguem 
~cientificamente os desertos ; leva
nos o autor a um sceoario mais inter
essante, egualmente vivo e movimen· 
tado. Dr:> ml\r tyrir) secular da terra 
passa· e ao martyrio do hflmem . 

O sertanejo, a~ub-raças doBra 
zil, se nos tornam claramente C•1m
prebendidas, como tambem a campa-
ha de Canudos. Q retrato de Antonio 

CQ.Ilfi.elheiro desce ignostico, bronco; 
documento vivo de atavismo é a syn· 
these de seus zs~cestres. Crel-o·ieis 
-diz o orador,-coni,:' que ~vocado 

com- magicamente, palpitante .; VIVO ante 
em insigoe os vossos olhos, o anachoreb ~om · 

u '" lftlf"õ ~tte:rat,OI.IIQe o foi Euclydes brio, cabellos crescido até os 
ent 8or no corpo bros, barbll incolta, face esc:av.t~ira 

do assn'illpto, estudando a vida civtca illuminado pelo olhar fulgurant 
de Euclydes e o sou papel nas nossas ·abordoado ao clsssico bordão em qÍ 
letras. se arrima, o passo tardo de nAr'AIJ'ri 

Patriota,- diz o orador-nos en- no, truanesco e pavoroso, arrebatO\• 
thusiasmos frementes de s mocida- do numa visã1> de apocalypse, tendo 
de altiva e propulsora, quando apre- uma unica funcção a contar aos 
goava pela imprensa e pelo tribuna transviados do caminho da salva· 
o ~dvento da democracia nacionAl, ção. 
fo1-lhe tão fc.• rte a paixão cívica pelo Após outros traços do rebelde de 
remodelamento ..nas nossas institUI- Capudos, dá. o gr!\dor um resumo dn 
çõ!!s passa~as que, no ímpeto de de- vida dos sertanejos, mostrando que 
Imo, se arriscou á. mais ousada das Euclydes provára ser a campanha de 
indisciplinas militares. Canudos um recúo para o passado e, 

Intellectual, ninguem tão brilhao· no sentido integral da palavra, um 
temente como elle se viu engrinalda· crime. 
do de mais vivoslanreis. Quando no Em progresso constante e ascen: 
futuro se houver de fazer a glorifica· dente por todos os círculos. de sua 

das mentalidades contempora- predilecção cultural-diz-nos· o ora· 
1 certo entre as mais eminentes dor-Euclydes não dormia sobre os 

hão de collocar. louros da primeira victoria, como 
Perfeitamente 'destacavel no seu nol-o provam evidentemente seus no· 
· ....... esplendidos horizontes por vos trabalhos. «Contrastes e Ccn

. pasaararn os acoordes da I7ra frontosn,llv~o que illastr~ c~itico por· 
B1lac, as graças e fulgores tndi- tugnez considera dos mais Importan
IS de Coelho Netto, os lampejos tes _d~stes tempos, e. o «P c!~Ú versus 

umphantes de Alcindo Guanabara, BollVla,,, largo ensato erudito e lu 
irradiações instructivas do Perei . minoso, que documenta e discute, 
Barreto e Teixeira MendeR, as el()· crítica e julga a litis-pendencia entre

importantes de O. Abreu e gue em 1902 á. arbitragem da Repu• 
Limfl, a doutrma sã, nati· blica Argentina e em que o grande 

e sincera de Sylvio Romero e, escriptor se revela perfeito conhece 
"'"'" ...... ., é sobre todos o saber co· dor, não só da questão diplomatica, 

l de Roy Barbosa, em Sl'U meio mas de toda a histo.ria do continente 
- rc o 

'y 



30:0008 ntnR casa nova com dois 
pavimnnt.o~ Pm centro commercial . 

14:000$ u m preriio novo em São 
Cbrist.ovão, em centro de terreno. 

8:000$ um bom pred io em Villa 
bab<J L. 

12:000$ u m d ito á r u o. D Luiza. 
E 'Tip•·eRtH-58 di11heirl) ~'Pbro bypo · 

!.bPC'J.s d<'l pt•0dios,dP,l'eont.o de con tdS e 
~ · h'"•' t.nlo qu J JC~P/C;.rnto v, ].Jr. 
Vr~,.dt;.LU Si~ l"t1.4 l l; rJénl ÜO.; CÍl. Qt''' 

acima, mui tor:. I'Htro ;; em rlive r !'."~ lo• 
cd tdades , a~' ~~n r-rHnn terrro no!l. em
prP.Sb1·:i0 :,·p·.h r· h·· <: t•brf' h ypol.hr ·~ llS 
dA nr~~ l(IS b ,-,, ftH' hlt Z• ,:\.r S e ac<f"arl• 
~::Sm t•nto'l ~obrt:~ •:.lllg1l~l::l d .s m::>s
mr>R. 

Trata .,~ n a rqa do C1-t rm o n . 66, 1 
'lndar, (ellcriof"~ ··iG n. 1) 

CALÇA 00 DADO. ..-...-<----.,...--.________, 
Sapatos pretos p1tt'a senhoras. 11 4$1 _... . 

4$5oo; Q'\P•'Itosam ttrenos. p 'l.ra se11ho~ ~00·~0 0~0 O O 
ras,a 5f r. 6$; !"apahs r! e lona, todas~ ~ • •J 
côres,para bomE'm e senborH s,a 2$500, 

~~·:l~;o~p~~5g~~e~~~0~53; '.~'~ss; por at$.500 
ditas de pellica italiana para hom e ns. ------
a 78500 e 88 ; calçado oara cre<• ttças. . BREVEMENTE BILHETES À' VENDA 
de 1$500 par a cim ~ ; b orzegu.in'!. afJ . . . . . . . 
bezerro fe itos á mão para coltegio- Os pedidos. (\e bilhetes d~ ID\OrJOr deVOID .s•u Jm.gl<ios aos agentes ~er.aos, N_ALARRTH & 

Ob de•d - e te ' d · ftli!. Nova do Ouvidor n 14, ant1go 10, nesta cap1t •1, acompanhados de 111a.s 700 réu para o port ra uraçao roa e e 1mper• d" Correio 
meabil idade absolu ta-a. 5S500. Corr~spondencia á Companhia de Loterias :-laciooaeR dn Srazi1-C~b:a 4t.-Rua Primelrn ,. 

Remessas pelo correio , mediantP ~larço n. 88 .-R.io 4o Janeiro . 

vale postal da. im portancia e mai& .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijU~Iiiijiiiiiiiiiiiiliiiiiiiijiilia~liii-~ 
28000 para porte. Altllma1 Broae 

O Pó Indiano é o a.ntl-a&Lbmatico idéal, expectorante e 
calm>tntA. 

tNIP ·:AO produz pertúrbaç4les eerebraes, nii.o abate 
.. , A. nem deixa dor de cabe~a depois do seu uso. 
NumP rosos attest••dns rlA m~·1rcns ll doe.ntes pro v • m a tona f.~ mcacia. 

Vide a bulla qu.e acompanha oac1a f&oaaoo 
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Vende se em todas as arma e drogdtia8 do io a~eiro 
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Paca evitar as falsdl ciiÇÕ · ~s. (e i':.rtações grosseiras 9.ue l>ão sempre 
prA"judiciaes ao~ doentes~ ex ' .~ttóÍ os P•'eparat10t~ Medeiros Gorues 
cuj<~. marca re tstrad~ é ami:l Ca üs legttirnus ?rt'p<na 
do:~ de OI, 

'I ~ 



Indiano o ant1-asLhmatico idéal, expectorante e 
calm>tnte. 

WP .Ã.O produz pertlÍ .. bações eerebraes, não abate 
.,_, nem deixa dor de cabeça depois do seu uso. 
NumProsos attest .. dns rlfl m~·1•cns" doe.ntes prov •m a t:ua efficacilt. 

Vide a bulia que aoompaaha oacla .ftoaaoo 
EnCL•u l l ,, .;..e <• rt• IJ•Jn" Phi;LriDo<:· >h " a rugarias 

DEPOSITO GERAL FRANCISCO GiFFOl& ,OMP 
DH.OGARIA U • 

RU .~ PRIMEIRO DE · M ~ RÇO N. 17 ( TIGO N. 9) 
RlO DE JANEIRO 

n;.;r :j :pt-< (~ ; 
.... . .J ,·\: ~t ~... A<)li! • • 

. ' .~ ~ ' 

1 . ... ". '..1 ;-,l ::...·; 

h ara 
Ctt.pS•li ':I S 1~ c 

S-1.0 os u t. k •JS J dicameo to:3 q "e . ram a 
Auerula, neurao! , tubercujose, asthma, Impalu-

dismo 6 t ud il." <h t~tl eCÇ - . l> f"tl . Ji r·atufu; S, ·• !JpitC<t , !;IJ ill 
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ra.c~ ~vitar a_s falslilcaçõ·~~ (~ ,i,':,ttiiQÕes grosseiras g,ue ::;ão sempre 
pr~JUd1Ctaes ao~ .doentes~ ex•.,"m os p•·epara1iot~ Medeiros Gumes 
CUJ<~. marcare t:.trad~ é <~tn<i Cn úslegttimos ~repu•·a 
ciO:! de OI, 

D:B 

Pelo te 

I[ 

f 

coqueluc~ broncbites, etc., que q PEITORAL J;)E ANGICO PELOTENSE, verdadeiro 
todaJ as p!armacias, drogarias e casas de commercio na campanha. Pedir sempre o 
re~ardo nem dieta. 

E' um xarope preto e saboroso 

com transportes affectados da bel· 
lez1 de lc·ne, Claudio sentiu eolera 
e s borrecimento que tàês lábios ou
sa,.sem f~ozer semelhante elogio; elle 
respondeu friamente, o o Romano 
imaginou que aquella paixão se extin 
guira em vez de se iofl~tmmar. qtau
i" n•~ l o sentiu, pois o seu desejo 

er ::\ que Glauco despt')Zeô ~ e uma her· 
tra mtlitu·mais avautaj ~ da em for

.hih',; filha do rico Diomedes, 
· .. I' 

cujo · ouru o jogJdor espera V <\ ver 
I 

pas~ .. r para os StYQt\ oofre :~ . 

-Oh I não peder eu vêl·os !~ 
murou a mocinha, mas tão 
que Glauco não pôde r:mvir 
queixnme. 

A Thessaliana permaneceu .. , .... u .... , 

tempo no limiltr, e guiando depoi 

seus passos co' um comprido bas 
tilo de que ella e servia com gran 
de destreza, re~&umiu o caminho d 
sua morada. 

Afastou tnu breve dlls ruas bri
lhantes da cidade, e entrou aum 
bairro-pvuco tr&qUehtado pdas pes· 
soas elegantes e graves. Mns a sua 
desgr11ça turtava-Ihe o grosseiro és
pectaculo dos "cios de que estava 
rodeada: áquella hora. as ruas esta· 
vam t~Iienciosll!f e trauquillas, e o seu 
teuro () uvido não fic<,u mult' ~. tadi) 

pelos 80US que À faziam oUVir muitas 

A conve~saçito d~ll :! s oâo Mguifl 
um curso tã;r, ;t.-tml crtino de costume, 
~ . lng \ ·J ue:plandlo'se separou delle, 
Glauco di~pm .. B~> a ir! á c ·· S'1 ele lnne. 
Ao pul' o .P.é. 1 ttv 't}miar da cas~:~, en
COIHrou d'e nnvo Nydda, que acabava 

d t~ cumprir t\ ~:~na gracioRs taref!\ . 
ve7cs nns an!.losobscuros e obseen .. s El !.·t, num uistante, reconbe1:eu o Sf'U 
que ella atravessava paciente e tris

[h "sn . . 
"V cedo di~:~se temrnte. 
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pr~Jud~eta~s ao~ d?entes~ mt1 

• .,tt.m os prepara11011 Medeíros Gorues 
CU)<~. marcare t:.trad; é .am"' Cn üs legnimos \Ht'pcu-a 
dO~ de Ü[A 

D:B 

Pelo te 
coqueluch~ bron.chites, etc~, que q PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE, verdadeiro 
toda~ as pharma~1as, drogar1as e casas de commercio na campanha. Pedir sempre o 
re~ardo nem d1eta. · 

E'· um xarope preto e saboroso 

com transportes affectados da bel
lez'l de I( ·ne, Claudio sentiu eolera 
e aborrecimento que táês lábios ou
sa~sem t~ozer semelhante elogio; elle 
respondeu friamente, e o Romano 
imaginou que aquella paixão se extin 

ra em vez de se inflammar. Clau
j, mui o sentiu, pois o 8~U dest-jo 

er ~ que Glauco desp0ze:>~õ~e uma her· 
detra múitu·mais avautaj j dtl em for

nlb JtÍh-.; fllha do rico Diomedes, 
I· t• 

o ouru o jog~.~dor esperava ver 
I 

pass .. r para os StlUd oofre!l. 
A conversação d~ll ~s na.o seguia 

um curso tã,o ;(.-tCL~ crlino de costume, 
e-, }flg 1 ·1ue,Plaudio'se separou delle, 
Glauco di~pot ... à~> a ir! â c·• s " de Jr,ne. 
Ao por o ,P.é.1 'rtu 'f}miar da cas!j, en-

-Oh l não peder eu vêl·os !• 
murou a mocinha, mss tão 
que Glauco nã~ pôde 0uvir o s 
queixn me. 

A Thessaliana permaneceu algo 
tempo no limi~tr, e guiando depoi 
seus passos cora um comprido bas 
tfio de que ella e servia com gran 
de destre2a, reusl!lumiu o caminho 
sua morada. 

Afastou tHU breve dt~.s ruas bri
lhantes da cidade, e entrou uum 
bairro-pvuco lrequehtado pdas pes· 
soas elegantes e graves. Musa sua 
desgr~tça turtava-lhe o grosseiro és
pt-ctaculo dos ticios de que estava 
rodeada: áquelta hora, as ruas esta
vam t~liendostts e tr~l.!lquillas, e o seu 
teuro uuvido nât) fiC(!U mult< ~- ta •1o mrou de nnvo Nydda, que acabaVR 

cumprir 1:\ ~ua graciofla tarefa. pelos sons que se faziam ouvir muitas 
ElL·t, 11Uf\lu1stante, teconhetleu ·o SPU I veres nns bDt.l os obscuros e obscen"s 
p,

1
,. so. que ella atravessava paciente e tris- . 

'' V~!!l ~sís cedo, disse f\JlR. teml'nte. 
- Sirn; 'fl l r fl'lP. QIO: Céoq da 0:'lm· B ten :\ pnr 'a d ·H fundos dA um ·· 

v~:~ d~::s.,•e-~1 e ' i: t.C.c UQ tauuraa. Aorir&Ill, o u.uii 
voz rude lhe ordenou que êsse con-

' 

·,; 



pensadas durante m ~ io seculo e tal 
vez durante um seculo. · 

Eis, conclue, o homem eminentis
simo em · cujo tumulo desapparece 
um grande talento, uma grande il· 
lu;;tração, um artista .de genio, um 
mestre insigne d:) nosso idioma, um 
caracter mtegro e util. 

Que o teu influxo 1 oh! Euclydes da 
Cunha, saudoso espírito que te desfi 
zestP.S em verbos dR esplendor ; que 
a suave penetração de tua sobrE>vi 
vencia moral domine e estlmulP,para 
futuro consolo dl patria, tão de ti es 
tremecida, o qua ha de fertll e nobre 
nas almas anbelantes destes moço~, 
em cujos corações, como no de seu~ 
mt>StreR, a notic•a dolorosa de tua 
catastrophe abriu fontes de lagrimas 
inexhauriveis. 

f al os bons, cultos e uteis, para 
que possam dar um dia algo do que 
ainda sonhaveis fazer, alguma cOlS fl 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~dasgrandes concepçõesque se fu· 
~m comtigo para o seio infinitamen· 
e bom e infimtamente consolado r do 
eu Deus.> 

Uma 
assim narra a 
da em hr,mt•nagem 
clydes da Cunha, 
cr1ptor tão trag1 

plano, si a formosura dos contor
nos, si o vigor das cores, si a per· 
f·âçã'J das linhas, si a plasticidade 
do estylo, si a vastidão da cultura, 
si a iodependencia e sinceridade dos 
ensintt.mentos. 

-A' Academia Brazilleira de Le-
1 

tras foi enviado o seguinte despacho , 
telegraphico : . 

«A congregação de alumnos do 
Gymnasio Paes de Carvalho, reunid-1 
em sessão solemoe civico-literaria, 
envia condolenclas ao paiz pela ir
repllravel perda de Euclydes dn 
Cunha, brilhantissimo espírito na 
cional.,, 

« Cercou se de 
constttuindo uma 
neote e formvnJli:lnJllU,., 
vico -literaria reR ~.lllf.é•iltollltem 

Reconhece-sP., porém, que o traba· 
lho é de um sabio e de um artista. 
O s& bio reune todos os conhecimenM 
tos hi~toricos dos Buckle e Gervinos 
toda sc1encia natural dos Martiu • 
Toda a physica dos Humboldt, tod JS 
os resultados da psychologia d JS 
MaudslE'y e Laborde, de par comt----..._---~~~----~ 
quantos estudos proveitosos se ha .. 

â noite, no sal 
amasio P~es de 
nag~m á mémor1a 
bnlhaote: eQcnptor 
clydes da Cunha. 

ja.m realizado em critica e socioloM 
gia. 

O artista não é menor : possue 
muita coisa da imaginação poetica 
de Michelet e Culyrte, nnid!l aos pri 
mores d~licadus da alma de Eça de 
Queir0z. Nessa magnrfica 

cto e exacto d 
gramma pr 
já Inserto pelo 

A' parte 
dos peh illt1 
es•eve pessima, 
VIlmente, e 8SS;fDI ~ d!litA I'1P' I\ nran"'" 

fe sta, o tocante 
plendidamente1 s 
ffi ('ffioria do dis 
tra~ brilhllntem 

Presidiu a ses 
estabelecimento, ~11/(f..j......,..~ 
tomando ~;~Sseo~to 
anttg•J, dr lgn ~t 
tflrio do gy"m 
Bt! l;jamin SoUZ!l. 
D>~mos a foi""''"' ... -..... ..... 

mula, o discurso 

Depois de mostrar que não temos 
e unid.Ade ethnica, mas estarmos deR

tinados á formação historica de uma; 
depois de nos avisar que estamos 
oondemnados á civ1lizqção em que 
ou progredimos ou dP.S!ipparecemos, 
/\ Ilude á observação geral dos phe· 
nomenos historic0s, estuda as estra· 
tíftc<tções ge0logicas dos sertõe!!, as 
mo1alidades do seu clima, os seus 
p~vorosos hygrometros singulares, 
o esp'!ctaculo rnelaocolico das sec
cas, o como se fazem e se extmguem 
~cientificamente os desertos ; leva
nos o autor a um scenario mais inter
essante, egualme.nte vivo e movimen · 
tado. D') martyri•) secular da terra · 
passa·))e ao martyrío do h0mem . ' 

O ~ejo, a~_s.ub·raças doBra 
zil, se nos tornam claramente cnm - . 
prehendldas, como tambem a campa
nha de Canudos. 9 retrato de A ntoQio 
C~beíro desce igoostico, bronco; 
documento vivo de atavismo é a syn· 
these de seus tt~cestres. Crel-o -teis 
-diz o orador,-conl.:' que ~vocado 
magicamente, palpitante .; VIVO ante 
os vossos olhos, o anachoreta ~om · 
brio, cabellos crescido até os holl) .. 

tt> sta de letras 
gregação e len 
sio dr. João d 

<<Depois de 
idéa- movel 
seus iotell··, •onto .. 

o fazia acettar a nnn .. ,, ... 

Cia de falar 
m~m~ão sob em mstgoe 
e IDSJ Iitera o foi Euclydes 
a CU1al~ !l) entra on1dor no corpo 

do assmnpto, estudando a vida civica 
de Euclydes e o sou papel nas nossas 
letrats. 

Patriota,- diz o orador-nos en· 
thusiasmos frementes de s < mocida
de altiva. e propulsora, quando apre
goava pela imprensa e pelo tribuna 
o advento da democracia nacion~l, 
foi-lhe tão ftr rte a paixão civica pelo 
remodelamento .nas nossas institm
çõ.es passa~as que, no impeto de de 
Imo, se arr1scou á mais ousada das 
indisciplinas militares. 

Intelle.ctual, nioguem tão brilhan
temente como elle se viu engrinalda· 
do de mais vivos laureia. Quando no 
futuro se houver de fazer a glorifica· 
ção das mentalidades contempora
neas, certo entre as mais eminentes 
o hão de collocar. 

Perfeitamente destacavel no seu 
meio ...... esplendidos horizontes por 
onde . pasaaram os acoordes da lyra 
d.e ~tlac, as graças e fulgores fndi
ZIVets de Coelho Netto, os lampejos 
tr10mpbaotes de Alcindo Guanabara, 
s irradiações instructivas do Perei

Barreto e Teixeira Mendes, as eh· 
brRçí)es importantes de O. Abreu e 
veira Lima, a doutrma sã, oati· 

e sincera de Sylvio Romero e, 
'""'.ft''" é sobre todos o saber CO· 

bros, barb!l inculta, face escaveira 
illuminado pelo olhar fulgurant 
abordoado ao clsssico bordão em qÍ 
se arrima, o passo tardo de peregrl 
no, truanesco e pavoroso, arrebat11"> 
do numa visão de apocalypse, tendo 
uma unica funcção a cont!lr aos 
transviados do caminho da salva· 
ção. 

Após outros traços do rebelde de 
Canudos, dá o Qr!\dor um resumo d11 
vida dos sertanejos, mostrando que 
Euclydes provára ser a campanha de 
Canudos um recúo para o passado e, 
no sentido integral da palavra, um 
crime. 

Em progresso constante e ascen: 
dente por todos os circulos de sua 
predilecção cultural-diz-nos · o ora· 
dor-Euclydes não dormia sobre os 
louros da primeira victoria, como 
nol·o provam evidentemente seus no· 
vos trabalhos. «Contrastes e Ccn
frontos»,livro que illustre critico por· 
tuguez considera dos mais importan-
tes destes tempos, e o «P rú versus 
Bolívia,,, largo ensaio erudito e lu 
mínoso, que documenta e discute, 
crítica e jnlga a litis-pendencia entre
gue em 1902 á arbitragem da Repu• 
blica Argentina e em que o grande 
escriptor se revela perfeito conhece-
dor, não só da diplomatica, 



Depois de mostrar que nilo emos 
nnid .1de ethoica, mas estarmos des
tinados á formação historica de uma; 
depois de nos avisar que estamos 
eoodernoados á civJlizqção em que 
ou progredimos ou dP.S!lpparecemos, 
11 llude á observação geral dos phe· 
nomenos historicos, estuda .as estra· 
tiflc <tções ge0logicas dos sertõe!! , as 
mo1alidades do seu clima, os seus 
pRvorosns hygrnmetros singulares, 
o esp '!ctaculo rnelancolico das sec
cas, o cnmo se fazem e se extmguem 
llCieotiflcamente os desertos i leva
nos o autor a um sceoario mais inter
css~nte, ega ~lmente v1vo e movimen· 
tado. D') mu,yri•) secular da terra 
passa•l)e ao martyrio do hl)mem . 

O m ta.nejo, a~ub-ra~as doBra 
zil , se nos tornam claramente Cl)m. 
prehendldas, como tambem a campa
ha de Canudos. Q r@trato de Antoui.o 

CQllS.e}heiro desce ignostico, bronco; 
documento vivo de atavismo é a syn · 
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magicamente, palpitante e; VlVO ante 
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~n~tM'&l04It.llllte foi Eaclydes brio, cabellos crescido até os ho 
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letras. se arrima, o passo tardo de ne•rAn•rn 

Patriota,- diz o orador-nos en· no, truanesco e pavoroso, a rrebat'l· 
thusiasmos frementes de s mocida- do numa visão de apocalypse, tendo 
de altiva e propulsora, quando apre- uma unica funcçio a contar aos 
goava pela imprensa e pelo tribuna transviados do caminho da salva· 
o advento da. democracia nacion11l, ção. 
foi-lhe tão forte a paixão cívica pelo Após outros traços do rebelde de 
remodelamento .nas nossas institui- Cajludos, dá. o çr!\dor um resumo dn 
ções passadas que, no impeto de de · vi tfa dos sertanejos, mostrando que 
hrio, se arriscou á mais ousada das Euclydes provára ser a campanha de 
indisciplinas militares. Canudos um recúo para o passado e, 

Intellectual, ningnem tio brilhao· no sentido integral da palavra, um 
temente como elle se viu engrinalda· crime. , 
do de mais vivos laureia. Qnando no Em progresso constante e ascen
futuro se houver de fazer a glorifica· dente por todos os círculos. de sua 
ção das mentalidades contempora- predilecção cnltural-diz·nos · o ora· 
neas, certo entre as mais eminentes dor-Euclydes não dormia sobre os 
o hão de collocar. louros da primeira victoria, como 

Perfeitamente 'destacavel no seu nol·o provam evidentemente seus no· 
meil) ...... esplendidos horizontes por vos trabaJhos. «Contrastes e Ccn· 
onde . pas1araa1 OS &COOrdes da l7ra frontOSII,llV~O que i1111str~ critico por· 
de Ellac, as graças e fulgores tadi- tuguez constdera dos mais Importan
ziveis de Coelho Netto, os lampejos tes _d~stes tempos, e. o «P !Ú versus 
trmmphantes de Alcindo Guanabara, B?hvta,, largo eosato erudito. e lu -
as irradiações instructivas de Perei - m10oso, que documenta e discute, 
a Barreto e Teixeira MendeA, as el0· critica e julga a litis-pendencia entre
ubraçtJes importantes de O. Abreu e gue em 1902 á. arbitragem da Repu• 

Oliveira . Lima, a doutrma sã, oati- blic~ Argentina e em ()Ue o grande 
1sta e smcera de Sylvio Romero e, escr1ptor se revela perfeito conhece 

sobretudo é sobre todos o saber cÓ· dor, não só da questlo diplomatica, 
ossal de Ruy Barbosa em seu meio mas de toda a historia do continente 

repete o orador - ~onquistou as snl americano. ' 
ais esplendidas considerações. Aos malevolos-lembra o nl't>IH"I, .., 

entro e fóra das nossas fronteiras, -que eafervilhavam 
08 dois continentes onde se falt\ a em torno do nome de Euclydes, 

({)rmosa lingua de Camões e M~t tanào diminuir os meritos pe!ISOl!l.eS] 
:!hada. de Ase~Is, tio.lhm;-no os emeri· de sua obra, re;;~ndeu 
tos por .a~tro. de pttmeua grandeza, rilmepte, evocando ~Dlll~atnellliel 
por esptrtto d1goo d~t s altnras em que para si toda a iniciadfa do 
pla.inam "SUblimemente as aguias d0 e isto num gtande cfume de ..... a'n"'" 
pensamento. ~~bilidade exclusiva de pensador que, 
. Porque Euclydes da Cugha per.ten de h11 muito a1feiçoado aos triumphos 
~a, não á n sta rnUltidAo:das vulga tranq tii l1oft tttt muJUdAo sem voz de 
q dades. banalmente festejadas pelos Sf.>US livros, sabia repellir o ~nrlvitt1n l 

I ourope!~ da cond9s~pndeocia frivola, e os applausos, o castigo_ e o premio, 
mas I! .:1asse consp1cua dos homens o desquerer e a sympathta. 
que no mundo, sob os céos, neste- Todos os interesses do Brazil, to
)!tara servir se o. orad~r de uma ex· das . as pretenç~es expansivas do 
pressllo de Ca-rlyle, tão de -reuclydes Períi, todo o direito hitJtorico da Bo· 
lida_, Ta k _Garden -.occupam uma livia, ahi nest as paginas se def.aram 
pos1çllo. ~éria e consciente em rela· em evidencia clara e imparcia . Nos 
ção p~sltlva com os homens e as coi· « ontrastes e Confrontos», paginas 
sasl:iumanas. ha que o tempo nunca as smalarA : 
. «Os sertõP.S» foi o primeiro trium- essas, por exemplo, em que se re· 

pbo de Euclydes, e logo lhe a bri~t trata o Marechal de Ferro i essas, 
par em par .as portas da academia. tão actuaes em que se discute a pro · 
D~ um Ppl!~odto inditosameote dra- pen~ã0 iovasiva do imperialismo 

mattco da nossa bistoria éontempo· germanico ferretoado pelo kaiser, 
aoea fez o ge01al autor um estudo minusculo deus do Edda desgarrado 
ompleto e indescriptivel da Terra na terra e errando entre os homens 
o homem, do meio, de ampla incomprehendido, ideal~ta temeroso 
esconhec1da das nossas regiões. corao se fosse um neto tetardatario 
Traba~ho de profundas coovicçõPS das Walkyrias; essaa em que se 

esc~arec1das ao lume das theorias agita a momentosa questão da futura 
ma1s adeanta~as do transformismo hegemonia da Europa em face da 
m~no e a~tmadasão ~esejo rede- invasão asiaticai essas que refutam, 
ctido ae serv1r a sua pat!'la, não teme em syntheses, cada qual mais fulgu· 
Euclydes pôr os seus leitores ao par rante, uma opinião de Spencer ; 
da grandeza as~ustadora dos pro- aquellas que tratam da luta da orga
blemas que nos ~ncumbe resolver. aisação scientiflca que nos ct;~mpre 

Notavel-conttnua o orador,-tan· pôr em pratica para combater os 
to J?ela ~ubstancia como pela f6rm 11 i flagellos que nos devastam 
hestta-st sobre o que mais si lhP tões e redimir os nossos 
deve louvar e . ap IlUdir em 
obra ; si a forO( - pciollal 
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Comp.a. 

ITALIA 
ROMA, 13. 

A Sociedade Democratica de Milão votou 
ordem do dia reprovando o pro· 
dos radicaes que colla.boraram 

COJ~st;ituticito do novo Gabinete e convi· 
o partido a desenvolver uma oppo· 

constante ao Ministerio. 

ASSIGr,!ATURAS PARA TODO O BRA11L 
POR DOZE MEZES... . 60$000 ,. POR Sll!S !IEZES..... 3~ )000 
POR NOVE MEZES .... 48$000 POR l'RBS MEZES .... l'nOOO 

A assignatura paga-se atUan'ada: pódc começa.r em qn(llqnc" c i:\, 
mas acaba sempre etn fim Ue Mn.rço, Juni.J, Sc.te:nbr,J ou Dv.~.:::.uOr..> 

..Não se recebem assign~tur~s por meno.> ue tro3 ruozc~ 

RIO DE JANEIRO 

O boato, diz a "Pt·ensa.", tem antece· CHRONJCA EXTRANGEJftl porém que um certo individuo tem muita 
dentes que poderiam servir de pretexto i fi bom exito na sociedude, ou que o Lom cxi. 
para os representantes dos paizes sul·ame· to da peça de um autor drtuumico se nilir· 
ri canos no Congresso Pan·Americano do ( 0 JORNAL DOS JORNAES) ::n~~r;~~c~r8~·0~prcgamos pois iutrupida-
Rio de Janeiro inquirirem dos delegados 
norte-americanos, se a doutrina do l'rlonroo, Ha UJ;? prover~io Íl'ancoz quo tnmben\ 
dadas as suas mais novas interpretações, D.·' r.ur A CE'. ·· .. ANNO;: nã~ serta tradu.ztvcl seoíio por ciloumlo-

:h11 .rJ. • ~ qu_~~~ e que por Isso reproduze nr> illioma 
tambem autoriza os Estados Unidos a fo · o_ngmal; ha um proverbio franccz que elas· 
mentarem correcções _fundamen~a~s do Ou as espectativas de um optimista, tal stfica em c~ous grupos a gente quo Lom suc-
actua~ map~a geographtco e po!tttco da é o titulo de um grosso volume que , cesso na VILla: " c~ux qui arrivent p:n· leur 

Tribunal Mi!itJr de Palermc conde· Amenca Latma. acaba de publicar em Inglaterra Mr. J,l ~lent et ceux_ qm ont. le_talcnt <l'nrriver''· 
1 · d , d 1 .- I -- j Baron Russell. s ulttmos sao verdadetros favoritos ch 

delOJaeutoar'douds meT:,:es atreVe us~o,s~dor BUENOS AIRES, 13. Não é facil o papel de propheta quando I Bsortc
1
; 11d1as a _respci~o cios primeiros Sarah 

1 a e,o enen e enero 1 o t• · f t · · t , ern 1nr t emttte opin · • •t · d · f · 1 d Os 0 osicionistas de San Juan estio se va tcma para um u uro proxuno, ts e e, . . . . , toe~ mu1 o aen:,;atas e 
regtmento e 10 antal'!a, que exa tan ~- . . PP I attingivel dentro da existencia do proprio j JUdtctosas no lc;:trl's Bealm. Emende olla 

contra os soldados do seu commando,feno mdtgnados ·com 0 ~neto ~e ter 0 ~?ver?o vate, que assim se expõe no ridículo de ver que o~ que ob~tveram successo na ''ida e 
um golpe de espada um cabo. Federal recu~ad_o InterVIr na pohttca lll· ~pelos seus proprios olhos as suas previsões I co?quJstaram fan,a ?uiversnl n:lo situ por 

Jomal do Commercio . terna da provmeta o declaram que promo· desmentidas pela realidade. forma algum: os m~ts cumpctontes 0 quuli
verão uma revolução contra o Governador I Quando, porém, se prophetiza para ficados pua mdtcar os meios de triumphat 
que é, como se sabe, irmão do General Go· daqui a cem annos, o risco é nullo e póde da VIda ; RO\IA, 13. 

1\ionsenhor Gualtieri foi nomeado Au· 
üitor da NunciatLtra e~ Munich. 

ROMA, 13. 

Os jornaes de hoje dizem que a esqua· 
dra norte-americana que actualmente se 
~chu fundcada em Napoles, permanecer::í. 
:•lguns dias naquelle po,l'to. 

ROMA, 13. 

Corr) que a Cam11ru dos DJputaclos rea· 
· •rwt no dit\ 30 do corrente, 

Rmu, 13. 

doy, actual Ministro da Guerra. j co~siderar-se co~o um spql't iutel!t:ctnal . 

I agmd~vel e sem r~sponsabthJ_ad~.. Parece-me, qtta~ <lo rcfhc~o ncs~eJ IBSumpt•J' 
BUENOS AIRES, 13. Assnn se explica a multtphctdade de r que os que conqu•stam succes.~o siiu "<.Jnelles 

. . . _ I obras que se propõem a desvendar os 1 que nuuu~ penJaram nello, rn;g que Úll'lplc>-
lloJe partiram para diversas estaçoes de arc1~nos do porvir, entre as ma i é! sensatas ~~:n~e tm.uul~mm, am~m a arte o lnbut·tm . 

villegiatura al"uns Ministros de E3tado. e en<'enhos~s d:ts qnaes se me affiaura que I ~ao fazem ~Lcu"·ood i nunca procm·.tm imprcs-
"' • o "' I swn.tr o; ou,rod com a cor'cz• tlu - · 

J 

merece ser catalog:1Ja a de l\lr. Russell. suc~eo o. • " seu P•tliJn<J 

BUENOS AIRES, 13. O que di>tingue Mr. R?ssell do3 seus OU· Não so importnm com 0 lpo 1·3-l:Om os mniq, 
N . . d C t . d tros collegas em prophectas é o seu gr:mlle 

1 

nem com o qt~e os m 1i,; pou9~rn a ro r•citJ 
. a p_:-ovmCia e a umarca 0 ser.VJço a l •>ptimisruo e a sn>4 crença no progl·esso, delles. l'rabalhnm pacicutorue;;te trao.1 tha~ 

extmcç:J.O dos g.:fanhotos tem stdo em <tu e, a seu ver, nunca interromperá a sna. sempre; o as.u trnuallw prugdJc c ~elh•n·:l vou
grande p:ute auxtlt:.tlo pelos l'Crmes que os 1narcha ncce!erada. E nilo é só no pro- j co 0 pou:o ; c um du uc .rrlil.m ouviu (0 um 
de\'Oram, · •rosso material quJ elle c.:Jnfia, sen:lé! tam- gr-a_u,de ::~mor no~ boul_e.-.:u·<b, 1om lo.Jgos · 

f , . ,., . . l •. d .1 J art•god tic..,rca ele 5 1 llOJ Jvruoca c têm a bor-Jurnrtl do Com.m.râo • uo.n nu pto0 tessJ mora , merco a euuca· 1 lJrezn do ~c a ·hl~"rn 0 1 1 b . 1 1 ' t d . t' 1 1 .1 1 ~ '" 'v :Jl p Ctl~ CC C rlt ,li o. t,;llo orten a a mtus no sou. 1t o te uesenvo • 1 E eo;cs, ~ '.:et·úaJd.-.·s, 0~ gnmrl>u b?IJ orem. 
ver o caracter e a enm·g11 elo pens~me~to 

1 

prc os que nnl!i ~~ a L1a-.1:n rio .. 1ud IIc> Hu~
QUil d" atulh11r o ceroiH'o dJ noçuos m· cc lo. 0.; ocus amtgo.> h' ;Í,IUl·n-u Jlrcvi 0 111 uit::~ 

"A Tribuna" diz que um patriarc:ha ca· _ eonf11 '1(l.'l, ~tos de~I!L', quo ;> tr.\Llllho abaorvin 0 Q W~· 
,holJCo da Armenia choglld.J ha dias a esta MO~TEVIDEO, 13. Võjm108 a~pra como '!\Ir. nussc'lontontlc 'e~.o•, ou •: i'rc>~~_.,.,,., .• ~ 

URUG:TAY 

J pita!, traz auturiznçfio do Sultão para O l\1iuistro do Brasil, Dr. Xavier da que ser~•> resülvi.los pelo seculo fucuro cor-, (hdc6 que alucia não ru vilm pJdiJo vence:. 
1cgociar com o Vaticano a creação de uma Cunha, teve hoje duas conferencias com o tos problemas da vida pratica, de que o 
C.egaç1l.o turca junto de S. Santidade e a Illinistro das Relações Exteriores, a quem : act~Hll _nos ?~·ereco aimh umi\ solu•;ão O rm~ndo. está muito m h di~posto d& 
llevação á. Pronunciatura da Delegação da apresentou a reclamaçilo do estancieiro bra· · n1utto IU~ullicten~e; por exemplo, o pro- q_ue se tmaJma a apreciar 0 vcrtlatl~iro ar· 
ruulW...o.'t<.'.li.LU...I.<.IlJi.l.»..<llYJ!.!!U~J,lli1, ______ ,.ulilm . 1 Pe ir e foi amar· blcrua uo vcs!mano. ttsta e a render-lh~J homcn 11gons, e qu,ndo 
' er · · 



Esta bypothese é um pouco mlis. plaus!ve 
'o que !\ primeir.1, mas 6 no fund~ tao estrmtB, 
lo desLituicia de arte e t!lo puertl que, t:mto 
:o que reapeita aos. homens. co~o no ~uc res· 
>eita ás plau~ag e amrnaes, ddlicllmeuLe ., c póde 

·,ucoürar um lugar r.1zoan;l p~ra ella uo 0 3 · 
•BÇD illirni tt\do e no tempo mfimto. 

· Convém nccrescentar que, de todo? os noasos 
lestinos p o;;.;ivciJ, ser in e;~e o um co que. de
·eria iu,pira r-uos torrar e que o anmqmlla
uento puro c simples seria mii vaze> prcfe
·ivel. 

Rostn ainda a hypothese de uma vida 
iutnra sem consciencia ou com umn con
>ciencia completamente transformada e alar
~ada, que somos tão incapazes de conceber 
como incapr~zeq são os n"ssos olhos ele. per
ceber outra luz do que a r1uc van:\ do 
infra-1·ermelho ao ultr:>-roxo. 

Como todos os gt·andes espíritos qu_e o 
precetleram nesta impossível tentattva, 
.\Iaeterlinch declara-se vencido perante a 
eterna esphinge quo o devorará cedo ou tar
tle,como nos cle1·orari.Í. n todos-sem que ao 
;nenos possamos ter legitimamente a cspe· 
rnnçr~ de s 1ber, depois de . dol'orn.dos, al
~uma cousa mais elo quo sabtamos antes. 

* 
* " 

OS FIL'!SCEZIJ:S JlTLGADOS PEfJOS 
IXGLEZb:S 

Desde a enien!e conliale que data de dons 
annos a pena>, os Inglezes est:io de.sctlurindo 
nos Francezes qualiclaclos de que n:io 
peitaram thtrante os sccnlos antcrio•·es. Não 
é est11 uma das menores vantagens desse 
Accôrdo diplonHL~ico. . 

Num nrtim> sobro A t·ida e a ltfl •mtw·a 
france.~as d~ .Fortniyhtly Revim, 1\Ir. W. 
Lawler-Wilson aceit1' como synthcse ou 
psychologia da raça frnceza a dcfini~ü.o dn 
França, por Mr. Ilenri Houssnye, como 
«Uma nação de artist:ts e de soldados». E 
accrescenta as seguintes reflexões de 
.~ropria laHa: 

NA AMAZONIA dos maioreP dramas da impiedade na his· Não o ligam sequer á terra. Um 
toria. do famoso « Re()'ulrunento » torna-o 

ENTREVIST.l. CO~I O SR, J':UCLYDI:S D.\ Cl~HA. 
Depois ha o íncoercivel da fatalidade phy- hospede dentro da propria casa. Citemo 

sica. Aquella natureza sober.-.na e b~utal: na sua incorrecçiío expressiva: <~Todas 
em pleno expandir das suas euerg1as, e bemfeitorias que o liquidr1do t1ver 
uma ad1•ersaria do homem. No perpetuo nesta propriedade perderá toblmente 
banho do v•1por, de qne nos fr~lla B:~tes, roi to uuu vez que reti1·e·se., Dahi o qu 

O autor dos Serlves voltou ha. pouco do comprehende-se sem duvida a vida vegat~- doloroso que pateutcam, de ordinario, 
Alto Pun1s, onde, com espantosa tenaci- ti v a sem riscos e folgada, mas não. a do h· pequenas barracas. O viajant? •m~cttr ,.-.. a 

dade, desempenhou a commisslo do que o cada vibração do espírito na dynam1ca das mal descobre, entre as sororocas, a 
incumbio o Sr. Ministro das llelnçües idéaR, nem a tenxão SU!:lerior. da vontaJe tissima trilhr~ que conduz á vivenda, 
Exteriurcs. nos actos que se alheiem dos tmpulsos me· afogad1 no matto. E' que o m"mdor 

Ntio só mente nos p~rccia interessante ramente egoísticos. N 1io exagero. Um despende o mais ligeiro esforço em m 
ouvir a opinião do homem de scienci'l, medico iblbno-bell:ssiruo talento-o Dr. o sitio de onde póde ser expellido em 
que é Euclydes da Cunha, úcerca da Luigi Buscalione, que por alli ando~ h.a hora, sem direito a reclamação mais 
re~ue ncnbwa de peiÇan.cr, como tam· peuco temp(', caracterizou as duas pnme1- Esta resenha comportaria alguns 
bem se nos alligurava con1·euiente escla· ras phases da influencia climaterica-sobre o plos bem d"lorosos. Excuso·me de 
rtJccr vagas noticias (1ne se divulgnram. E' forasteiro-a principio sub n fórma d.e uma sentar. Seja como fôr, püe·se de 
saLido que se chegou a pôr em dul'ida que superexcitaç:io das fuucções psyclucas e a urgencia ele medidas que salvem a . 
a sua com missão houvesse tido integral sensnaes, acomp'lnhada, depois, de um len- dade obscura e abandonada: uma le1 
cumprimento, assim como se esp:~lhou que to enfraquecer-se de todas as faculdades, a trabalho quo noLilito o esforço do. home 
o Sr. Enclydcs da C unia achara um erro começar pelas mais nobres... uma justiça austera que lhe corce1e os 
na linha Beni-Javary. - l.'t!ns, neste caso, de1·eremos cruzar os mandos; e uma forma qualquer do 

Pa:a elucidar todos estes assumptos pro· braços diante de causas tlo poderosas 1 . tead que o consorcie i tet-rn. 
curou um dos rodactorcs do Jornul o _Nunca. E' precizamente de taes desam- - Ahi esU. uma bella these 
chefe da com missão explornllora do .Alto mos, antittuissimos, quo resulta a desfavo- livro... . . 
Purús e teve com S. S. um" conversa em ravel situação social naquelleslugares. Para _Quo farei, talrez, se m-o perm1ttlr 
quo mal pôde formular a1 perguntas quo a propria fatalidade physica ha o corre- engenh.-'lria errante e to_rt~rnda ... 
project ·•ra. O brilhante oscriptor fallava ctivo de um regimen adequa:do-ao passo _ M·1s quo lhe pcrmtltlO executar 
qunsi sempre e de tal interesso eram os que lá 09 que geulmente se. firmam nggra- cente encugo flUe lhe deram. . 
seus pontos de vista, que o nosso compa- vamos inconvenientes do cluna. Por exem· _ Inteimm<'nte. E a este propostto 
nheiro te1·e de so limitar quasi no exclusivo plo: M·lll!Íol!, cidade quasi sub o Equador, ria, aprol'eitando ·mc da sua inter 
papel de ouvinte empenhado em reproduzir bate trinmphalmente o record no consumo d.,struir com um quadro docume"'"'"u''· 
o que se lhe dizia. As ~~~~~!L!:~~~ do alcool, nã.o já sob a f6rma ~a C<\CI~aça pie- trabalhos e até de temorida·.lcs, um . 
e ora precizo acompanhar os beia, senão do sumptnario wlnsk!f fmto para rante cochichar de du•·itltls, •1ue nem sei 
e o dizer tã.o pessoal e expressivo as fda_5ens d1, E iCOssia cu dos chopps que lhe onde partem. Nf1o o farei. Baste-me 
nhecido escl'Íptor! chegam, conservados em gelo, de Hf\tnbnr· rantir-lhe qué, so huu1·essemos voltado 

O Sr. EuclyJcs da Cunha é um homem go. Entretanto uaquclh mesma cidade é boca do Chandless, onde chegúmns 
simples, que não gosta dns molduras faus- vulg,u 0 encontrarem-se Allemães e Ingle- da um nanfragio, justificaríamos :.í 
tosas que convém a umn entrevisb para o zes, que alli assistem ha muito, de rosto co- dado esse rectío. No emtnnto """"'"r·'"-"''n 
pnLlico . Qoando lhe manifestá.m,,s o desejo rado a exuberar s1mue, pisanJo rijamente nos, mil! apparelh~dos, oo~1 o deso 
de um~ hora de palestra e lhe pedimos qu com os sapatos brancos as calçad.as insola· támos ainda 63 dtaa do v1agem tort 
fixasse lugar para esse encontro, estavnmoa das-indemnes e robustos, pela ctrcumstan· em canôas, para attingirmos as 
numa livnria. - « Aqni~uizllr; 11.&2!_&, cia uniea de abandonarem os antigos hnLi- mais meridionaes e l'l m 1tns do Pu~ú~; 
se lhe convier»- respondeu. tos, submettendo ·se a. uma dieta tropical pnzomol-as e osti\·emos dez mmutos 

Não, nlli não podíamos conversar; eserupnlosamente mant1da . valle do Ucayale ... 
gente de mais e um barulho de No intel'iot• n inc,mtinencia. ainda é mats Além di~to, o Governo sa~o que, nos 

Nós achamos os Francezcs nosa0s auporiorca Sahimos e numa sala trnnquilla, solta. As hecatombes nos sering11es, os ela- mites da minhro incumhencta,, não ha 
em t•a.ffinemmt, tni\S uão em civilizaçil~. Do- de insignificantes pormenores que 'tO abtlrtos nas fileira~ dos n:>ssos soldados ponto, um iuciJento, umn .mr.:um tados ue maior delicadezn do que nud, tem · t bl' t á • d f 

A m eresse para o pu 1co, om tr.os ultt'mas expetlt'ço"es, tem to os uma · d qu•l c\t n"1cJ possa tn ormar muito menos ternura e compnixfto. sua con- acerca a " ' 
ceaçlo da humnnida<le 6 maid larga do que n seguinte, que não reduzimos n preponderante: a cr~rencia de um re· SOO'uranc;a . 
nó!JD, e ns auns maooiras muito mais secluc~o- logo - só mente por ser impossível, pelo abuso do alcool. O :_ Por exemplo : que ha, . de 
raa. To vin 1lll actual contacto com as var1ns liachygrapho, os terroos perpe~uo atesta de ferro» ácerca de utu engano na hnha 
.,~!r!~~n~•::;:=temos ia vezes.yeultado. e que o r . Gomes 1 • 

ftD. • re-ve$8. A sua iutelli- na suas observações~ _ Infelizmente osJ:e caso (que nao 
g&llOia br1 a com uma1uz waia br~lhante, m':' ge de modo a.lgum .o\'ecente Tratadq.lie fàlta-lhe a abundaucin, a maturtd!lde e n· á d 
queza de colorido dn intelligeucia briLnnnica. tropolis) sahto, mu1to .a meu m, o gra 0 • 
Se compararm011 uma~ com ns outm~ as nossno reserva em que de\·ena ficar· 
classes operarins, eucootrnremos o rneamo ge· isto: no dia 21 ce Sctcmhro, 
nero de subtid di•crepaucias ; os Fmn~o~o:; de · 

0111 
Barcelona, determinei-lhe a 

senvolvcudo uma iutelli!>eoc~B rna~s :a~lt~-'~· ,~m~a~.;:J.,_~:;,;;:;:~;;~:;;:.:~:!í:::J:::.:.::.!::;~~:,:J:.:J..Üililil.IW!I.o"..JlcJ:e..-!Jt-.l;.e.rt:iJ.:.el_ll.elibe.r.i~>Jll!cQ.L;.;.;.;-.::..:.:.;.;~~;_-_..._~--''--"'~~~~~·--"" 



ROMA,l3. 
Chegou a Turim o Ministro das Obras 

Publicas, Sr. 'fedesco. 
S. Ex. depois de conferenciar com as 

autoridades da cidade, partio para Genova. 

ROMA, 13. 
O Conselho de Ministros, na reunião de 

hoje, occU!JOU-se da nomeação dos novos 
Senadores·-Havas. 

• 
ESTADOS UNIDOS 

NOVA-YORK, 13. 
Os jornaes noticit~m qua,por nc~li~encia 

dos .Americanos empregados no serviço de 
desinfecçJ.o em Pnnam,.í., origiuou·Re um in· 
cendio em casas clnqualla cidade habitadas 
per Chin&zes e logo se commuuicou a outras 
com incrível rapidez. 

Jornal do Oommercio 

NOVA-YOil.K, I:{. 

O Departamento de Estado informa la· 
vrar enorme iocendic>, que ame11ça devorar 
a cidude do Pann.m:í. • .A população percorre 
as ruas, alvorotatla, <Jommettendo toda a 
sorte ele des:~tinos. 

.A policia é impotente perauto tanta de
ordem. - Ilavas 

PERÚ 
LDIA, 13. 

Fnlleceu hoje um filho de Bolo;::nesi, o 
hcróe de .A.rica. 

Viora a esta cidade as3istir á. inaugura· 
çilo da est:1tua em memorir~ do seu pai,ceri· 
mooi>l q1t0 se celebrou com gmndes fest11s. 

Jornal do Commercio 

• 
CHILE 

partamento de Treinta y Tres. 
O Ministro do Brasil apresentou do· 

cumentos que comprovam a veracidade do 
facto. 

Jornal do Oommercio 

FOH.TEZALA, 13, 
Foram publicadas as iostrucçõcs para 

a cobranç<:~ co imposto de consumo de ao· 
côrdo com a lei votada pelo Congresso Na· 
cional, 

FORTALEZA, lZ. 
Cherramm o Senador Pedro Borges e 

Deput:do Gonçalo Souto que foram rece· 
bidos pelo Presidente do Estado e grande 
numero de amigos. 

FORTALEZA, 13. 
Passaram para o Norte os Deputados 

Rogerio de Miranda e Aurelio Amorim. 

FORTALEZA, IS. 
Brevemeote será. publicado mais um 

jornal, o "Correio do Norte", orgiio ca• 
tholico. 

BAHIA, 13 . 
.A "Gazeta do Povo" coubioth a OC· 

cupar·se do parecer do Dr. Ruy Barbosa, 
tratando da interpretaçrto grammatical do 
texto constitucional. Promette escrever 
ainda mais tres ou quatro artigos e, no fim, 
ren;Jil -os em livro. 

"Rmbora a "Gazeta" discorde radical· 
mente da opinião do Dr. Ruy Barbosa, 
trata. este com a maxima cortezia. 

BAIHA, 13. 
Ha dez dias que se nã.o verifica nesta 

Capital um só caso de pest.,, 

seculo impacien~nr-se-ha de ccr~o com tuclo 
1 

é .~ais da sua propria 
anto lhe roube o tempo com occu'Jações dos- mao do mundo. 

~uidas de intcres3e, qune3 n3 de v~stir e. de~ Entre os profissiooaes artísticos ha 
pir b.to para cffdtos mera~cnte .attra~ttvos. grande numero de sonhadores quo 
Neste cnpitulo ha de produz1r-sc mdubttaval- muito nnis em si do que na prupria 
mente uma grande simplificação nos dctn.lhes 0 o~ que executam obras não tôm tempo 

...; re "1ucç"o pr ... tica no numero do1 o\::- . . . a maA.ma ' -" . . devl\núiL>S. De SI propna e!:!crovo Sara.h jectos que compoe!ll o vcsturmo nl3SCultuo ou n I ·dt o 

feminino. • ern liU • 
Os elementos cs~encit\es de um troje ractonal 

serão: uma ve~timenta iuterior em con~acto 
oom a pelle para o asseio ; outra, por ctma, 
para o resg~ardo do frio ; e, finalmente, uma 
capa ou casaco. . 

A veste iuterior será indubitnvelmente fetta 
de alg:1m producta analogo a csso3 pr.~cis <le 
seda Jl.exiveis c m •ll~aveis que o Japao ost1 
agora fabric:mdo, d9 maneira a poder ser des
truido umr. vez Licado do corpo. Nii.0 é de re;to 
de3cjnvel que um r. profis>iio _Lfto ius.tlu_bre e ele· 
gradauto cJmo a de b":adctm sobravtvr. num::. 
civilisação realmente admntadn. 

O traje masculino e feminino sori pr::~ti· 
camcnte ideutico, excepto n a p:~rte externa; 
mas ahi as differenças serLio importante~. 

Realiz!lntlo (como de f~cto reali1.arcmos) a 
teacleucia du.; sexos p:>ra ao torn•trc.n mcuo,; 
divergentes n~s su:~s cnracii)t·istica, naturae_> c 
mornoJ, procu t~{\ren1os iusLi n cbiv ~\m?n t? mnutor 
entre e!le."i to \_los oa contra3t e.:; po3SIVCB. . . 

Se a roupa iuterior da mullJer niio ddie,nr 
muito da <.lo homem, 03 no."!~O~ cle.>ceurlcn "~1 
femininos adop~arão, som dGVlth, um traJe 
semelhante t\0 a .. H.oaalimla, d~ Sh<tkC3pcar_e -
tuuic.~ e camim ~té o jo;llw, cum po!rtuas 
foij.(ls do algum tectdo ela2ttco. 

Em raparig<~, nunca de>cjci sor ncl.rill · 
pensionista tlu 'l'ho .• tro Fr;\uccz, nunca 
continuar, pelo menos Jut·antc os 
t.ernpos. Oa soahoa extravagantes de 
scenicos que pnrocem iuspirar algunHB 
Iuglezas, do meu conhecimento, nunc" os 
nltcei. Nu,tca sonh>i. Niío tinha tempo para 
O quo fi~ foi t~auallur simplesmcutc, porq• 
tiul.n ilc LraLalilar. c 

Belb,s palavras, bem dignns da prodi· 
giosa encrgitl ~ue sempre carac~e1·isou Sara h 
Bumhardt. 

* * * 

E' Ii.\DlORTA.L A NOSSA ALMA 7 

Eis um assumpto quo nilo prima p 
mente pda novidade. 

Desde que a especie humuna npp:trcca 
nn. terra--e não foi hontom,-tom elle 
licitado as meditaçuea do iunumeros 
sophos o metnphy;;icos, entre os 
cont:\m alguns dos genios mais 
de que reztl 11 historio. 

'l'ollos estes esforços accumulnclos não fJ. 
A tranr1uillitl:lde com que Mr.Ilu~s?ll lo· zeram acli;~ntar um passo a soluçiío do pro

giféra no domiuio da:> motlas fen_nmnns é blema; o qc;e até certo ponto ju~tiuca a 
sorprendcnte. Como so a evoluçao dessas c·Jnvic]lo de que assim succederá pdos se
modas se guiasse por consitlerações de com· cuJos adiante e ele quo faremos botn rnelh ·1r 
mOllida<le ou de logic:1! em emprog:w o noss., tempo e a noGs 1 sub· 
Passemo~ agora ao capitulo locomoc;ilo · stancia cinzenta na decifm•<ào do enigmas 

Prophetisa ~Ir.Hus3oll quo os tt"fl~sportes menos ins<>luveis. 
nas cidades so effec~uarLio por meto do ca- Certos espil"itos não des11rmam, porÓfll, 
minhos r<>lantcs. perante elle o não hesitam em ao preeipitar 

Na1 po<Juen·ts ci~a.d•)S e p1ra o~ transpor- no abysmo com a esperança do lho attin· 
tlla entre cidades vizmhas haver:... automo- gircn1 o fundo. Eis, por exemplo, Mauricio 
veis baseados no principio das ba!au;;as l\laeterlinck, o aclmiravel poeta o psycho· 
nutomaticas . O viajante quo quize'' servir-ao logo, que tambem sentio a fas ~lna~:io do 

SAN'l'IAGO, 13. l'L\.illA, 13. de um dellos introduzirá numa ·fentla monstro e se deixou arrastar ~or olla para 
CoPtinúa a apuraçlo elas elei.~;ões sooa· .A firma Mattos & O. despachou hoje na ad-hoc a moeda correspondente ao aluguel fóra do circulo normal da actividado do seu 

toriacs. Dircctoria ele Randas um carbonaj.;o do do vehiculo paro. o. distancia que so propõe pcus1mcnto. 
Hontom, os debates entre os políticos peso de 178 grammas, comprado poli' a ,percorrer e por·se-han caminho. Sabemos que a materia ó iuclolltmot.ive\ 

adversos attin6iram as raias do escand>ilo. 8!:000$000. I-., subentende quo. daqui a um s_eculo e sujeita a trnnsformaçüei evolut.ira~. Cre· 
1 t · "oda a .,,...be aauerá gu1ar at,tomoveis, .o mos quo a n ossa alma é immortal; mas A polioil\ teve de expu sar os socrd ar10s • ..- •~- B 

da mesa e 0 presidente e socrctarios dos q~o ni!.o ó 1taua. u~tB COilSI· quues são as tr msfor:n:1ções que a espo1·am 
@tv;por t!1i. f '}. 'llo tlefjois c a mor~e-? • 

ttb.lr!lea quo ~ · « eaer\ttth io-. Jle 1800 umA rua ~ão .Sobre este t.hemB, b~·evo lltaot.urliDC\ 
~~wW~~~~~~~~d~o~~~~~~~~~~:=~~~~dd~~ -.~~~~~~~~~~~~----~~ 

·-..:· 



nre-no -c-xv.eza ma~uat . l.'H:cl/Q n "}'\YeT. ou~·cl eu rru:nu:sr-uu, lJU us suureS"=n-cera g ,...,ovc'":''~""""......,....,---~--,~===~~-.-::c=k"....,.,==•...,.....,,,.....,u'""' 

~od?sl ,dos Flmuc~ze>t t em -~ ma extlraorcllm''.'f'"' sull· ll iOilte, n o desemb ocar d o ded •• lo flor ido Er.: t re ;ant~,";";xemplo d us lnrrlezes do L'Í lana e eno • encon r, n • ti ' , z ' 
enc" o t c caruc cr; ucn ~ro r <Al tmLc~ <a <lo 'I'·• ·" 

111
•
1
- b t l · M ' ,. " O passo nua " I tt' tu rl o oft'tct""l e\ 8' "J~ ' 47" 

sua prupri:-. concepção são marad th
0
:;amentr .· 4 • .J ~P-- . . l... n er o em c teto para o g ran d fl llll.os, sempre se encontra ao lon o-o do " ·• ~ a ~ ,v • • · t · · 1 10 e autes un1 desnp nt t A Puru's r d 'I d t " f Ora, o lll :\is biso nho obs~rv ac l o r sabe •1ue 

conôis entes e pcrret~o> ; ru a~ o.1 Tnglezo >, 13 1.Ju- • ,., , " amen o . ~ass , ompen o varolll , en re as aces 
tan?o s~n~p rc por um<-~ \'i tb m~is b r:p, tem tle ao uas c, certo, s em par, cap:•z daquelld en:~baciadns do commum da~ gentes, 0 rosto nm a dil·e rgcm cia ta l, d e qu"l~ i 9', em seme-
mutto mat3 unidade Je d irecç1io . Em :;Lllnm:t l et'l'ú t' a q ue se r efere \\'allace. mas como a m maJo de um ou out.ro Cearense desem- lhante coonl onnda é inc:s:pli crn·el. E C<ll 1'> 

cad a nação p are~e providencialmente clc.,ign:td~ todus nús desde mui cedo .;izamos UIU p enado. E' um abstemio; 0 simples facto os cóos n.lo me pr<rpiciaram ou tra cstrel l '• 
par~ ser o co111plcmento, o correct ivo c a f.t>ci - .-\.mazonas jrJpal. mercê das p;giuas sin" U· d9 se não desmandar garante-lhe a exis- considerei errad~ 11 m inha la t itude. Mas 
"l a~.ao cb outra . ~arm ollte ly ri c~s dos nil.o sei q uantos \~"j 11• tenci::t . depois vi, sot·prendi,lo , quo ella pouco di

~111 cer ta altura uo seu a r.t igo , o cscr iptor 
e m1tte sobro a c1·ol uç:ão d a l ilLcraturn 
franceza itl éas que merecem ser C IJ t~h ecitlas. 
A _se u ver uma das razões por que a n:1ç1o 
~ntannica -- o oscriptor diz mais expres
stvamcnto a matron ·1 inglez:. - acolh eu 
com sympathia a 11pprox.im ação r ece nte eu 
t re os duu s povo.J, dip!omaticanwute des
ignada sob o nome de ententecurc/ i tle ,fui '" ' 
g ranclu e qunsi s or prcnde nte transforma
ção que se ope rou no esp iri to dn li tteratura 
{rancoza du ranto os ultimos quinze annl!S», 

• A insens:.tez, o veneno c o vicio que pmLlu
zmlm ::\ sun terr ivel fior.1çi'í.o ha a~ia~e nano·; 
deixaram de flori1·. · 

Deste ·l"il trcmednl em que tanto> nobre> c.> 
piritos se hav iam at.ascado, a l ittcmtu r~ ,1, 
França emergia guasi completamente dc•de 
então ; cloildc se infcra com a mais cbr<:~ evi
dencia quo a irnmoralitlacle e n corrupç:1o Llcssc 
perioclo n [:.~ estavam arraigados !10 car:c~tcr fran 
c~z , L'~a vi raç~o snud:wel soprou sobre o c.; mpo 
lt ttemrw e oo JOYcns autores ele hoje em vez ele 
degmclarem o seu taleuto em tentor ultr.lpas
sar _B ~mcle l a ir?, Maupa s'nt (1) e Zola no oc u 
domtnw e_::;pccJal,, parecem preferir eutregar· ióe 
á producçno de lt vro> engenhoso.> c excitantes, 
embo:a algum t~nto patetas (foot sh) para o 
(',xerctto se mpre crescente de jovens leitores . 

Num catalogo de livraria notou o escri
p tor q uo uov ~:Jnta e cinco dt~s nol'cnta e 
oito p ublicações mais recentes cstllvam 
marcadas com o as t eristico q ue indica pod er 
o volume ser p osto "nas mãos d e toda a 
gente » . 

O escriptor traça em seguida um ret rato 
verdadeiramente encan tador o in te irame nte 
jn~to dn m ulher e da moça ft-an cozas , tiiu 
calumniadas na li t teratura e tão di" nas de 
adoração e de resp eito. o 

* * * 
ESPIRITISI\1() 

Falleceu um destes dias um cer to D r. 
Slade, que ha uns vinte annos se fez co
nhecer em França por faculdades psychi· 
cas muito extranrdinarias, que o t or na ram 
celebye P?r algum tempo. Varios homens 

r 1r1 en t re ou L· s o Dr. Gi ie1· u 

Jantes r1ne dcsJe Hu mbolll t até hojo con· C ,lh e-se dis to qu e as ci~cu mst ancias ex- vergia da de W. Chaudl ~ss, e men os ainda 
tcmplaram a II;,lre p roffigiosa, com um te ~na~ ~e dobram e se att enna m, dosdo que da d eter min ada pel•) co m miss:u·io p cru 'lno, 
c·spanlo quas i rcliJioso - succodo um c:~so o m dtnduo as repilh assumindo uma att i- t r cs dias an tes. E~ te accorJar •le t rcs obser· 
l'ulgar de psychologia : ao defronta r mos 

9 
t u~e d efens iva. Q uanto ás ou t ras , t alrez va•;ões firmo u- me no. cren c; a de u u1 enga no, 

Amazo~as real, 1•emol-o inferior LÍ i ungem m:u s g raves, porque traze m a e ller <> ia ac- eqni1•o~o. ou o tpe melhor nome t enha -
su~_JCctiva ha longo tem po p refiguraLla . cum ulada de a lguns l•ellws erros lti~to - porq tw, d igo o sem f:.lsa mode.;tin, me j ulgo 
.\.Iom cltsto , sob o conceito estrictamcnte ricos . .. incompeten te pa ra ser si mples actx ilia r ue 
artio't ico, isto é , como um t rceho d a terra. - Exac~amente,., Des0 jar ia , subretudo, u m Cunha Gowes ou de Sr~tchel, que é, 
··brolhando em imagens cnnazes de se fun• t],Ue me dissesse alguma co usa ace rca d l h oje , 1° astrouomo de Grecn wich. 
•liren~ har mou ios:un entil Õa synt hese d s ttuaç:io social dos se ringuei ros. Não os corrigi. A ffi rmo apen1s que a mi 
um.1 ' .mp r~ssão empolg:m te, ó de to<lo em - \'ou enliio ao fim das consiJerações nha caor ,J e n ·1 J :~ se appro:s:ima muito mais 
todo m ten or a sem n umero ue ou t ros lu · q ue ia oucadeando. d a realicl ade que a do 8°,ü5',4i". 
gares do nosso paiz . Toda a ,\.mazonh Q uando es t111•a em I\Lm :íos, antes d a E isto n llo ó d e \"Cri llcaçlo ditlici l. 
s.ob est e nspec ~o , não ~~le o segmento dd subtda ao Purús , ouvi certa \"e?. a u:n colle- - E a linha fu t u ra , d e li mites, co:n 
li,lto ro.l q11e y l\1 do E spmto S anto á pontllj ga esta phrase golpeante : Parti por onde p r~ssar~ ? · · . 
do M m duba. E' e:n l'id ."l 0 m co.iM " N o ,Act·e, como em t oda 11 parte , 0 - Res pondo ful;:ndamente, sem a mínima I 

uac ro da terra; mas ch t~tamente re atiJ , homem e uma formação do meio : 0 meio r esoons·1bilidade oilidal. 
num p ano onzontal que mal alevantam é detestavel; o homem, Í<Yn iJ bil.» N ilo se i o q ue p ensa o G overno a este re· 
üe u rna b;~nda, á feição da Ul!?tos de uma .E', felizmente, exnger~dissimo 0 con· speito; e d elle nun cr~ t i1•o ou tra~ instruc· 
eno.rm e nD l,clura que se quebrou, as set·· cetto. De facto, o seringueiro é um derrt·e- ções alé m das que entellCiia m estrictamen te 
rnmas ele g res de Moute-Ale" re e 115 serra~ dado qu_e se degrada. L :mge do sólo nativo cc•m os trabnlhos de ra conh cciment:>. S ei o 
g raníticas das Goyanas . E ~orno lhe falt que ~etxou num lance de nventureiro, 0 que s ·•bc t oda a gGnt e. As pret cnções pe
a lin ha 1·ertical, preex.cellente na movi, proprto afastamento e a grande cópia de ruan o. s roçam pela m (lis inH•g i no.~a fanta
rnentaçiio da paisagem, em poucas horas 0 d<!sillusões que o salteiam, acabam por sia. São n ada menos qu e a revi1•iscencia 
obse t·v;.clo,J:_ cede ás fadigas de monotonh tra?smudal-o. Obliteram-se-lhe mesm o os histo rica do d esmoraliza do anachronismo 
tnatura\'ol e Rente que o seu olhar, inexpli· ~lats fortes e generosos sentimentos. Mas de S. Ilclefunso. 
ca 1· ~lmente, sc.abrevia.nos sem fins daquelles ts.to está longe de t or a generalidade e a fi. A linha que idealizam, partindo das nas
horizo ntes vastos e indefinidos como 0 d OI! xtdez de um a ttributo social. E' um acci- c2n tes do Javary a bu scar a semi -distancia 
mares . dente, dig_am~s mesmo, uma doença aguda, do M adeira, golpeará fundo o Amazonas, 

A impressão dominante que tive, e tal- ma~ transttor1a- e provém quasi todo da indo passnr nas cercanias de Labrea. 
v.ez c~rrcsponuente a uma verdade posi- rn~ts. falsa, da. mais revolt-lnte e da mais Nilo commentemos. Transponhamos, á 
: 11·a, e ~s t:. : ? homem, ~i, ó a inda l!J!l crumnos:\ orgamzaç~o do trabalho que ain- carreira, o as8mnpto. Baste-lhe saber que I 
mtruso 1c 1 ert lll en to. Chegou sem s er es. da en~enhuu o m a1s absof\' en te e" Jism o de L ahrea para mon tante ha para mais de 
p_c rado n em deseja o - quando a naturez" De feito, o sering ueiro (e não desç,namo~ 20.000 seringueiros. AclcliLai-lhes as mulhe- · 
atn da estava arrumando o seu mais \"asto e o patrão opulen to, s enão 0 .fregue.~ fuugido res e crianc;as ; e ajuizl reis da população 
luxuoso saliio. E encontrou uma opnlentll á. gleba das ?estrad~ts» ), 0 seringueiro rea- que lá se tem for m'ldo desde 18i0-e que, 
desordem ... Os mesmos rios ainda não se hza uma tnste anomalia : é 0 hom em que 1·ngarosamente, pertinazmente se dilatou 
firm aram nos le itos; parecem tactear um a trabalha para. escravizar-se. no arrepio da corrente do grande rio até 
sttuaç:io de equilibrio derivando, divngan Demonstro esta. enormidade precintnnclo- go lü' d e lat itude, onde se erige Sobral, 
t cs, em meand ros_ins tavois, contorcidos !!In a eom alguns cifrões seccamente p \Jsitivos ultimo s it io b ras ilei ro. A 9° ~i:í' v ~· se o 
sacw<Ls, cuj os is thmos a rel'ezcs se rompem e lileguros. primeiro ~i t io p eruano, S anta Ros"l. 
c se . soldam nu m a desesp eradora formação Y êue esta conta de venda de um ho· Pois bem, o maximo das pretençõíes pe-
de Ilhas o de lagos de seis mezes, e at n1em: ruan~s - é o meu parecer t udo individual 
creando fór m as topographicr.s novasemqut- ~o pr?prio dia em que parte do Ceará 0 -:-será tr~duzido_ geonwtt;icamentc pela 
est es dous aspectos se confundem • ou ex sormgue1ro principia a devet·: deve 11 pas· hnha que mterfenr o Pnrns n :1 la~itude 
pt~~dindo-se emfuros que se anast~m---"'••"""'~m de prôa até ao !'ará (35$) e 0 di- m édia de ambos, !3° 20° . E ' o ma.ximo, in-
reLICulndos e de t odo inc:u·acteristioea- 'ée o que rece~eu pata p~eparar-se(150$) . sis to. Conversei longnmento com os nossos 
q.ue se s~iba se tudo aquillo ~ . .betw u~a ba m a 1mportancta do transp orte, rudes p~tricios dnq uelles rincües ; e fei que 
CHl lluvtal ou um ma vftáà\ment& ret;a numa ualquer, de Balem ao ba r- se in~urgirão - até mesm o contra nós -
lhnclo de estreitos. racl!.o longinq q ue se destina e que é se acquiescermos num outro parecer mais 

Depois de u nioa enci1ente sedes- na media, de Additem se cêr ca d~ desfavoravel que o deste juizo element:u·. 
t~ O a.ra · de Salomã • ,~,Aru~~~~~~~--------~----~ 
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sêll!llo :~!flHWI\1~'!' 
d& A:bril ile • 

O Dr. trouxe um certo numero de 
1ousaa, marcadas com a sua rubric~· inspec· 
cionou a s11la on_de iam effectuar-s; os phe· 
nomenos; exammou a mesa de Slaue o fato 
que este vestia, obrigou·o a descalçar o; sapa· 
tos. Collocou em seguida em cima da mesa, 
separadamente, as nrdosias que não havia 
largado. Slade pegou num pequ·eno fra· 
gmeoto de lousa, de oito a de:~~ millimetros 
de comprimento, quebrou-o ao meio com 
os dentes e collocou-o sobre a lousa do 
lado opposto ú. assignatura. Cobrio e~ se
guida esse fragmento com a se"'undn lousa 
e collocou verticalu1ente as du:S lousas reu
ni~~s sobre o ante-braço esquerdo do Dr. 
(hb1er, que descreve assim o_ que se passou: 

Eu não perdera de vis~a um s6 dos seus mo
vimentos, nem tii.o pouc" lld lousas. No mo
mento em que Sla.Jo inclinou as lous:-Ls para 
as coUocar verticalmente, ouvi o fragmento 
solto da ardosia e<corregar no espaço aberto 
e9tre as duas superficies pela madeira dos cai· 
~1lhos. O quarto eata\'a bom illuminado . 

111. A. esttt á minha direita e Slade á minha 
esquerda, todos trcs com as mãos sobre a mesa . 
Tenho debais:o dos olhos as mãoa de Slade, uma 
das quaes se npoia sobre as lous:~s par:~ a.> se
sarar. 

Ao cabo de vinte ou trinta segunclos sinto 
uma forte pressão dns lousas sobre o meu ante
)raço. Slade diz sentir passar-lhe a ncorrenten 
?elo braço ; o que parece fazel-o soffrcr um 
pouco. 

Fazem-se ouvir algumBs paucadas surdas n:~a 
lousas e a mão de Slade permanece immovel 
De subito ouve-se didtinctaruente o mu"er d; 
bocado de ardosin como se esti ves;e o oo;~re
vendo. Nem um dedo d3 mão de Slade se 
~ove. Auscult? as _lousas; não h:l du\"id,\ pos
Bivel; 6 no mtenor dellas que ~e produz 0 
ru!do. Ouço tão bem quanto é oossive l ouvir 
o traça~o da escripta e a pontna~ão. Por qultro 
vezes ddierentes o mugido prolon:;nclv de um 
traço. 

E' um homem de sciencia e de probidade 
que escreve este depoimento. Quo pensll' 
delle 1 Por que meios pôde Sbde mysti· 
ficar os seus companheiros? Richct, outro 
homem de sciencia, considera estes pheno
menos como muito sérios. 

Não faltam, porém, homenR de não me
nos a?toriuade que zoml.HIIll delles . QJem 
acred1tar? 

Entre os convencidos figura Victoricn 
Sar~?~· esphitista ferrenho, que sobre o 
esp!r!L1smo. escreveu uma comedia que os 
espmtos nao salvaram de uma qu~dn a pi· 
11ue. 

- Ha sujeitos, costuma elle dizer, com 
quem é baldado ·discutir, Recusam-se a 
aceitar a evidencia desde que elll\ contra· 
ria as suas idéas preconcebidas. Mostre-se· 
lhes o facto, elles verificam·D·o; invoca-se 
a sua aftlrmaçAo, renegam-n-a. O medo do 
aiMlo an::~iquilla aellae-o amor da ver· .... 

Sardou havia sido tambem incredulo, mas 
encontrou muito cedo na vida o seu oa· 
minho de Damasco. Era estudante e com· 
punha trngediaa para o Odéon ; morava 
nu_ma agua fu_rtada ~o Bairro Latino e pos· 
auxa como untco obJecto de luxo um piano 
~ue transformára em guarda-fato. 

Certo din, estava trabalhando socegada· 
mente, quando ecoaram por detrás de si 
sons plangentes e musicaes. Voltou-se 
n!io havia ninguem no quarto. E entretant~ 
o piano resoava como se o tocnssem de· 
dos ageis. Olhando com attcnç1o para o 
~eclado que ficnra aberto, notou que as 
\;~elas se abaixavam em cadencia. Appro
xxmou-se; a tenue camada do pó que 
as cobria não fô1·a alterada por nenhum 
contacto. A melodia continuou até o fim, 
uma \·olha romanza de Haycln ou de R a
meau, e o instrumento emmudeceu outra 
vez. 

Sardou consultou ácerca deste phcno· 
me'?o um estudante dos seus amigos q ue 
aab1a versado em assumptos de feitiçaria e 
que lhe declarou: 

- E's medium. E não suspeitas sequer 
~a tua força. E's um medium que se 
Ignora. 

Sardou, entre a magia e a arte drama· 
tica, optou por esta. E ffl3 bem. 

* 
* " 

O ESPIRITO .•• DOS OUTROS 

Policia correccional : 
r - E' n terceira vez no espaço de um 
:anno que você comparece perante o tri· 

.bunal. 
, - Que quer o Sr.juiz1 Ou bCim que hei 
, de trabalhar ou bem que não hei de fazer 
nada. Quando trabalho, prendem·m"' por 
tlarapio ! quando não faço nada, prendem· 
:SUe por vadio! E' de uma pessoa andar com 'o faizo a arder l ... 

Alter Ego, 

f~iz, 16 de Dezembro de 1905. 

bacia, mil ti· qnnn 
de ferro e um desditas, a longa aprendizngem 

deza. Nos um t'Ífte (carabina a tremenda disciplina de trabalhos 
noites silo fantasticamente duzentas balns, dons pratiJs rijos cabocl~Js de secca musculatura 
segue pela matta vai oom a duas chícara~, duas ):1anellas: dida nas soalheiras do Rquad or e a 
pelo verde negro das folhas e ao dous carrete1s do linha e um assombradora com quo ellcs sobr':lolha 
de instante em instante, os fotos Nada mais. Ahi temos 0 nosso perigos, presinto-lhes a seguranç'l dns 
cantes emparelhando na altur~ no barracão senhoril, antes de se· ças que murmuram apenas, sem desrrar 
meirns, e as arvores de para a . barraca, !lo centro, que 0 pa· ingenuamente heroicos. " 
e panperrimas de flôre!l, tem a .lhe des1gnará. Amda é um brabo, isto Imaginai aquelles 20.000 «rifleiros» d 
gustiosn de nm rectío 1\s mais remotas ~ amda não_ aprendeu o c6rte da madeim e encadeiados em franc fi r ebeldia- i 
c.lcs, como se rompesse os recessos de u JliO deve 1:13o8. Segue para o posto solita· giveis no embaralhado dos ig11 rapés e 
Jaquellas mudas florestas carbonif11ras de do eocalçado de um comboio levando-lhe a penumbra das mattas ... 
vendadas pela visão retrospectiva dos ge bagagem e viveres, rigorosamente marcados Talvez, por sua vez, a exemplo dos 
1ogos. lhe b!lstem para tres mezes: 3 panei: elles possam espantat· o mundo . . , 

Comp!t;ta-a, ainda sob esta fórma antiga, TOS de fannha de agua, 1 SIICCO de feijão 1 r·----....,1=-;l!~"!!!:~=::;~SI:l!:~~~~~ 
a fauna smgular e monstruosa, onde impe· pequeno, de sal, 20 kilos de arroz, 30 d~ 
rat~l, pela co~ruleocia, os 1\mphibios, o qu& xarque, 21 de. café, 30 de assucar, 6 latas 
é amdo. uma 1m pressão paleozoica. E quem de ba?l~a, 8 libras _de fumo e 20 grarnmas 
segue pelos longos rios, não raro encontra aa J~ qumto_o · Tudo Isto lhe custa cêrca de 
fórmas animnes que existem, imperfeita· 7?0$. A!nda não deu um talho de macha· 
mente, como simples élos da escala evolu- dxnha, ~mda é o bm bo canhestro, de quem 
t iva. A cigana deaprezivel, por ex.: que se chasqueia o manso experimentado, e 
empoleira nos galhos flexíveis das oiranaz tem o ?ompromisso sério de 2:0905000. 
trazendo ainda na aza de vôo curto a ' Adm1ttamos_ agora uma série do 
do reptil... çlSes favoraveiS, que jámnis concorrem 

A natureza é portentosa, ma~ a) que sej~ solteiro; b) que chegue á bnr 
tn. E' urna construcção estupenda a raca em Mmo, quando ::omeça o c6rte · c) 
falta toda a decoração interior. que nit? adoeça e seja conduzido ao barra~ão, 
hcnde.-se bem isto : A Amazonia é subordmado a uma despeza de 10$ diarios . 
terra mais no,•a do mundo, d) que nad~ comp~e além daquelles vil· e r e~ 
conhecidas deducções de Wallace e -e qu~ se~a sobrxo, tenaz, incorruptivd, 
rico Hart. Repontou da ult-ima um stotco firmemente lançado no camioho 
geogenica que sublevou os Amles, e da fortuna anostando uma penitencia do-
ultimou o seu processo evolu.tivo com lorosa e longa. Vamos além -admittamo3 
''arzens r1uaternarias que lhe preponderam que, máo grado a sua inexperiencia coosiaa 
na topogrnphia instavel. tirar logo 350 kilos de borracha fi~a e 100 

Tem tudo e falta-lhetudo,porque lhe de semamby, o que é difficil, ao menos no 
esso encadeamento de pheoomenos Purús. 
brados num rythmo vigoroso, de onde Pois bem, ultimada a safra, e>te t enaz 
saltam, nitidas, a3 verdades da arte e este stoico, este. individuo raro alli, aind~ 
sciencia - o que é como que a grande lo· deve. O patrão e, conforme o contrato mais 
gica inconsciente das cousas. geral, q~em lhe diz o preço dl\ fazeoua e 

Dahi esta singnlaridade: é de toda a lhe escrlptut·a as contas. 03 350 kilos remu· 
America a paragem mais perlustrada dos nerados hoje a 5$ rendem -lhe 1:750$ ; os 
sabios e é a menoq conhecida. De 100 de sernamby, a 2$500, 250$. 'l'otal 
boldt a Em. Gooldi-do alvorar do 2:000~00. 
pas~ado aos nossos dias, perquirem-o E' ainda deve. dor e raro deixa de 0 ser. 
ancwsos, todos os eleitos. Pois bem No anuo segumte o manso conhece os 
os. Vercis que nenhum deixou a ' segre~os do serviço e póde tirax· de 600 a 
principal do grande vnlle e que alli m4~srn<ri1 ?00k_llos.l\Ias considere-se que permaneceu 
cada um se acolheu, deslumbrado, no re· JAaCtxvo durante todo o periodo da enchente 
canto do uma especialidade. Wallace, W. de-Novembro a Maio- sete mezes em qu~ 
F!àunrd~, ~'Orbigny, Martius, Bates, Agr.s· a simples ~ubsistencia lhe acaneta um en-
517. ,_ par_a c1tar os 9ue me acodem na pri· cesso supertor ao duplo do que trouKe em 
me1ra linha, redu~1ram-se a geniaes escre· ou seja, em numcros redondos 
vedores de mon(•graphins. admittindo-se ainda quo não pro~ 

_A _litteratura scientifica amazonica, uma só peça de ferram enta ou 
phs?lm&, rcfl.ecte bem a physiographia IM!la· que não teve a mais breve en · 
zonwa : é sorprendente, preciosissima, des· E ' claro que, mesmo neste caso 
connexa. "Quem quer que se rnl:'u é o seriugaeil'IJ capaz ue 
deletreal·a, ficará, ao cabo desse pela fortuna. · 
pouco além do limiar de um o quadro real. Aquelle typo 
vilhoso. O homem leva áquelle>:~ lu· 

-Todas est11s circumstaQ.OU característica da 
~=-=!r:_: carrega a família, 

., "7 os encargos; e qua i 
garee • mercê da incontinencia 
~Naturalmente. Para o a.rnmrot~~asdtl" 

se cl'ear, agora, um a isto o desastroso contracto 
lhado com o ult1·a egui lhe impõe o patrão. A's 
1:i, engeohado por Bar.leus • que nunca foi lido por quem 
da nossa quadra colonial. Os 8eJR de alguma respousabilit!ade 
zoneoses, eiPirituosl\mento, o em. nosso pairo o. aRegulamento» 
A' entrada ae l'I:Ianáos existe a seru~gal. Poderex mostrai-o, im-
ilha do l\Iarapl\tá- e essa ilha tem Verets o renascer de um feudalis-
íuncção alarmante. E' o mais original e bronco. O patrão infle· 
lazaretos - um lnznx·eto de almas I emperramento gram· 
dizem, o recemvindo d eixa a consciencla. cousas assombrosas. 
~Ie~a-se o alcan.ce desto prodígio da fan.,_ : a _Pesada multa de 100$ com 
s1a popular. A Ilha que existe fronteir~' crunes abom ioaveis: a) fazer 
bocn ~o Purtis, peruou o antigo nome ge9-- um córte inferior ao cru me do 
grnpluco, chama-se «ilha ds Consciencia» ~) «levantar o tampo da madei· 
e o mesmo acontece a uma outra, some. occasião_de ser cortad!lu; c) «sangrar 
lhante, na foz do Jurutí. E ' uma preoccupa· machadmha de cabo maior de qua-
ção : o homem ao penetrar as duas por tas mos». Além disto, o trabalhador só 
que le\·am ao paraiso diab Jlico dos serin· comprar no armazom do bnrracií.o, 
gaes, abdica as melhores qualidades moraes podendo comprar a qualquer outro, 
e fulmina-se a si proprio, a rir, com aqueD• pe.na de pas~ar pela multa de 50 o/o 80• 

ironia formidarel. · a unportanc1a comprada». Fnrpe;em-se 
P~r~ce que o seringueiro analphabeto estes dizeres brutos. Ante elles é 

corngto o Dante . .. a gagueira t errível de Ca· 
- E ~ c v a ainda todas as esperanças . , • 
- O .mteressante é que esta iodift"ereaqa 

peccammosl\ pelos attributos superiores 
esse systematico renunciar de ascrupulos ~ 
esse cox·nção leve para o erro, são seoula· 
res_e surgem de um doloroso tirocínio his· 
tonco, que vem da nCasa do Paricá» ' 
abarraca» dos seringueiros. Compulsni os 
n~ssos _velhos chronistas, com especialidade 
o tmagmoso Padre João Daniel, e avaliareis 
o travamento de motivos physicos e mo· 
raes que ha muito, alli, entibiam os caracte
res. .l!'ôra impoSiiivel . apresentai-os, de 
prompto, numa sequencta fitme. Consultai 
o proprio Wallace que lá. esteve em 1852 
tão preoccupado do outras idéas. Conservo· l e:mlllre,lln.clM 
lhe de ~6r, indelevel como um stygma na 
memona, uma phrase cruel sobre 1\:t:anáos · f s,yslternaltiz,ar-se 
nM:orals in Barra are perhaps ali the lowest 
ebb possible i_n any civilised commuoity»,,, 
E lêde Tenreu·o Aranha, José Verissimo e 
dezeaaa de outros. Nestes livros se espa· 
ham , fracciooadaa, todas as sceoas de um 



Com vistas na olassificaç1Lo das eleiçc'les, 
parece que será croado um tribunal mixto. 

Consta que serll.o proclan:ados dous can· 
didatos á senatoria. 

SANTIAGO, 13. 
A situação politica é extremamente do• 

licada. 

Jornal do Oommercio 

virtude de man 
Eu~e os fund&meutos 

o 
ticidado. 

. . ponto que no~ toca nesb& ol.erA 
Slsteac1:' ó o desMno daq•Jclla poquoua 
uoa>a v1d11 quo tem ti pcl'copçflu dod p 
uoa dt~rautc a nod3a oxietJncia. Chamamo 

pus" está o facto de serem os 
membros da Junta de revialio das 
eleitoraes. 

S. PAULO, 13. 
Brevemente, talvez no dia 17, appal'&· 

cerá nesta Capital, um novo jornnl vespu· 
tino, "A Noticia''. 

Onde me pllrcce quo Mr. Russo!~ transpüe 
ae fronteiras d<l fantasia é ua prophocia se
guinte: 

a no"~a co:mcica~ia ou o uo.,so cu. ]•] ,~0 
qual nós o. coucobomos q'l:l!Hlo rcUcctimu~ 
cou.;cquoncral •la SU:l do~truiç:lo, CJ~e cu 
nem o noil6o Odpirito nem o nos~o corpo 
que rccouht:ç~moa qne t·anto u~ cemo 'o 
KfL•J vaga~:; que p \:i$nlll c ue renovam inc-JSS.:\U
tomentc. 

S. PAULO, 13. 
O Engenheiro White, logo qat~ regresse 

da zona Mogyana, visitará Taubat6. 

S. PAULO, 13. 
Acham-se nesta Capital os Deputados 

Antonio Bastos e Arthur Lemos. 

S. PAULO, 13. 
Consta que a vaga aberta no Senado Es

tadoal com o fllllecimonto do Dr. Paul!\ 
Souza será preenchida pelo Sr. Domingos 
do Moraes. 

FLOIUANOPOLI.S, 13. 

O "Correio do Povo", em editorial 
hoje, appelln para o Dr. L11urJ 
afim de que este leve a effeito a rAI1nr1mnl 
do serviço postal, do accôrdo com 
rizaçii.o ha tres annos feita pelo 

Nlo serli causa que exced:1 M pos1c.~ los rnil
liomuios de então ( qu:mtlo mo.~ mo s~ csta.bolcça, 
como deve estabs\ecor-so, um limite para a ri· 
que:&a indiv;dual) o terem thoatros em suas 
casas. M.•s as muss~s continuarão a [requentar 
thoa.tro~ cxactamenl;~ como agor.l. Unit:amente 
em "cz <.!e verem lá u:na companhia de acLo
rea e de nctri·t.c-s, m.Lis ou n1ono~ mcdiocrcs, 
occupad n n<1 taref.\ degrad.mto de repetir to· 
dai M noitod as me3mns palavrnq, o~ mesmos 
ge~tos, os rueomos netos, as.iistiri1o ao ea
pectaculo de uma companhia composta exclusi
vamcutQ de colobridacle3, rcpre3ontanrlo ua pc;·. 
feição c tnnbs vezes quantas se qu~ira sem a 
menor fadiga para os artistas. 

Como ·se effe~tuará. tal milagre 1 l\iuico 
simplesmente. Um kcnostocopio apcrfci· 
9oado reproduzir..í. por fót·rna a produzir 
a illus.1o completa o movimento de scena 
IU!Sim como o sccn'lrio, ao passo que nã•J 
menos perfeitos apparelhos phonographicos 
rep1·oduzirão ns vozes dos artistas e a tnll· 

si c a da orchestra. 

e a exemplo do que se acaba de 

Estamos haLitnados á queixa por parte 
dos actores do que ao pnsso queo~piutures, 
os music·Js, os csculptores, os autorea !lra· 
maticos se cri.un urna fama til.•) i•ilperecoclora 

de:ctr~ta.~ com os pt·otlllctns d<1 su·1 arte, os artistas 
para os telographistas. 

O artigo podo a elevação do classe 
Administração deste Estado e a ,.,..,D,.lih-·,. .. 
uma secção de "colis·postaux" a pedido 
oommercio desta praç11. 

O ellitorial conclua assim: 
"Feito isso, terá S. Ex. praticado 

um acto digno do va1·dadeiros encomios «t 
contribuído para o engrandecimonto mol'aJ 
e material do Correio de sua ter1·a natal 

FLORIANOPOLIS, 13. 
Os opposicionistas preparam 

nifestaçáo de apreço ao seu 
Dr. Hen:iqne V algo, 

PORTO-ALEGRE, 13. 
Está imminente uma nova scislo 

t;ido federalista. 
Dizetp que ·o Conselheiro Maciel vai 

sentar candidato pe~o 1° circulo o 
tmnato :barrello 

Em vista m,., o -Sr. 
quo era o-canliír!ats daqaelle 

thcatracs, uma vez retirados da scena, sio 
promptaruentc esquecidos por um publico 
ingrato. 

Oraç11s nos pro~rcssos da phonogrnphia, 
a arte du actol' C.11no a do cantor pe1·durar..í. 
igualmente através dos tempos, 

Muitas mais prophocias encerra o livro do 
Mr. RuJsell, entre outras sobre o sodalis
mo, em cujo futu1·o n'lo crê, prevendo 
uma reacção no sentido da liberdade e do 
individ ut>lismo. 

~f.'ls é noccssario nito abus.u- do mesmo 
assumpto e variar o nosso programma. Fi· 
car~mos poi~ pol' a'lni. 

* • • 
O SEGREDO DO SUCCE':3SO 

Deaculpem o gallicismo. Sorin melhor ntó 
uma vez por todas a necessidade 

d~~aoitoJJializa,r a pala:vra succe113u, no scnti
empregnr neste artigo, 

CO.lt8sl)(ín~le a uma idóa que fre
~-~Jàliéilté, ~ê torna necessario exprimir 

N:1. rca:i,~ac:le, Ó·l103 impo 'hÍvol abran~cl-o on 
<lufiuli· o, d1hOI' o:.~cie cllt~ rc• i•lc. Quando noa cs
forç:lmos por Yo!t:lr atr,(s ató á eu·• m:>ii dis
taute origem, pouco m.ti; encontramos do quo 
urna succe~síto de romin ieccncias umu Mric da 
íc:lóos couf?':ls. c iucon;i"tentca, Íigat!Aa unica
mente ao ' "'~m.t? ch vHlr; uma serie de h.1biLo~ 
da !lnSo:l B?llôtbllt<hde c d.>~ roacçõen cona::ie:r 
ou r~consc•autc~ coul;ra os phenomcnos quo 
rolle:am. 

Nesta neblin1 confus:-~ o uni~o ponto e8o 
tavel ó a mcmllria-e a memori:1 é ccuntuuo 
uma das mais fragoiq f;,,~ulua•lcs do ooro
bro, que a mais leve in<lisposi,1o pl}ydica 
ou mental p6de dissipar corn~lot~~rn~n te. 
A doença, ~111:\ per1uen" qu.,ntitl:ulo de 
nlcool, de opro ou mesmo da fumo, do ta
baco, bastam " oLlitcrnl·a c cada n 
a vemos nunnllar-se temporariamente d 
rante o S:JD1U;). 

O que nos ti"<~'l(j:t]liz<l 6 :1 ccr~ez'\ t]nc tom 
ele a. oucont: •l.r l:lt .. 'l.ct:l a.o Uc-ipcrt.u·, cmnquau 
~steyunoJ 1gu •lrncnl;e til•J f 
a sentimo:; e:u nó;, do quo c .• tá 
tl~.>l\?(Uroccr p1m sempre no torrivcl c;, 
que sep:u·n :. Yi h d,, m >r·Lo. 

J tí no~ sentimo• rc·;ignauo' á di3Joluç?io 
111s.;o co~p•J nJ turnulo . 

O que queremos Ic,•m· comuosco ó a 
aluw .• 

i\ L\~ gue h>~:emo3. do rcapo vlcr n <Jncm 
rc1·g~lilL~ .:)C o po::;~1 vcl cullt,'O~J:~r qne a 
<Lim.r SOJa ou~m cansa seu fio a l;otali<l.lrle 
nossa . .; fa•Julcla:le> morue3 c intcllcctu"e·• a•lll 
cionatl.l3, s~ qniv.eroru p:lrl\ Ui\tln. c.-!f!'l'ecor, 
.todt\l as que cr.hcru sob n jul'isclicçí'b r[ ,, 
instincto u:. U<,S> • iucon~eioucia ou "u 
:::a.:icuci:l . 

Se r:'iJ ligtmo.~ import:.ncia capib ,J :t 
lu~ã•J tl' nCI5so c•JI']JO no tumulo ·ou :\ <l . 
ção <1 1s no;3.1S h~ul•h<~o~ inLclleciu.roJ, 
o. v ido., o tpe ó q:rõ pc.lirnoJ quo a mur•o 
c do <JIIe irrc-:~li,~..-el souho prctcnuomoH a 
iizrç ~o 1 

Se cremos que n no~~a virlll espiritual 
impcreci vel, ternos do a lrnittir tplo j ~ 
mo~ antes L!a no.-;;a vithacLu<d. Om, p•nle 
provar quo a mornorin ml.u servo do 
do junc.,i\ > com a nu;JSa existoncin 
c que nenhum.'\. CJ!lnexão com a llOilll.l 

nctual B'->lireri\·eu a cs~a oxistencia. 

A prlmeir.1 hyp<>Lhe.ic, q•1e dcvomo, 
sem tliirussb, CJUlo já vimoH, ó a du 
nnniquill •meu ? • 

vai publicar um manifesto aprellelllta~li~··~= 
na nossa liogua vocabulos 

traduzir senão imperfeita e 
•Jije,SIIl!Jtri&dlamente.O.:~ puristas proporiam exi-

A begu Hla hypothc c, :>r<l«ntemento qu rid 
peloR no~s a ce,., .. s inH inctoo, prom Lta noq 
!ll•Í·i. ou m~una inte~:r.•l }>1'1.':iCI'\'n71t<l, nknJ• 
tnfin!to do te:upu, ele ntHU COO!!Cicucta ou 

sua can<ftdatu'ra. 

UG,m:nure:~íoJ antes «bom exitou; ma"' vão lJ. dizor no&:o ac~ual eu. 

çõcs. Desesperadas, os estudanteS' falia tão ~lt') sobre o ns:u· 1pto que o 

1

. Ia 1)oraç;1o no3 nosso1 jornans illu strndo!l 
taram o cu.rso- e acabou-se a htcrnlmcnto do J•Jrnal onde o O seu traço revelnn lr go urnn ori;,inaliJ 

A attitu<le dos alu!ijnos, por mais : "Pensa-se que este cstat.lo.dc cousa'l choi1 du eucanto; era gracio~o c bnve . 
pressivn que pareça, tetu, no fundo, provém de que as mulheres hem educadas simples e c~pressivo, delicado c 
significação eliJquente: Indica que os a& abstôm de votar, sendo os clcrnootos Nllo so parocin com este nem com nr1ncl 
mens começam a sentir o cansaço do menos recommendaveis do sexo fraco os Quem mais ou m3nos ncomp.1nha os pcri 
feminismo; e, tendo já. deixado de 1micos a introduzir-se n:~ politica.» dicos humoristico~ de Pariz, doscol.Jre 
artigos enthusiasticos em seu São já. c!Jas proprias, s'i.o as mulheres cada um dos c1ric~tul'istns qr1o por :~qnis 
que, realmente, hoje em dia, raramente mais bom educadas que abandonam esses 1 gem, so nlo n imit:.ç:1•) de outro 
v&-entram a manifestar uma desap~ direitos, iguaes aos do homem, mal so apo· ri~ta dos nossos, alguma rcminisccncia, 
vação que, ten<lendo a accentuar-se, muJo deram delles, para comprehendcr quo guma improsõdo dos lapis ma!s em vog'l 
breve o aniquilará.. Sim, não noe illu • e•1ormo dist::mch vai dos artigos de revist:l capital franceza. Gil era, uma cxccpçio,u 
mos; o feminismo é uma campanha dev a á mais simples das provas praticas e quão brillnnto cx.::Jp~l>; e esluriioso, 
quasi exclusivamente aos homens; portao; cruel monto a realidade responde, nestaq comprchendcndo r1nnnto lho faltava para <1 

no dia em que os homens descrerem d le oousas, aos seus devaneios o ás suas aml.Ji- aos seus desenhos e principttlmentc ás 
inteiramente, não serão de certo as çlle3.E'um descalabro, urna desillusão. Om, legendas aquellc espírito de critica, r.:~pi 
lhercs que o hií.o de sustentar! so os homens desamparam o feminismo, se synthctico, t:i.o diftlcil de apanhar, and.:~va 

, Li, porém, esta semana outro caso ainjla 
maia suggestivo : Os Estados do Colorac\b, 
ldalio, Utah e Wyoming na America e 
Norte, resolveram, aqui ha annos, COh· 
ceder á mulher o direito de votar ~ 
eleições legislativas. Resulbndo : em "m 
desses Estados, foi eleito um malandro 
da peior especie, polygamo entre outras 
cous:ll! ; em outro, houvê taes irregulari4a· 
des, tal fraude nas eleições, que os m4is 
abalisados o cyniws tribofeiros do oulro 
sexo se enchernm de confusão e terror 1 e 
em todos esses Estados a política passo-q a 
ser uma arena de patifarias e de immor&\i
dndes. Mas o final da noticia é tio ouriqso 

as mulheres mai~ intclligcntes e instruídas sempre mcttitlo com livros, lia muito, pro
o renegam, quo restará delle, dentro em cm·antlo instruir-se, csclarcc!H'·sc, tleson
brove 1 volver por si proprio, aló on<lo po~~ivcJ, a 

Por mais quo me custo lol'ar este golpe sua educação propriamente liltcr:ui n, som a 
ás esperança~ da amavel viajante, sempre qu,l não ha talr:mto, nem mo~ mo geu'o, que 
lho direi que n"to será d.e certo o Women dê hoje em tlia um perfeito caric:\ttll'ista . . 
Olub que o h:t. de salvar. . . Depois, tão moço ainda, quasi uma criao· 

* ça ... Progr~di'l a olhos Vi'ltus , srmtill·se 
* * , nos seus desenhos que uma bella vocação, 

A chronica tinha que acabar Lristcmcute, j urn~ vocnçil~ verdadeira, ?c~abrochava 114llle, 
lamentando o desapparocimcntn de um chCJa de ricas e formos1ssJrnas promcs.c;as. 
adoravcl rapaz e de um espcran~oso ;utista: · E sem nenhum orgulho, nenhuma prosapia, 
Gil. I cncant::~doramente modesto .. , 

J.t não havia quem o nil.o conhecesse, ao j Pobre Gil! 
cabo de pouco mais de dous annos de cal· , João Luso, 
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homens ~k,, 11 

c:::::=:=::.==========================~à~ dJ 
Sob esfC' titulo tratará O MERCURIO , em cada nu- officialmente registado e mencionado. Chamavam-n'o o En

nzero, da vida e obras de um brasileiro illustre, genlzeiro do Governo, porque era a serviço do Governo de São 
em qualquer dos ramos da actividade humana. Paulo que se achava no município, exercendo a profissão para 

viver da profissão. De São Carlos.. . se transfere para outras 
Euclydcs da Cunha, dC' cuja morte se com- localidades, sem pouso certo, aqui e acolá. Em São José do f<" 

nu•morou mais um anniversario a 15 de Agos- Rio Pardo, -~perava-o a tareta, de reconstruir a.- ponte met~ 
to, abrirá a série. lica de cem metros~mpr~ento sobre o curso das aguas, 

Sob mrlhor patrocinio, fiO!" arfo, nüo po- ponte que a engenharia de importação nãÕ soubera collocar. 
deria iniciar-se esta secção. A poucos passos de distancia, na sua choupana, hoje ali ( 

'-....J mudada em Museu, emquanto fiscalisava as obras, escrevia · 

E U C Ly DE S DA 
/lia '~ada" e a "Odysséa" de Canudos, duplo poema em t ~ 

C U N H A prosa, que nos enche de indignação, de melancolia e de en- 1 
cantamentos ao mesmo tempo. 

Os homens da raça de Euclydes, quando vistos á distan
cia, variam conforme a maior ou menor dose de illusão de 
optica que absorva a attenção dos observadores. Ou se de
formam, se amesquinham, se definham, impellido e repellido 
nas azas subtis da injuria e da calumnia, ou se transformam, 
se engrandecem, se avantajam e se exaltam, erguidos peios bra
ços da Fama, lisongeados, enaltecidos, glorificad<1s e ~mmor
talisados. A principio, elle soffreu os embates da 
hypothese. Era fatal. O poder do seu verbali 

~~~~~~~~~ 

o ambiente que o prosador illustre respirava. 
-etle não seria jamais um literato, na pura e 
pressão da palavra, porque tinha muito luxo udição e 
cr · selvagem par-a manejar um t:y)l " -só pre 
valeceríam a linha, o som, 61 'Côr, a harmoni-a cla(a as coisas 
e dos sentidos. Não o poupou a verve caustica e. Assigna-

~ Iou-se que a iml!oinação do oeolo o e do ethnol o ra muito 
r;::::J ri_g1da, forrad_a _ de preconceitos scientificQ&.. que ã . se des

embaraçava porque a penna corria sobre o pap amarrada 
numa especie de cipó pébo ou timbó. Depois, veil.r o enthu
siasmo. Essa imaginação, que se suppunha peiada, era tor
rencial, formidavel como os proprios elementos da Natureza. 
Os conhecimentos euclydeanos eram solidamente armazenados. 
Os dois homens, o interior e o exterior, se chocavam. Aquelle 
indisciplinado, rebelde aos dogmas feudaes do regulamento do 
Conde de Lippe, aquelle retractaria por instincto e educação 
ás injuncções políticas c ás convenções mundanas de uma 
sociedade postiça, aquelle atormentado que teimava em não 
accei~ar a fatalidade cruel do seu grande e opulento paiz 

_ ~rem_1do, affrontado e espoliado por homens e instituiçõ~ de 
·-f 1dcahsmo caduco e carunchoso, tinha, acima de tudõ a disci

plina, a concordancia e a serenidade do seu pensame~to, sem
pre elevado, sempre honesto, sempre patriotico, pensamento 
que elle la_nçava sem olhar para os lados, porque não temia 
con~equenc1as e estava convencido de que o Brasil nada lhe 
dev1a e elle ao Brasil devia tudo. 

.:.:{ _Nem _septico, nem attico. As suas rajadas c as suas ex-
_\ plos~>es _vao procurar o equilíbrio das descripções com a in

':::1 ve~g'!çao do meio, do espírito e da asp~rra semi
b~r~ara,_ se.m•-vugení-e semi:.àban~ Bandeira~ in
telhgencJa e do saber, volta dos sertões bahianos com os 

~~~ npontamentos da epopéa sangrenta de Canudos para filtrai-os 
e escrever, nos sertões paulistas, a sua obra por excellencia h 
~lhe define o caracter~tista: m 

_ Dep01s de estar em Sao José do Rio Pardo, esteve ehl 
Sa? Carlos. Esteve tambem em Lorena. C~o 
~rios, o ~c~l11_! Coro!!!:rPa;i]l~o- Cé!L!.!ls. Não era 

*mda o escnptor -'""'de.-n"'"'tc:..:if..:.:ic:.:a:.::d:.::o-t::p:::.e.l.~ multidões. Tinha 0 nome 

Proj. M. PAULO FILHO. 

Palavras pronunciadas pela alumna 
Haydéa Parodi, do t.• anno do Curso 
Commercial, na aula de Geographia do 
dia 19 de Agosto. 

Euclydes da Cunha, um dos mais pujantes prosadores 
brasileiros, é filho de Cantagallo, no Estado do Rio, onde 
nasceu em 20 de Janeiro de 1868. 

Formado em sciencias physicas e mathematicas em 1892, 
pela Escola Militar, deixou a carreira das armas dedicando-se 
á engenl;taria civil, desde 1895. 

Por occasião da chal!iada Revolta de Canudos em 1897 
' ' no sertão bahiano, confl«grado por um sertanejo mystico -

Antonio Conselheiro, Euclydes como correspondente de um 
jornal carioca, partiu para aquelle Estado da Bahia e foi 
testemunha occulta da tremenda lucta. A sua historia conta-a 
toda no admirave1 livro "Os Sertões", publicado em 1902, que 
lhe deu a justa notoriedade immortalizando-o e sagrando-o 
como prosador admiravel e historiador profundo. 
" A~oz es~ ~rabalho produziu "C~ntrastes e Confrontos", 
Marhns Garc1a , que teve a honra de ser vertido para o hes

panhol, "Castro Alves e o seu Tempo", "A Margem da His
toria" e varias escriptos publicados em jornaes e revistas na
cionaes e estrangeiras. 

Grande amigo e operoso auxiliar do Barão do Rio 
Branco, sobre as_ q_uestões litigiosas de limites ~ 
vizinhas republic'as sul-americanas publicou --;;Pe;ú ~e;sus -Bo
~a" e "R:Iatorio da Commissão mixta brasileira-peruaJl!la 
de reconhecimento do alto Purús", de que foi 0 chefe e 0 
grande trabalhador. -

Obteve por concurso, a cadeira de logica do Collegio 
D. Pedro 11 . 

Foi. membro do Instituto Historico e Geographico do Rio 
de Jane1ro e da Academia de Letras, onde, desde 1903, oc
cupava a cadeira que tem por patrono o grande poeta Castro 
Alves. 

E', sem contestação, uma das maiores glorias brasileiras. 
. Profundo conhecedor dos assumptos que explanava em 
l~nguagem elevada e de pureza crystallina, a todos que 0 
lee~, empolga pelo colorido das scenas e pelo estylo forte 
e v1goroso do seu trabalho. 

E~ plena força da vida, por uma questão de familia, foi ~ 

d
assaHssmadot' tragicamente em 15 de Agosto de 1909, na rua 

o umay a, onde residia. 
Para as letras patrias, que delle tanto f · ainda esperavam, 

OI sua morte uma perda irreparavel. 
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De "Os Sertões" 
A TERRA 

O sitio "Caldeirão, tres leguas adiante, ergue-se á mar
gem dessa sublev:ação metamorphica; e alcançando-o, e trans

·=l pondo-o, entra-se, afinal, em cheio, no ~· .. 

• 
* • 

E' uma paragem impressionadora. 
As condicões estructuraes da terra lá se vincularam á 

violencia maxima dos agentes exteriores para o desenho de 
relevos estupendos. O regimen torrencial dos climas exces
sivos, sobrevindo, de subito , depois das insolações demo
radas, e embatendo naquelles pendores, expoz ha muito, ar
rebatando-lhes para longe todos os elementos degradados, as 
séries mais antigas daquelles ultimos rebentos das montanhas: 
todas as variedades crystalinas, e os quartzitos asperos, e as 
phyllades e calcareos revezando-se ou entrelaçando-se, repon
tando duramente a cada passo, mal cobertos por uma flora 
tolhiça - dispondo-se em scenarios em que resalta, predo
minante, o aspecto atormentado das paizagens. 

Porque o que estas denunciam - no enterroado do chão, 
no desmantelo dos cerros quasi desnudos, no contorcido dos 
leitos seccos dos ribeirões ephemeros, no constricto das gar
gantas e no quasi convulsivo de uma flora decidua embara
lhada em esgalhos - é de algum modo o martyrio da terra, 
brutalmente golpeada pelos elementos variaveis, distribuídos 
por todas as modalidades climaticas. 

O HOMEM 

. .. E surgia na Bahia o anachoreta sombrio, cabellos 
crescidos até aos - liombros, barba inculta e ionga; face es
caveirada; olhar fulgurante; monstruoso, dentro de um habito 
azul de brim americano; abordoado ao classico bastão, em 
que se apoia o passo tardo dos peregrinos ... 

A LUCTA 

; " . A constricção de milhares de bayonetas circulantes, esti
mulara-o, enrijara-o ; e dera-lhe, de novo, a iniciativa nos 
combates. Estes principiaram desde 23, insistentes como nunca, 
sulcando todos os pontos, num rumo gyrante, estonteador, 
batendo, trincheira por trincheira, toda a cercadura do sitio. 

Era como uma vaga revolta, desencadeando-se num tu
multo de voragem. Repellida pelas tranqueiras avançadas de 
léste, refluia numa esteira fulgurante de descargas na di
recção do Cambaio; arrebentava nas encostas que ali i descem, 
clivosas, para o rio: recebia, em cima e em cheio, a replica 
das guarnições que as encimavam e rolava, envesgando para 
o norte, acachoando dentro do alveo do Vasa-Barris, até se 
despedaçar de encontro ás palissadas que naquelle sentido o 
reprezavam; volvia vertiginosamente ao sul; viam-na ondular, 
celere e agi tante, por dentro do arraial, atravessando-o, e 
logo depois marulhar, recortada de tiros, na base dos pri
meiros esporões da Favella; saltava de novo para o lés te, 
torcida, embaralhada, estrepitosa - e batia a esquerda do 5.0 

de Bahia; era repeli ida : cahia adeante sobre a barreira do 
26.0

, era repellida; retrahia-se daquelle ponto para o centro 
da praça, inflectindo, serpeante, rapida, e quebrava-se, um 
minuto depois, sobre a linha negra; passava indistincta, mal 
vista ao clarão fugaz das fuzilarias e corria mais uma vez 
para o norte, chofrando os mesmos pontos, repulsada sempre 
e atacando sempre, num remoinhar irreprimível e rhythmico 
de cyclone. . . Parava. Subi ta quietitude substituía o torve
linho furioso. Absoluto silencio descia sobre os dous campos. 
Os sitiantes deixavam a formatura do combate. 

Uma anecdota 
Santidade e hypocrisia (*) 

Addido á columna do general em chefe da expedição a 
Canudos, Euclydes da Cunha assistia, horrorisado, á selva
geria com que um dos assessores do commandante tratava os 
jagunços. A sua alma de civilizado confrangia-se ante aquelles 
espectaculos de barbaria ordenados pelo carrasco . 

Uma tarde, em que marchavam juntos por uma encosta, 
pareceu a Euclydes vêr sob a farda do Torquemada o ouro 
de um crucifixo. 

Que é isto? - indaga, surpreso. 
Jesus ! - responde-lhe o official. 
Pois, olha - diz-lhe o escriptor, revoltado com aquella 

hypociisia. 
E batendo no peito: 
- Eu tenho aqui dentro um coração ! 

(*) Alberto Rangel - "In memoriam de Euclydes da 
Cunha", pag. 17. 

Inspirações da Terra 
H a cerca de trinta annos surgiu "Os Sertões", irrompendo 1::::: 

na literatura nacional com a luz insolita dos seus clarões ma
gníficos. Seja qual fôr o juizo que alguem possa formar a 
respeito do livro, o que ninguem ousará contestar é o espírito 
R.!:Qfundamente brasiliano nas suas paginas esparso. Ali todos 
conco-rdam, ha, em cada trecho, quadros fortes, desde o es
chema até aos grandes paineis. Euclydes da Cunha foi coloris-
ta vibt nte e excepcional. 

' Os q ' ensam como eu, consideram "Os Sertões" o livro 
maior d~ sa producção, no sentido de que nelle se retra- · 

~ tam , as u · ... 1dades c as faltas da terra c da gente,_~~c:,bP.!ll.j 
H~. trin t,a annos, esse livro mon•mento espera os artistas pa
tncws ~u o leiam e meditem, se impregnem das inspirações 
da tert}i 'd acolhidas e componham, na tela, algumas scenas 
que o aufor descreveu com tanta alma e tanta verdade. 
~ ~ ~ .rta.!lt;io, cégo transitorio que vae tacteando pelo ter
reiro do casebre, empunhando um fogacho para afugentar a 
onça cujo rugido amedrontou os filhos esqualidos, forneceria 
aos artistas que procuram assumptos brasileiros uma téla com
movedora. 

O "centauro bronco" escanchado no rastro do novilho es
quivo e o "gaúcho victorioso e forte", não deram até agora 
algumas estatuetas que viessem substituir os productos em 
série da pacotilha de Paris ou de Roma, nas vitrines onde se 
expõem esculpturas que os homens importantes costumam re-

~
ceber nos dias de annos. Que formidavel painel espera a tra
~o Qictorica do "estouro da Boiada!". Depois: "Volvem ~ 
o~ vaqueiros ao __ pouso e alli, nas rêdes bambeantes, relata~ 
as peripecias da vaquejada" .. . E o "desafio?". Outros tan
tãs quadros que Almeida Junior teria, sem duvida, realizado, 
visto que são quasi irmãos de "Caipiras negaceando" ou "Amo-
lando o machado". 

"O preludio da secca" - na hora em que as caatinaas 
pintam "mosqueadas de tufos pardos", depois das chuvas"' do 
cajú é outra composição que espera os donos mestres do pin
cel, aprumando um sertanejo no momento em que faz a prova 
das seis pedrinhas de sal. E eu imagino um rapaz destorcido, 
de rosto acabrunhado pela verificação de que a terceira pedra 
de sal não deliu, justamente a que corresponde ao mez em 
que iria encontrar a noiva ! 

E os quadros da vida religiosa ? O oratorio ? A procis
~ são ? A creança morta ? 

Almeida Junior, creador do "Judas" que "Conselheiro" 
não seria capaz de animar ? "Cabellos crescidos até aos hom~ 

Mas repousavam alguns minutos breves. ;;y:;"'• b"b' ;"'""' e loog•, hoe "'"'''("~ (\' folgmo-
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Os trabalhos a serem impressos passam primeiro 
pelas officinas de composição a tecl~do, de~ois de co~
posição em caixa, cl'ahi para a de unpressao, pautaçao 

c por fim na de encadernação. 
A escola possue um clube de foot-ball fundado 

pelos alumnos e que está, como o nosso, filiado á Di
visão Collegial da A . M. E. A. Combinamos, desde logo, 

em disputar partidas de foot-ball. 
Depois de termos combinado tudo e já munidos de 

um orçamento provisorio que nos admirou pela rapidez 
com que foi feito, retiramo-nos satisfeitissimos pela at
tenção que nos foi dispensada e pelas gentilezas com 
que fomos cumulados, desde o mais humilde ao mais 
alto funccionario, do menor ao maior alumno, com os 
quaes nos congratulamos pedindo que no mais breve 
praso nos dêem o prazer de uma retribuição dessa vi
sita. Ao Director, as minhas sinceras felicitações pela 
efficiencia obtida com tão modesta installação. 

JEFFERSON DOS SANTOS PINTO . . 

As excursões do Curso Annexo 
E' digna de louvores a feliz iniciativa de nossos profes

sores proporcionando-nos excursões. 
Além do resultado pratico colhido pelas turmas, pois fa

zem no local designado para a excursão um estudo proveitoso 
e recreativo, colhem ainda outros resultados satisfactorios: 

).0 - despertam em nós o interesse pelo que é nosso, 
pelas nossas cousas, pela nossa historia patria, e pelo adean
tamento da industria brasileira. 

2.0 - servem de estimulo e de incentivo nas lides esco
lares, pois só tomam parte nestes passeios as alumnas que, 
por seu comportamento e applicação, fazem jús a essa re
compensa. 

Com o consentimento do director, a turma a que pertenço 
(F do primeiro anno do curso annexo) realizou no mez de 
Julho uma excursão á fortaleza de São João, acompanhada de 
nossa professora de Geographia, D. Julieta Arruda. 

A professora fez-nos observar o isthmo que liga o Pão 
de Assucar á cidade, e que foi formado pelas terras trazidas 
(sedimentação) pelo rio Bananà Pôdre que ali desembocava. 

Pelo caminho observamos que nos Jogares mais áridos 
dos morros, naquelles em que a rocha viva começa a soffrer 
a erosão, a unica planta que conseguia viver era o cactus, 
porque não tendo folhas, toda agua que da terra ella retira, 
guarda para si. 

Observamos os morros formados de gneiss e granito e 
podemos ver a differença de formação dos dois, apezar de 
terem a mesma applicação na industria e serem chamados vul
garmente, os dois, de granito. 

Unta das coisas mais interessantes do passeio, foi o marco 
commemorativo da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, 
fundada por Estacio de Sá em 1565, proximo ao morro Cara 
de Cão. Este monumento foi erigido por occasião do nosso 
primeiro centenario da independencia . Perpetúa a memoria 
daquelle pugillo de heróes que luctaram contra os francezes 

e que ali lançaram a semente fecunda da nossa cidade, pe
quenino nucleo que, regado com o suor e o trabalho dos bra
sileiros, desabrochou nesta maravilhosa colmeia, onde milhares 
de pessoas ganham o pão de cada dia, onde florescem a Arte, 
a Sciencia e as Letras, onde se expandem innumeras indus
trias e se desenvolve o commercio. 

Voltamos do passeio, com os nossos corações cheios do 
mais vivo enthusiasmo pelo progresso espantoso que o nosso 
Rio tem apresentado em tão curto espaço de tempo, desde a 
fundação até os nossos dias, e fazendo votos para que assim 
continúe sempre trilhando a passos de gigante a senda do 
progresso. 

MARIA LUCIA BAENA DA SILVA. 
(Curso annexo- 1.0 anno) 

Impressões de uma visita á F eira de Amostras 
Grupos de alumnos têm visitado a feira de Amostras: 0 

bello certamen devido á iniciativa do Sr. Antonio Prado Jumor, 

Prefeito da nossa cidade. 
o que alli se vê bem patenteia o progresso ~stupendo das 

nossas industrias em confronto com a estrangetra, o desen
volvimento do nosso commercio, as nossas possibilidades eco-

nomicas, emfim. 
Como alumna de uma Escola de Commercio, é com grande 

satisfação que registro algumas impressões dessas. visitas. 
Impressiona verdadeiramente bem aquelle con1un~to de 

mostruarios tão variados; sente-se sobretudo que se vtve no 
seculo XX, pois tudo é grande c scientifico: aqui o avião 
com acommodações para passageiro~, ou~ros de_ esporte ~u 
turismo, pequenos, elegantes; tem-s~ a tmpressao que hao 
de voar como andorinhas. ~ 

E 0 som do radio e da victrola enche o ambiente de 

melodia variada. • 
Eis aqui uma possante machina complicada: obedece á 

moderna teclmica de trabalho combinado: um conjuncto de 
peças faz todo o trabalho de pavimentação de uma estrada 
de rodagem. 

Muito bellos são os trabalhos em marmore; mesas, ca
deiras, etc. ; de mui tas e variadas côres e feitios; é uma das 
riquezas que os nossos Estados possuem, Minas e Matto
Grosso, sobretudo. Encanta a maneira variadíssima com que 
estão dispostos os mostruarios, e torna-se patente a impor
tancia que, para o commercio tem a exposição elegante da 
mercadoria. 

Agradam sobremaneira os passimones, as sedas, os te
cidos diversos, calçados, perfumarias, productos chimicos, ap
parelhos electricos, etc. 

As casas expositoras obsequiam os visitantes com amos
tras de seus productos. 

A secção agrícola tambem está muito interessante e va
riada ; lá vimos uma bellissima raiz de mandioca, da preciosa 
planta cognominada "Pão do pobre", que fornece farinha, pão, 
alcool, etc. E muitas outras plantas uteis que vegetam admi
ravelmente no nosso fertil sólo. 

Emfim, nossa visita á Feira de Amostras, deixou-nos con
vencidos de que já produzimos muita cousa, não estando longe 
o dia em que nos egualaremos aos melhores productores es
trangeiros. 

1 I 
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i EDUARDO BAERDY & Co. LIMITADA i 
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! PRAÇA TIRADENTES N_ 60 ! 
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! UNI CA CASA ESPECIALISTA DO RIO ! 
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O MERCURIO 5 

tes; monstruoso dentro de seu habito azul de brim americano; 
abordoado ao classico bastão, em que se apoia o passo tardo 
dos peregrinos ... " 

Quasi todas as paginas de "Os Sertões" são assim, es
·-1 tuantes de vida, sugerindo quadros, traduzindo inspirações da 

terra, á espera dos nossos artistas. 
Quando algum delles me procura e pede notas ou documen

tos para uma téla "bem brasileira" onde deseja evocar lendas 
indígenas ou motivos selvagens . . . eu me lembro das télas es
quecidas das paginas de "Os Sertões". 

E. ROQUETTE PINTO 

Transcripto da Revista do Gremio Euclydes da Cunha 

Agosto de 1930 

Impressão de "O Mercurio" 

VISITA A' ESCOLA ALVARO BAPTISTA 

Em companhia do nosso director e de um dos se
cretarias, fui visitar of.ficialmente a Escola ;Alvaro Ba
pista, installada á Avenida Mem ele Sá ri. 163, afim 

_Qe tratarmos da impressão do segundo numero da 
nossa revista. • 

Aproveitei este ensejo e colhi para os \leÜores al
guns dados sobre esta casa de educação .p'\ofissional, 
donde tem sahido preparados dezenas de homens aptos 
para o trabalho, promptos a enfrentarem de fmnte er
guida as contingencias da vida. 

Este modelar estabelecimento de ensino é dirigido 
pelo Dr. Edgard Sussekind de Mendonça, educador e 
grande conhecedor de artes graphicas. 

A minha impressão foi das mais agradaveis pos
síveis. Não sei o que devo melhor admirar: si a ordem 
em que estão aquellas machinas, cada uma em suas 
respectivas secções, e estas, por sua vez, em compar
timentos separados; si a hygiene, que é rigorosamente: 
observada, ou si a disciplina que é rigorosamente mi· 
nistrada aos alumnos e acatada com o maior respeito 
possível. 

No andar terreo, numa vasta sala, aliás a primeira 
para quem entra na escola, fica a officina de impressão, 
bem apparelhada, com varias machinas como sejam: 
machina impressora cylindrica, de origem italiana, -
"Aligera"; esta fica ao fundo da sala á direita; ma
china "Marinoni", tambem ao fundo, mas ao centro: 
tem dois cylindros, tira o papel de um lado para im
primir e o retira de outro; é de origem francesa; ma
china allemã Bromberg, Hacker & Cia.; é de um cy
lindro, typo primitivo, fica á direita mais á frente; á 
esquerda, na frente, ha uma fundição a gaz, para fundir 
o chumbo; este, depo_i.s de fundido, entra em formas 

NOTA 

No proximo numero esta secção será dedicada a 
Antonio Francisco Lisbôa, o grande artista brasileiro, 
mais conhecido como "O Aleijadinho", cujo segundo 
~ 

centenario do nascimento commemorou-se a 29 de 
Agosto. 

A vida e a obra do "Aleijadinho" serão estudadas 
em artigo escripto especialmente para "O Mercurio" 
pelo Professor Adalberto Mattos, nome dos mais acata
dos no nosso meio artístico, membro do conselho Su
perior de Bellas Artes, do Lyceu de Artes e Officios e 
da Escola Visconde de Cayrú. 

no linotypo. Depois de utilisado volta á fundição para 
ser derretido novamente. Mais adeante, desse mesmo 
lado ha uma machina para cortar papel, marca allemã 
- "Krause"; um prélo para tirar cartões de visitas e 
commerciaes, etc.; ao fundo, do lado esquerdo, uma 
machina "Minerva", que serve para pequenos impres
sos, como prospectos, folhetos de propaganda, etc. 
Numa outra sala contígua a esta, ha um linotypo marca 
"lntertype", para composição a teclado; é movido a 
electricidade e tem no lado direito um pequeno reser
vatorio que mantém o chumbo em estado liquido até 
ser utilisado; tudo é feito mecanicamente; o compositor 
só tem o trabalho de calcar as teclas e estas fazem 
com que as matrizes batam no chumbo para imprimir 
já em linhas certas. Trabalhando nessa machina com 
todo o desembaraço encontramos um alumno bem pe
queno, o que muito nos admirou. 

Mais adeante, no fundo da escola, ha a officina de 
encadernação - ahi é que o trabalho sae prompto; con
tígua está a officina de pautação. 

No segundo andar, na sala da frente, está situada 
a officina de composição em caixa e a paginação. Nesse 
mesmo andar está tambem localisada a bibliotheca que 
estão iniciando agora. Os alumnos pedem o livro á 
secretaria, esta o entrega depois de ter tirado uma nota, 
e o livro é devolvido quando acabam de o ler; não 
ha prazo marcado para a devolução. As salas de 
aula, desenho, trabalhos manuaes e outras disciplinas, 
ficam tambem nesse andar todas modestamente instai
Jactas. 

Os alumnos ajudam na impressão ele qualquer tra
balho e ganham em cada trabalho uma porcentagem. 
O orçamento é feito da segui'nte maneira: cada secção 
ou officina faz o seu calculo incluindo material, mão 
de obra. Ao total geral são addicionados 20 % que é 
para depreciação de material, oleo, estopa e lucro da 
escola. A pessoa póde dar o papel ou a escola fornece. 





êm des8('(1 Pl'o
a Nn do dia, os 
at.tencllo do·fublico e 

prlnci.pa das re
or~;nmtmtos 

da nno vieram a 
nesta hora em que ns di.sc1161Sões são 

eDcerradm1 com o recinto va~:~io. 
Deft!ntle o :orador a CumruL~llilo de Finan-

0 cas~.... acusa<la pelo atrazo dos orea.m·•ntos. 
, O roder I<J ''Cutivo s • t"m por tal fôr~ 

hY'l?t!rtt"'phiado no n<lclSO mecanismo consU
hiCional, que a ell• silo t't'ndidns todas as 
homenagens, nté Rob PSI!a fórmu sug~r:;t i va 
Q:'IW ~nsi. ti• l'tn d primir os d t•muis ramos 
-dá l!dwini"tracllo federal, para <.>xnltar o 
!'~~lente da l~pu.blk-a e seu~ imruedia to~ 
au::tiila1'(.>s. 

' Act~itar-se ne._ critica superficial que 
por Rhl 61e faz, fl" CWJ)8. d tudo ~Iantlo é 
tlt!azo no andamento dos orcamentOI! e das 
I~IS outrn~'>, cabe âs conruti~<sões !lffi"manen

c mais parti~ullll"J!l<'~tf' 11. ~i,;siio de 
· e particulnrtSSironme , detf.'r. 

•. pontos, aos membro:; <~!..Co mi""'ão 
~lfinan~e <'"liio emdh·e~ciacoma 
<·ali'mUa.turn :llarechal ll<·~s para o 
futJ!TO qn · nio pri'SidMlCia . 

• ilo · com]lr<"hfude qu<' os...._ orç: t>n·tos 
. p~al!l seT critl'r~a e intl'll~temente 
d~t~cutido_s e estudados oo. Oommissi\.o,quando 
a esta f~Ill<\lll o~ ~atot:io.. dos .\1inistros, 
porqn•• uiu~u··m co eh de que uma cor
porn<:ilo legislativa p a p1'8Q.qíh t •nwnt<? 
coJ!ahorar no anuam<~o a em~publica. 
i<o.gislando por hypo , co~zin<llo-se 
npenas por indica<:Õffl triu · s poo: pre. 
Ol.'CU~~ th~oricar:!, spo1 an ' para o 
llra::ul o qu~ ' 'êm nos tori ap ·cscn:ta-
dos nos p<rrlamentos de outro;; aizes nos 
qua!'S o reg!mt•n rClpre~ntativo ~1ío é, 'como 
aqm, um.a deplora v"! · ricatura. e virâ 
a :<t-r o Ol'!:flm~nto <la, l'€ lta e 10 tt serâ o 
orçamento da df'f<JI€Za'-'io liuist~o ua ll'a
zenda. st• até hoje, q1~ • ·-mos n uin to 
m<'?J de sessão,. uAm Q i-ela ri:o do ::\ Iniste
terw da l<'az('nãa, u l'm o r .. Iatorio do 'l'ri
bQnnl ele Contas, foi ainda distribuído 11. Ua
IIllll:~· co:mo. man(b a C4n:;ti:.Uiçll'.:> '! 

: !lO f!Iz ISSO vara at•cnsar ~te ou aquelle 
~IUistro, Jtutr;.JJ:l1'a chamar a melhol"!S st.'n· 
t1mentos d • ?t:,.,r,ic;a nqn~llf'tl qn~> L'Sponta
ue:um•ntP H<> m~ut twm t'Jll j•aiz.•s da coiHin
c ta dos dt'putados. A cutastrophe que arrL
bato,u. o l'hd,• do };:<ta<.! o, Jn\I<lnn•lo a alta 
a<lnpnu•tra~ii.o <lo pai21, niio rwrmittio qu·~ os 
ant.IgOg :'II!nl Ir COOl·lui•'f;Pill o, · us n•Ja
tonos <' os no\'Os :'1Ii n1:,ll'O~ niío tin•ram ain
da tempo d•• couf,•eci6llal-os. J,ogo, honl'!' 
est? anno alguma .c?usa qn·~ d('l'el'i::t llF'rect•r, 
JlOt pnrte das criticas, um prnwo mai;; de 
•qul.flfl(((l, nü >JÚ UaJ'·· ID • l1 o;; 

No salão nob~ do J(lf"Mij iog 
rea.lizQI.l.se houtem, 4 ta.tde a 
em homenagem li mEnllOria àO 1!8.'!ld'o1Jo 

tor Euçl.;vdes da. OIJIIlihe., ;pl'QIDOVkt.a 
ro d Aeadeaui-cos. 
mpareat>r&m uumerosos admiradores dd 

iJ.lustroe e.c»iptor, :o.ota.ndo-se tambeo1 a pre
sença de õiwr.sns f.a:milias. 

O Presidente do Centro, Sr. Robert. ela: 
Silva FNire, tomou lugar na lllllS&, a.o ladCJ 
do 1• Secretario, Sr. Oswaldo Crespo, e do 
2•, José Guimarães, e depois de e:s:pôr em 
bre\"es pttlavras o fim da rennillo, convido1J 
para presidd-1-a o Sr. .A1m.iralllbe Art.hur de 
Jll('t'gtmy. 

.Assumindo a pr ide-nela, o Sr. JaOOfU&JII 
foi rec<'bido entre applausos do auditor», • 
deu a_ palavra ao orador officia:l, o acadle
mico llauricio de ;L&Qerda. 

Oow•oou o orador considerando q~ IIJ1e" 
Jhor adeus não podia, prestes a partir, f&• 
zer l\ sua pntria, que ser parte nessa festa 
a Euclyd~ Cunha, o mais nacional e maw 
brasileiro dos e ·criptores. 

J!'az cons:dc-racDM âcerea. da. sua. obra, 
que se define em caracteres eternos, pois 
que eternas siLo as paginas dos SerllJM, 
ond realizaTa em seu gabinete o conselbCJ 
de Emei.'Son, escre1•endo verdades de seu ama
go vertidM a um publico eterno. Bem se 
yê que numa ligei ra commemoracão niCJ 
se podia ~ir-lhe a grandeza, que s6 se 
npl"CCia lendo em seculos a obra eterna 
do escriptor . 

!Prosegue, referindo-se aos Contra&tec e 
CollfrontO$, onde se .IJoona aos pedacos o valor. 
mora~ do autor, e no Perú verstU BolWi6. 
que dias antes de seu a.ssassinio foi elevada 
por um povo todo ti categoria de prova in• 
conwstavd de seu direito. 

Identificam-se, elle e wa obra, e quand#' 
trnn.~fere para a vida privada aquella accila. 
gigantesca de seu espírito, vai. recto a(' 
fim, com o mesmo despejamento sincero ( 
honesto oom qu~ se re1·elo em seus livros. 

l'rosegue o orador em consideracÕI!a â~c~ 
do .homem e da obra, em <1ue se iuterealau< 
:referencias ao brutal ws.sassinato que o vi .. 
ctimou. 

Ajunto que a mocidade alli reunida nilo S( 
deixa e><morecer no gesto platonico de UIIIJll 
admira!;iíO com moda; e lia \lll.i além, sacrifiJ 
ca·se e l.tate-.s-e por aquelle .que admira c 
amou. 

l •J ndyd"S--<liz-morreu qual viveu COIID 
arrojo. lll elle, que tnnto se .batera p~ jus
li<;a, foi eueontrar, ('lll um domingo chuVIOSO• 
a ruas encon. ~;; e mui I)C))idadas de um sub
urb io, a morte odienta e in;i'w!ta que a.tlbdetall 
~elll e.scrupnlos lhe mandaram, numa oracão 
d-!rrauciru, ül ul:u.la com esse epithet»: 
"Espera, cachorro!" E os moi;Os, que se ba• 
tem e Ii!J<!r,nm um JJreyfus, hão de, ao dia 
do julgamento do>~ crirnmosos, l.'<>m sua pne
seu!;a e na majC8tade ue ~u · · ncio, dar 
juizes a Jompr •ssiio <Jlle n a 
honrado de Eucl ·(! 
~~· Cl~ 
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EXPOUTAÇlO 

Jfknei'ro a Julho Mil réis papel Eq1 

VJllor em~ 1907 1908 1909 1907 
MercadoriM Mercadorias Mercadorias Mercad. 

.~909 1QQ8 1909 Janeiro., ••• 74.181:826$ 63.101:306~ 
9.M!f.331 11.503.526 

98.174:587$ 4.718.049 

6.;8.5\7 9.430.002 Fevereiro ••• 87.252:659$ 61.511:837$ 87.169:071$ 5.582.014 

3 .334 1.129.130 Março ...... 86.525:481$ 57.635: i09$ 76.777:406.'3 
2.424 403.837 Abril ....... 82 .575:569$ 35.925:517$ 46.063:603$ 

'i36 . 790 803 .755 
1. {198 • 9'28 774.329 Maio ..•••• • 76.283:462$ 49.366:5718 37.330:578$ 

133.988 21~.803 Jun'lto ••• , •• 62.916:524$ '32.874:448$ 30.055:783$ 
801.93l 1.153.427 
435.717 614.944 Julho ...... 73. 354. : 298$ 42.345:8468 67.567:051$ 4.599.14(}; 

------
26.026.743 7 mezes. 5!3.089:819$ 342.760:934$ 34.216.849 

l.6S9.458 

ulho 186.423·05 
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QUE MUITO VIRAM ... 
O. olboe c:anucloe pela 

idade earecem de cuidado 

conatantc:. Al&\lffi&l cotai 

de LAVOLHO deaconc

tionam 1 limpam hicieni· 

eamentc 01 olhoa. dando ao 

olhar faticado doe anciioe 

maia brilho • Yivacidadc. 
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Nót que somos futu ros gua.rdiões .•• 

Se Ca t ral àesvP.ndou a t erra inculta 
fct·errws o~ Cabrai s da Pátria cult• 
Le~ddo da11 passadu geraçõeii !!! 

1 Banro Popular de Niterói 
Coop. Ltda 

' 
(fiscalizado pelo Govêrno federal ·· Dec. 5893) 

I FUNDADO EM 1928 
----------~:-=-:: ..... -=-:= .• ='"-i Rua S. Pedro n. 24 . · Niterói • lei. 5161 

{

1

, Juros de: 8 o/o C! de Prazo Fixo 

I i 
q . 

Rádios Phillip~ 
RECEM CttEGADOS 

MAONIFICOS MODELOS f6 
O.t4aa lontas e eat"tas - Preç011 de tabela aatlp 

CASA TROPICAL 
RUA JOSE' CLEMENTE, 21 

1 
6 o/c C f. Populares até Cr$ 100.000,00 ... 

(retiradas livres) 
t I~ 4 % c; Movimento - (sem limite) 
Í AfliiO prhJo e renda mensal - Taxaa a comb1Dar . t DeJ)ÓIIltoa - DelcoU1õ01 - Cauç6ee - CobrBJI~ - Aclmlniltza. 

. ~ QiQ de imoves.. 

~------~-------ww---------~~ 



~ão J·e~u. · la q\l e oa'o ] J l' et ·l' .",l ~ (JolnQ da , J . · · PilO· àG,. ·• ; "de Jt'IJéllte é.3:c Uge ali 
o - ~ • 4llt' a msanw fonuidá- iaelo um estl'ldulto tl'opel de c··s- pai::. qu~ ua:o- '-' ..1 

cJ uas pessoas para 
~ •~ v e~ed até três. 

c<l. rregá- la,· '' ' M SL;J o s1;no aa an .. ·opog,·afia 

I . '_E_c gr.llld P desy_cnturado rea- cos SOIJJ'~ pedras, um estrepito aumi •. u Lu ••.·. c!LUe wun atitude 
))uma" 

1 

hz.,, a_, u est.a outslao, 0 seu úni- ú c gaJ.lOS es ta. ande, um estalar ~empre susp2ita. Achamos muHo 
1 ci e c:hifts emi'J:~tendo; " ... o ti- 1 " co mJ agre : conseguia uáo se ma ~ H~<: i!; "' ... cte""' o.~; .. u • .,..e- , ..... u 

li 1 tu mar ridiculo . " j roleio ce ,· •·:.~do e \'IYO, crepitan- · ........ ca. o puul1co . ~-s~e então I afim 
Ant es do casamento, os o 10s do num estrepita1· est1·idulo de .,dera os cspetaculos do banque-I " b .JJ 

' · "v''~ - -OE aqua- '" ancroporagicu. " '!l evEm nsta I' bE'Jll a )Jertos ·, de- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . i ·:~bocas ,,..,. uralJdo r. t I ~ -
Jl o:s do c•a;..a nJC'nto semi-cena- . .. - .. .. ........ .. ...... .... .... _ I ::tis em fug·:>" ; .. . o crebro c1·e- Po1· issc n:esmo , se Ú.i!! cu 
dos · . . . . .::J :r--;ã o é mi stér ou tro la_nce , pa 1·,1 . 1.'.:'_" r _u c_·G l'l í:orc ios ".. . .. a haa ., .-. .,'i~ , . . 10- IJ algu~m 0 

"u ne Iil kll · - { c f ts t . .. · ~ oqubroes ot.intes n,1amm •• an · n ~€·Xemp lificar . sen1 e-se a quas :? :s 1 
__ 1\ a p01· o, IJsc:audo um da maledtcêr..cia, e i!eso atrave .. - , ~ravio 

* n jJ t'<S<CllÇU li siC 'l er onag-cns ~.S;:,úVlO sn a VlSSll110 nos ares, CO - v . .. .. . _____ , ••J l!lct::•-Ctttal de J oimint,e 
A . mulher al:Jlta o homem I c os olhos da alm:1 se a osom 1·ani '1' 0 um PSIU mstdt~.samente aca- " u!<,_._, Po~u. - enráo e p')rqu 3 u 1 '" ,. . . I ue rer a ·u . . 1. , , ~, aav l· lla morte ' 1 , . . u.aa l·~ :Jl or amo r ao matnmô uto, o ho- _ : e~. ~~ a s pn m .=nas mhas . 1'- . _ .. , : · · . P. !>Se h guem Ja traz1a do berço 0 1 a S"'l'VIr 

;m um ai'<>' ta o ma trimô ni o por na~ smc p!es Iotcg-1 afia mona d't '*. ~;!eCI ::;D mais para e vi- •--'~~aPOl t~ na r.n unn - m do ' •.. :~ 
' · · ' nenctar ··o artist a " qt• e b · f -1 t c I "'J -

i 11mor á m ulh er. cena. mas a p:·opn a cena eGcor- . 1 • • _ • • • ~ '·~011 o, vela ilanda :.t cujo- 11od-c r .. · . 
' - c~ s~ nao e'quec d ' L -üor P (lt·egory :\J n w<ou .c .. .,:J IJ<Jl'u.,cc.es de luz.. . - ~ - _, ·. - , · ~:;.. e o r en - . " !l ll ll' v.ti smgTando >'t.nda eu 

i\ ssim, e <sempre 0 ~stl!pefaci- ~~ 1
;'"" 0 t~a ~: con.nJas , e tem o contra todas as rorrent 0 ::: . j ~o tamb~ 

* O~ casa men tos feli z s 
e difícios que tém de ser 
constru idos todos os <lias . 

ente pode r dP evocaçao em Eu. r .,~al amor lia ma nsuetude das , .-.,, .. c ... ,, ilc ' L< par~ de an-· . t .- d 
r l .cl p . .· , . abobadas e 0 af'i de ap .0 't . . C<t açao 

S ~IJ r es . IOPl>etanc. elo maior~ ' 1 vet a1 , ·-- ·----·"'Os a g 10na (L" Fuclide~ -· . d " ~ 10m combinacf , t 't' · · ·-- " " mt.:tos r e- • ... •- ,;;·w verb~ 1 do s u m o, . . _. ~ Jes . es e tcas, os o.:-.. . Cunlu_ se tornl'., cada r.! ia l lo!has cu 
t .. m~o .· ademu1s de cnpios issimo vCJos dos 11"'111".u t e,; do prso. ma1s, e~~ça. Di-fl ui.culo ~ \á. 
J,;ateJtal d.:. an]tllt~ tura de . N * * ante del ~, a mal evokncl<l. indi- ~ tn:n:idaue 

.\ndrt: :\laul'oi s .aeo;as : m_etawras e ~Jmbolos ti a I O E:-;CRI'I'OR !\CUS.A o ~f'na ~entiu qL!e estava amorda- I ci::ts ao d * n~elhor t em pera , ltipál ages. alu - liO?.lE:M çana. Amn~ u.tr;ada de a ssombro. / seto qun 
O casamen to é iiio f oes e ep J t et~s rr..ulticoloridos, ..ts A nenhum escl'itor, mais que Mal, porem, se lhe despejou a ao:; cafes 

rom nm longas VJgfi.S le:Teas das hipérbo- a Euci_Jde.o:: da Ctl" h 'L. se apll·ca bo_ca, a Lii'Iversalidade da opi- 11 Oll<.t'o•:o 
J)o rq ue com b:na o m áx im o ela 1 1 j d · · - - - 1 ' bl' ~ ' 
t entarão com o i tS ao ac o e rromas verruman- o !i.fo-n smo clásbico de Buffor;,. n ao pu ICfl sagTou-lhe em clefi- • consciont 
() rasl·a· o . múxi mo dtt I t es--:- baswYa m-lhe nc mom rn to 1\ã o em e ::t oi'Jra ponh á ' , llitivo o gi'wo alc:Jndorando. en-1 das p~rá~/1. 

r.recJsJ >dscer ) t 1 - a mcs"1a troniz~ nd - <.; . 'e . _soJre uco is to os o ca ráter do homem d " o-o p:.~ra todo o sempre builão P3.l" 
llet'nar à Shawl ded os d::t. pa nc:to p:Ha Iiligran ar l:: brc-lhe , cada ' m~sl esco- como o \Hd::tdeiro rapsodo da J 3") - "E 

1'1' prev· to ~ 1 t I a. ' passo a ao do ter' t• d I .. * · · 1S . e e:van ar. a sPu ta - c-spirito' ' : e é precisament; es t•, 1 a ane.us ta •:t m<lS heróica. ,-até abanr: 
Resposta de S!írra tes õl . l ~nte, rncJormrcs como sólidos Sêgunào Vinet sent'd d ' , uessel'\'!da mas fecunda lUir..ino-1 peudentes 

s JJ e al tem. uraJs . l'O"tul n d . o I o aquee cn mPnte amorável upesar de qu 

" Se ja qua l fôr a Lleci~ão que. ci ~~ 1 tu I adc cta mtell·eza expres- Mais ás claras, não quer isto u o.. . • matc•.ntes fo 
e~J ;;a r o u nJ.o casar: I , , . . . 1 v « v , t d 

1 

e se enco 

tolnal·es r·em co lll o I .. o .. n l n unca da fot·ma vas in - dize·· na"o ll"Ja " t HoJe é entre nos um do"'m" 4"> .. cer to o :u t 1 · · ' · "' con rastes" aos · . ., '" -
l'ello=lldi.mellta " . • - j m en e avorada . rlc continuo re- Pr ilneil'OS •·co nfronto " 'p 1 rssa glona de Euclides . Ondr r,t:!e, tendo c 

~ .iuudtndo-se E uclides dá-nos a oposto. s • e o rr!e!llor SlnP.l de SUl!. gra.nde~ in- céico, retom 
!Imta? · I t•mento ou 

sunraren-uas explicar e.ss.e vosso alvl)l'o· 
'l\l&dr~a!': e enec:l.echas _suspi:o- - ~ te, dagor2 .. P~ vi· 
aas E ''ro. wn dia, a capitulaça.o. euse ele de cstl"s ter e. tumultuariamente, to e um machados" 

-::1 fambem eu, po~~ar íuzcr, de público, 'i minha prç - "!nx·~meais esta praça de todos tltiS peróbas"! ..• 
á~~ta Acade~l~ de ~tras. an- tis~ão de_ fé e_uclidrana. . •'S. debates. men~s. p~la n?P~-t:' Com efeito, senhores. tã.o .Jru'-
del fazendo Iata~~an co~ os ;-.;:ada tao sunples. nem m~~s q!lla mental d,2 ~s1t~!e . que nao i.:J "lJ.,<;.,J:lPSes criou ,entre nós, esta( 

r <I_Ldo_s, numa perw.9Q..~e~ e~pecwsc qt~e Isto. - va le a. a_ítr-1: tem nenhum~ . . se nao porque _.;:t )Õ"fi.'i)iiJll.ia de guatJ·o séculos que 
r~~c1a de. versos,. que nem s~1 ~m,ttiva: Fácll, p~tque os~ "".t)le~s ~ antect~adame~te da ~ils- aqueles mesmo,s que vivem do 
n1~1s ~c amda extstem. ou se, ~~ dp, s;emo su~n:aneq de _Ellclid: .S tr:b.;19ao_ de tngo e vmho: t,r1go. p.:nsamento têm fugido • .se não t,a. 

11fõ ,~no - g_grauD.e _b~~el!- ~ s~o;;. ~?~r:~1dl!_~j; mesgcta- s .rbstancra d_as subs~â~_cias e ,al.--' apavorados. quandp menos con- .ae 
~ . lhes ~eu o necessáuo ~ }.€..J ~ . mLcil, porque ª m:~a teu: .a fecunda ttva. das 19ews cte ~2.1! ~rafeitos, a um dever que renas- Da 
ll~.tt~o . A verdade, po sidO de . 1 mo da ~ a QJJ.D!?-~ - o escnto1 A~e todos os dias· 0 dex.er__dal 
t~m é que a. don~ se ~ão como- que é qua'>e ii~possivel agora de_ 1m arizáv 1 10 se ~néí'õ e vin-Il mastiga cão n:.entai ·deei,qço ou 
Ye'l á prlmerra mvestrda, nem ccbnr J.!lll fl!ao noV'o . ~at · lEJ..Jl.Ç!Cr ~ co~ taQ, fQ.rte~. ; , t>is-ict~fullilame!itaJi ~ra ., ~~Ui~ 

I 
~eq~·er deu fé daquela P.I.Qlife- pa'ra Euclides n ão cabem meras · · s, e borbulhanteS;-·<rtw. ;iãêir.nãT1a~ê!,e_. E preferem oliiã-" 
!~çao de SCP,&tos colll.O_.l;Ogu- r ezinhas o~rigatórias, como a que :l cn ;.enh~ ânsias <aqui_ v" 'o c~n- ; E?. d u e a peróba da mesmiCL' f" 
n.clos. . . iaçc, se nao qu e a sua . grandeza- io_a_ l;?tlr~d n ct e,l. eu llpJ ""2.... • r .. Jtiui:!na, onde se exallf'e inutil-

=l ~uando n:e ~at~u, e~ cheio, 

1 
f;.&H.~Jl'l~_;: ~mR).a. ~n_0·rdad,!L.!;õQ-l nho ansras ae bebe-las todas, .lente urna força aproveitável e 

a. luz,. da. Prondenc1a
1
.' Era, pre · r al ~e ~,antrcc_s. reboando no siJ ;: vag~rosa~1 ~/~te. m:;u g ' ·~: '~.· ,,. não, . modifica, sequer num 

:;:jCrso~uda de tatlc~. trrícro d .. ~ basrllcas ... . _opa .. e Cll::;.•l antl,o, lle,u · .taço umco, a figura mental do 
adermdo dalgm_na forma ás co1- =j ~m tudo ISSO. porem, duas ta ndo-lhe ao vinho sempre 110\' IJ. .aazombo que continuamos a ser. 
•a.s da modermdade, para fazer::jc:ousas me confortam: a certeza o sabor de velhice e a mult~ ~ · . 
YI~Jrar mulhs~· assim ~ifici~ . E de que~ mesma repetição d~ ~u- 3 cidez mestiç!1:.., a lhe rir na cor . Po~· 1~So mesn:o ,o yalor .i!~: r . 

d fo1 o que fiz~ a,Eadrl!JEe~!l clides e aln:rento s~~lrs-f ..; no periume _ ~ <.;_onr.ra~l de Euclldes. da 
l com quantas pessoas de fanulla sj,mo, e 0 orgulho de poder ser, . L;~: Num pais de numeroso~'. 

achei ao meu alc~ce. e segui nestes dias ne fome interrr..ediá- "' * • ~ hccromstruf da Prosa e dQ ve.r.so 
á risca o consc!hol dum profes- lio gratuito dess'3. t 1:ansação. m,;.is paupérrimo de inv~stiga 
sor de "manchetes" passionais: O PF.N::;IADOR E SOCióLOGO U.ores de suas mesmas rea.lldade~ 
''li~ eu hlho salpica nisto uma • * "' ·J antmlcas, ele foi um .2fOdigiost·J 
pontiuha de' erraçao e de es- r Era Roma, - dí· lo um cronis-ft O desabusado, porém iutensa- t nminante de idéi~s- ~~~- A 
cândaJo" ! ';~ . -á chegada dalgum rei es- ml'nte sugestivo, Mont~- dQI__quqngo_jõlego, aescolJ!'iu i.'l a 

_ QuE' sE' cha~ a_~p.,Ç?..Q_ so- ~raug·eiro, era t_radição est:r:cter !n. quis fazer. um~ de Pectr<Piuos n:Jrn_çlos abissais de noss_a ~ , unha 
,..f n~i.'ti!Cde qualquer ma1~-eira. n p'ebe a alegna ~os ya~r:ctos . Cabral psicanalist1a. Saltou para consctellC:~ --:- ,1. nolil>a verdade!- •e u..,_,ic"""' 

()ra bem: tomei em m:-u senti- Havla gue farte drstn~u~çao de .1 c::travel_a dum apólogo, e záª!,t::.r~ conscrencta. ~lista fel:!]_- ):. L' ' "·'"'"~t.a.ulll 
elo a palavra "aberraçao" e _,.,, ~.n~m . na o raro Iargas__ç!ad1vas de ! eclescobnu esta nossa {erra ad- unamente Cêt~ desadorou · p l~0-

"=1 ~ - desaqe.i a._ fazer dis- vir.ho. Com o que os impe;\l.clO- \ ·nirável, onde a s montanhali,J!ml :l,l:C.Q:-~ ~rqueme~ e,~te da. 
~ .ur.sos - desabei é o termo: dis· res se sentiam seguros e a plebe, pr~~ de subir e os homens b~arKo . QS olhos á terra, cbra 

•ra01 POlÍticos, c:l.iscw·so2 for~n- feliz. Destarte, á .simples nova "~ pregui~e pe~. .. 
4

sondotA tunc:l.o o solo de miaérlas 



\J~l . or. 0 '3'01'10 ~armt.H lTO, \(UU lnno U<l (J [h.lUU ç .a .... ..... , - • • "'1' Hl ---- ·~ ~O[:;QT"t;'l lH V ' U. u u UU';3.JU ~U.T-" '1.:&"1.( 

!oi sempr~o seu metllro B ss i~lent~, ncomp:mhou o Clld~.- ~ ão tto3so (tl}~~'j, ao mesmo tempo que ti'm occa:.ião 
vor at~ Ll:;boa e ~ngne tnanl:!u fltlta Uoul;)t(S. f! stab~letí.'1' confrontos nll~m~nte e!uci~atiYos . 

. ~~ C~F~~ __:_.---~ ... --..........._ .. _.,_. ___ .,.....,........,... _ _ 
ENTnADU • SPORT 

C lllo!aJ. a DJ 11!rl l'o!all "- -I , F.-C. Brad 
kllagr:mums em ll'oo t -bAU.- L'ío jogo de houl~m. en tre o no' 

=--- ...... -..:~--- ~ar.~• f<' ltunincnsn F . C. e o l:. A. r anlis!ntw, Jogo tl c u 
4~J . 8t!l Gtl G::i l 2l'7 ~~ O~, o (·moção t·.mnncnla ;:,cntida , triumphou o t•:am cario 
::G I .07B u .O.S 1 (101' ·; ' ' 1 

Dia 11. ... , 
n;a 1:.; .. . . . 
nc 1 a I .~ .. 
ldül11 l:l :J8. 

r: 111 'H'> n'n -[9 ~ lfl " li " 'li - 0(J;ll ' ,-, ' 
·' · ·- -- .•:<L .d • •· · ~- '·, ··.,~ · c· ; Fizcram og gn~ls do venr~dor Fcl ix Frias, F.mi 
:J.l:l·..i. !Ol :! !S ..ll~ •1. l~ :J . :J.) j l • .>. ll l D Etchgara} c G!m H I!Jri( rca\'CS c o do C. A . Paul i 

tW Vnlll:!!'ro DO llltl\GA OC1 

3!ock do dia 13 tl c l 31'J 8 .. ..... .. ...... ... . 
~ntra;l<\5 1l ·s úi~ s 1l c 13 .. ... .. .. , .... .. .. 

Embtlrt}tl ~S cltl dia H, .. .•.. , ,,,, ., .,, .. .. 

2:?0.'271 
23 .\HS 

2 1~ .2~~ 
l :.l .GSG 

Slorl• no dla 1:.; d~ l1rtl!' ...... .. , . ... . • . . .. .• 2:ll.G39 
l'i •J s.thllatlo for-'111 .-c.lcliuas cerca de i .000 sac.as c na 

> 0man:~ passm\:1 nntl cr am-sc :;!>. OUO :;ucas, conlra cn
ll•Jdus 11 :J .'j tJu s.1cas o cm!Jarcrucs 'jG. 7; i sacas. i:~ os te 
PNI<· do o mrrcstlo cstc \' c frouxo c com ns cotaçlirs r·m 
h3i x~. os !}Une> rrgularJm de 5SiiOO a G$'300 para o 
typn ·; . 

O mcrca•lo cont inu ou hoje ~rm animac.üo. hanndo 
ni ud:1 a fa:la rlc JtJJio r~s lransnc·-;(,03. c ,·igcrarulo no 
movimanl.o cil\:c!u::t!o unl rt' o rommiosario c sen3 lt'c
guczc<s c.· nrrçn a cet·c ~ l.!c ;jSGOO t•:n·::~ o lypc I (IOr nr
rolJ:t, s::ndo aiulla dc"farorai'Cis as noticias das Bolsa~ 
em [.': •r a!. . 

l'a:·a esporta c: :'io o movimento e1·a ainda oeqne.no, 
limi lanúo->J as H'IJtl n;; para em!Jarqurs prom p! os, r.on .. 
' ' "1'1 ando-se 0s l'\.po rl ~hlorcs em ~>tw. ,maioria rc, trahidC's, 
s ll ltns·:- CL'l'! J d,: or.-·ço•. p J r~ ce ntlo \' i ~orar a hlS!l de 
v ri:í',O pnra o f )· p:.t 'j lclrasroniclas . 

(;qri!i tltt al'Jrtl CO i tl [\S Cii [:l t;'tÍCS <:Jl( l' r iO t'{'S : 

'J"n•o rr. r... . .. .. • . • • .. . .. !íS'lOO ·• !l,!.>Oil 
• D. 7.. .. . • .. .. . .. .. • r;~ ;iOO 11 áS60B 
• u. S............. .. . t>S2()0 n :.$:100 
• n. P. ........ .... . ... 4StiJO a ~sooo 

n e;:tltJ o uin 1 uc julho rn!t•uarn Gl~ .Si'(; saccas e 
cnll •arcur:~m 1i 7 .{(,.'J. 

As oxisl!' nrils na, ostaçrícs da l'amcuas o ctrgadas. 
n~m t:r 1!;,{,17 sn:·c!H. 

o • :·~ · rc.~do d • 1\'QW-York fechou !'al·ha!lo sem Bl
l( dc.iv : ~ :. !l ! s :mnir~l Hio o SuntJs o com haiXtl de eioco 
ponln:; m s Oil'ÇÜuS; o do lfnvr~ cnm IJaLn de 2:; c.; 

I o (1(1 II MU ilU"!!O o r,on:1rcs innllol'ados. 

I lt•li•l ~ > llillsa; de l~JmbHI'~o o Londrrs abriram srm 
mudan~,a na ~ r .. lil('l' t s , '!'i o ll:n I'C Jl(lj0' 6 f~rí ~do, 

, Sa nl·i.>-EUii'!ldas Sl.Rll s:~cca~ 
IJo;d tJ o dia I, t1:íG.t•l7 >~ccas. 
E~is lt' ll ci~ . l.GI)G . 41:! s :tc! .·~s. 
l'rii\'O lyp.o 7, 3Hí0 por lO kilo:J. 
1\t.•l'í'J (!O, fro tt:\o. 
~ :· h i tl~'' · :íl .'';tl .~ s:~ r.ca 3 para a Eurc•pa e :J l.i~ saccas . 

para os Eshllus- Unidos. 
Emlln(jues tla f> <'mnna : !?lg .ooo sarc3s jlara a Europa 

c 1 ~0 . (1(jfl i '~l':t os l·:,t::clos-1 nidos . 
S;, lJi t! ~' da s;•nnna: 1'.' 1 .oov saccas p.w.1 o Eu ropa, 

f':; . t'UU p;,r3 os 1-::;latlos-t: ni tlo.> e l.Gao 110t' calJolagcm. 
·-- -------~----· 

lano o coul cr-forward Hibi. 
Amanhã ue.wrcv~remos o helio match. 

••• • • 
GAZETINHA 

A nnh·el>.!imt>ios : 
l•'azom ann os hoje : 
A E.>ema . St·a. o. Amora Lucilla de Sá ; 
/1. E11:tm. Sra. D. Ma rta Corrôa da Si11·a ; 
Nilo. Eli3a Dnl t'a do O!ivch·a; 
/1. Ex ma. Sra. U. Ann J do Scrpa Pcrüira Landin; 
4) menino Coaracy, fi lho do St', Aurelio f'oijú; 
o Sr. Carlos (;uimariics do Castro; 
o St·. José Fcl'r c·íra elo .ilaeílllo~ 

l~nllceiu-.ent-o!!l: 
l!'a!lccen hon!em, á noíll', ne31a capital, a F.xm 

S!'a. u. J:lllfjnina llosa da Costa Mattos, mãe do Dt' . !1. 
raro Gomes do Mallos o SJf: l'a do 01'. Souza lhndoi 

O sen ent rno ~e ; < ii ;a-sr. hoj(•, -ú~ 5 homs da tardr, 1 
rcmitcrio d ll· S. Jit'anr isco de I• aula 

- Sepult ou-se lwjr, pela manhã, a Exma. Sra. 1 
Mnreellin:~ 1' . da Sil1a, cspo~a do 51'. :iairador Pcrei 
dl gjl\':t . 

- F~ ttr.rrn hont()m, !t tJrtlr , o Sr. !os•í Aktand 
l'orcira Godeço. cott!(lt'ülllc avosentmlo da Allandoga . 

O seu enterro rr· ~l isn-sc hojil, ús ::; horas da ta rd~, 
ccmilcrio d·~ S. João DJpl!sta. 

Miss as: 
Em su!T :-~gw (! li ~l m:t do l'r. AIIIP.r~ l'urJllira do A. 

l:t foi hojn rrsado um oRILiio Iancl.-r~ ua i;:rcj<t de 
I<'ranrisco dn Pau la; . 

o :leio foi mnilo conconlilo. 
- Foi Cl'lobracta hoje, na capolla de Nos3a Srnt1o 

dils llorr.$, n missa de sclimo dl:l 1•01' almil da EI 
~~·u . ll, lílalina Gouv~a de Mr.nllooç<\. _______ .. ________ _ 

NOTICIAS C O :WM IEFICIAES 
P ela t)rAÇA 

O mr'rcllt1o da Bol3li onconl rliml'~ com roovlmen 
~!'siiluido de inlc·rcssr, consN·vanllo-so as apoliccs co~ 
as cot:-~ ço)cs inalh·rada!' c f•S titulas de bancos o compo 
nllius (JttJsi quo s~m mmli!ic11çíi.o dll (l l'f!ÇQ3 . 

Vcntlaw 
Cc.n3tr. rJ :1l ~I' 1::; npollces f:l<' rae;~ (lo 5 •y., u l:OO:JK 

'i IN:Jtlo tk 1,J i11 :lS . a êô:,;O; :;o l•:111p. 1\tunicipal. o l9::!H; 1 
liMas t.i.:t ll..thiJ , a H~750 c ~00 Lot~r!a.s l\acion3e5, 
~:..'$0{)0. 

/.p olic.•J : v. 
G!' r~~$dO :, "I · · · · .•••..•• • . • • ~ .. 

PALC OS E SALAS l'':mp. 1\lü;; . ...... ............ . 
.... , + • ' H • • • ' l n ·.. .,, I . . J•:sl3 ci O de Müu-; .... . .. . . . .. . . . 

1 : OOGSOúO l ~ 
I 

8:\28000 
1 \'~SOOfl 
l\J(}sOOI1 
JS:lilOO' 
l1::Í30fi 

• l(' lh ~ o " "!nH<'•EU h . - ·' me. •lJnne ( ~ lOJC :11 E·uprcstimo MuuiciJt!l. l ... . . . . . 
e~n 1 · · ~ l't arl!s i! C:l eo•H n ur. tarel P<'r:n tm •l <trios de ' 1;1orn ) • 
Al!•lioll' '' D:lll clct. ~.~:q>lto~ , c•m que n granel•' ~rt õs ta lrm I " ~ (1 !JOG) · ... 
unt ncl llli r.< YC' I t mlJ:~!iw no 'drscpcnllo do p~p~ l do <•l'an- ; ., l!>O:I · ·:: 
tJ ~· LeyrauLI · . !}r • · • • • 

. , .' :: ~ : · : ~,· r 1i1ma, 112il: ~~~ii:ar t. l. n do 11.oic n? ~ht'ntr~ 1 l1l'D.;i·Í~1~.0~ : ..• . , . •• • , . , .... . -. •• 
:! : ' ·~ · :.' ! ' ·'; ·. ,11 ~,· .· ' /. ;.'Jr · ~ " · lW l'Jtn conlL·t tutlos os adm1 ·1 Commorci<•l ... .. ..... .. .. . .. . 
l:.t:.lutc, t.u l\11.1_. 1,, ,un. . Co .•• rrwrcio . ..... ... . . . ....... . . 

{'incnu• 'l.o ~:r ;•at )JlO Par is -A rmrrc 7.J dcs!o Lavoura I! rio Commercio ... , ... 
rin"ma!í';:: r::pho Oi'6~1tiw n p1 ra hojo um nlraor!.linat·ío c Compcw li!a; 
~rn~~ c i onalpr·';;rarnma rom:1os!o u~g mais fi nas e :lUr:l- Lo! cri :l ~ NacionaoJ •..• ••. •••• ••• 
lt>ut.-s fi ia:; d.: l'allte l>' ri' t·c;: , c Lu c:.. CJmmccio, dt' lloeas dn Duh ía .. . . . .. . .. ... .. . 
~1l! n no . Melllot·amontos no Brasil . ... ... . 

('inc1rnn ~ o g rn(lbo Pnl•i ,.;icn~c - 0~ Ire- .\ll'!'Caclo MuniclpJI (t!Cb .) • • • , . • , 

1::nsos 
f3SS0t 

l27SOC 
l 23K00t 

2:)9'2~{) 
153000 

l 8Wl00 
quenla;Jo r,•;; llc<lo lu:.uuso cíncmatogrnpbo têm hoje UIJI 
11rog rnmm~ lindí ssimo, <JUO muito HO agt·adnt' pela cx- Not.lt<~iaw d iversas 
cell r·nri:l da3 ütas. · 

D~ 1 as G horas da · tarde, haverá uma sessão dedi
cada iJ clllSSC mrdír.a, semlo ~xhibida nma f'(randiosa Gta 
atn·,:scntnn lo 20opt'raçõos cirut·gicãs pr!l!icadas pe1o pro
fessor Oohuon. 

('i u c m :a t•nthé -- O prog:'.~lmma 1\o hoj~. nesto 
acrP!iltatlo clnematogrn p.llo, é composto de fitas n\Jvas, 
lo:las do grande successo. · 

V ar o r athú ter a concurrencia d•~ scmprl•, poi3 nla
guem d<' ixar:i tl<i h; npl'ccial· · essal! Ldlas a!traccões . 

(:tuc&nrato~raiJho IUo Ua•nueo, .;...A empresa 
Wil!ia•n & C. organisuu pm1 hoje um pi'Dgtamma sor-
prr!IPn•lrn!r. . 

t: :1sl :1 dizer que alúm tias s<lnsacionaes cria('lins d~s 
:~famatlas Llhdcn~ P:tlhé. Frér~s o Goumonl, será C.llli
bida a nprecinda fita ... \ freira Angelica:. . 

('inc•na {'n a•loea.- Qnom rJUÍ ZCl' passar algumas 
h(lros dcl i eio ;;~s não dri to do ít' hojo nprl'cial' ns el\
rcllrntes fi la:; Qt)(l srriio PXhii.Jidns ao puulico em «tnn
linér..-o nas se<sõ•s d~ noite, uo Cín .. m:t <.:ariocn . 

Ch&CIIlB U.lfa!ió ll. - "Saul c Da\' Í(I>l, <t A Voll!l <'lo 
S•'ll fliho ~ . •Avo em r:aiola do o UI'O» , "Ailrodo esiá l'm
t.uchatlo, c outras tllt's .são ns lHas C{UO serão oxhibidas 

' 11':1 l n~ .nn. n .. ndl . __ .._ __ ·~-

Do vem <>IT%tuar-se amanh5. as ossambléU .gerae~ 
ttas seguintes companlrins·: ., . . 

Estrada do Ferro' do NortodCI Brasil1 · • 
v iaçíio Fcrrea de Sapucalty . 

A PEDIDOS 
lUOTORÉS EI~ECTUIC9S ~TITAN~ 

Centenas de atteStados á disposi:cão 
dos Srs . freg·uezes provando que são os 
mais resistentes~ duraveis, de economia 
ainda niio igualada no consumo da. 
enet'gia da Light. 

A O P ÀRA•RAIO UNIV ERSAl. 
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do, c-
nun 

cn ~ r~ t~hi!'.t:. · a~ LBl1ITH1N \ S que ~n 
" ic[C• ü Q(,j JGliO d ?. <·c>mU1Uôl ic:.\ÇÕUH f...,; tas à 

AoaJcmi.\ <1' Scirno:ias. A Acarlélllll d" 
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17 3 
- ·-·· . ---·- --~ -- ~ 
a~sim r{nc teYc co:,ll l' ~imen\o !lo Infausto aconlteim~.nl~, I iLaliana. Ella merece ••bsolulamcl;lc 'l,ll:~ r~ 1.~calro se cn 
part~o logo }Iara l"ran~a, acompanll~do tl · seus L\llu- a cada um dos csp~c.tacu\os ~ ~ rmhlico, .c.cncorrcJHlo 
ohoo 'sr. Dr: Owrio Sarm.;.Jilo, quo lt'<tlou da Onalla c ellcs, t\à m:~is uma ifrflÍ'?'dgavcl prova da nossa cuUUl'< 
loi scmrt~o seu mcdi<'O n3>i~tent'.!, ncomp:mhou o C;\t\!1.-~ão rto3so {tiJ~I_'j, ao mesmo tómpo que tem occasiiio 
nr at~ Lt:;J.ma c ~~g 1.1~ nu.nl!a llt\ra Uonli)\IS. t'stab!)let'<:l' conlrontos nlh.montc e:lur!aaliYos. 

. o.""-"'.-'VV>.''-"""' ... "-... '-"''V' "' 

O CAFE' - ' " -......._.,_--~--· ---~·-~.......j 
. l:iTn.AliH • SPORT 

klloo;r:mums ~m ll'ool-b~tU.- r-ío ío;:o llll hontcm, entre o no· 
e, F. C. Bt·aJ.f Clbo!aJ. lJ D1n1ro Fotal! ,_ - · 

=-----..:.__..__..,._ ~ar.ca~ Fiumincns!l 1'' . <:. c o l:. A. Panlis!G11l>, jogo 11c u c Di.111..... 4~J.:,!1 üU G>1.2l1 lt Of,·, (·mor:io r.mnucnt\l :;~nlid~, !riumpllou o l·:am c.ll'io 
, Dia 1:;..... ~:GI.ü78 G.O.S [lO!' •ç , , 1 

llc la!-•.. S . Ill.2~~ ~~o . ~.t9 '7,.\(H.!l ::; 2.1~.~031 flz~~m1 o~ c;n~ !s do vcnr~Lior F,·lL~ Frias. Rmi 
'lldciii IOJ8. :J.I:lj.lúl :! !S.H'J 1 ·E~.:J.JJ u.~.~JlO Etchgara} e C!ml, ·3 llat·g,·carcs c o do c. A. Paul 

•wvmE!no oo u&nG.lOrt tano o conlr-r-!orw:tnl llilli. 
s:ocl; ,10 dia l:J 11 0 t1rJe.... . • . . . . . .. .. .. .. 2~0.?Ti Amauhã dc.;er~v~rrmos o IJcllo match. 
Knlra;la: d· s llir~ s ll o 1::......... .... .. . .. . z:.l.\HS • • • • • 

14, o, 1 f o o tI f I I t •1 o I to o t • 

~~~.2~ií 
l~ . GSG 

Slorl• niJ rtla l:í de hrJ~., .... , ... ... . • . . • • .• 2:ll.G3~ 

1\·J ~ .• lol.latlo lorJm H·.J,lit.las cerca tlc 7 .ovo sacas c na · 
~~mana p:t:;,;atla vrnucrn1n-sc ::~.000 ~ncas, contra on
lt'.Hias ll:J .-;ou s:\,'JS o rm!mqucs 'iG. í7 l sacas. i:\oslc 
pcl'i<·do o mrrcsdo rslcr c fl·ouxo c com as rolaçlíns C'll1 
li~i -m. os quno3 regulat'3m de ss;:;oo a G$'300 pat·a o 
l) pn 7. 

O mcrcaolo c.:>nlinuon hoje ~rm animariio. ll.wondo 
rtiud:t a fa~lJ r! o lot~iut'l'3 !ran~:u-~~~~~s. o 'igommlo no 
rn o..-imonl.o clll'clu:ulo unlrt' o rommissario c seus f rc
gucz.•s ó. r;rrçn a ccrc~ <1c ~. sGúU t•:tt·a o I) pc 'i por ar-

jl'OI.J~. ~~ndo aimla uc~faroral'cis as no!lcias das Bolsa; 
) (·;n g \r:d. . 
1 l ';ll·a e.\port3r::to o mo\1mcnlo era ainda llNJtHmo, 
1 límitandu-s J a> HHl<l;1 5· pnra emt>arqu r•s 11romp!os, ron·· 
··· ·n :uHltJ·o(; "" (' \ .porla,!orcs em ~ua Jttaioria n·lrallidPs, 
S ll lla' ~ Ci· :-1 :l d ,: OI'<"ÇO~. fl11'0C0lltl0 \' Íf:Ol\ll' :1 lllS() <l!l 

I , ,~:;•,u para o lyp:.> 'I lcll':tsrnnitlas , 
<>•'"llinuat':Jltl rut" a; cut•~ões ;:n!rl'iort>s : 

I •rypo n. fi ............ , .. . :.sljflr) a !'\,!)0!1 
• D. 7. • • . . • • . • • • . . . . • rí3.•00 a r.s!)uB 

i • u. I:L......... ... ... tía:JJ() n :.$:100 
- \ , o. P.... ... .. • .. • • ... 1S~l)0 a 55000 

n··"-llt! o dia l de julho r·nlnr.tm r•tUii'õ saccas e 

l
eml•Ul'CJ\'3fll1ii .K •. J. 

M rn:is!t' n"ils na~ ostaç1i~.! de rameuas o ctr:adas. 
• tr:~ru ~t 1G.l,i7 st:~ · r;n ;. 
· o • f~C · :wdo d .• 1\"cw-Yorl' Jaelwu ~al.ha!lo sem ui-

h r.c-i;, :~:. !!!s;mnirt!l Hio o Suulus r• CO!tl h31 Xtl de t·ioco 
pOIIIO;\ lt<IS 011\ÜUS; O do H~vr& Crlll1 I.JaLU do 2:i C,; 
o t1o ll~mlltqro o Lon.ti'<'S ina!tnt·ados. 

ll ·.>j•l n> t:a!sa~ do !~ambu rgo o r.ondrl.'s ~br!ram sem 
fillld:l!lr:a llll~ C'"l:i ( I~C;>, 1\0 lia\ 1'0 I!Oj<' é !~ríado, I ·\"1.1-l>-Y.:_olt·a!la.:? .~1.~17 saccas. 

1 ( ,o;:dr.> o clt.J l, t•. : .. '11 s3cras. 

! I;~islcnci~, l.G(lô.~1:! !':t•.;.'JS, 
l'rN,'O lypo7, :JHiU por lO ki!OJ, 

1 ~krr:tdo, ft·ott:\o. 

I 
~:•hid~·~. ;-.J :;~1 .~ s~r.ca3 pa1·a a Europa c :il.iO:Z Slrcr.s 

par:1 05 Est-odus -Cn:ttos. 
1-; .:thJt·q:J.·s da !><'mnu3 : !?l ''l .G)O S3~c3s para a Europ:~ 

c 1~<\ .(<i{J ;•:tt'.l o.; 1·:-;t·Hios-l nil!o:<. 

1 
S:dli t!a< da s:· m:rn:t: 1~'1 .OOt1 sacc.as p.1r., n F.ut·opa, 

GAZETINHA 
Annh-cl'.!íint'iGs: 
I•'a7.om annos hoje : 
A E.'{ma. St•a. D. Aurorn Lurilia <lc Sã; 
!1. E.mt~. Sr3. U. Marta Coni'a da Sit1·a; 
Mlle. Elisa. Oult·a do Ol iveira; 
A E"ma. Sra. IJ. Anna de Serpa Jlcroira Landin: 
I) menino Coaracy, fll!to do !:it'. Aurelio l."oiju; 
o Sr. Carlo:> Huima1·iic~ do Castro; 
O Sr. José Fcl'l'eit·a <lo ill.acotto. 
l~nllceiu-.eot<uJ: 
l<'allcccu l.tQntf'm, IÍ. noilo, ne3ta capital, a F.tm 

St'a. H. JJrlflllina ltosa lln Cosia Mattos, mãe do U1·. 
l'aro Gomes tio Mattos o S:lf;t'a do 01'. Souza Jlanlloi 

O sru eni<'ITC• se:1li3a-sc- hoj(l, fi3 5 horas da lardr, 
ccmitcl'io dll :;. l'l'anrisco de t·aula 

- Scpullou-st'· lwjr, püla manhã, a Exma. Sra. 
Mal'l:c·llina l'. da Si li ::1, c·spo~a do S1'. Sal\·ador Pere· 
da !:'ilva. 

- ~~~~ur.rrn honlom, lt lardf', o Sr. l os<í A!B:tan 
l'or~it·a Codcço, ccnloa·entc aposentado !.la Allando~a. 

O seu enterro r:·alisa-sr. ltejo, !l5 ::; lwras da lardC', 
ccmilcrio d·~ S. João Uaptlsla, 

f\II~StlA : 
l•:m sullrlgiO clil :llm:l. <h flr . Alll,.rl)o p,,rrnlra "e A 

l:t lui hoj11 n·~ado um ofiioio I:tnet.r& ua i;.:roja d" 
l<'r:lll!'isco dn Patt l3; 

u aclo foi muito conconltlo. 
- troi c.c:ahraLia hc·j~. na capolla do Nos1a Srnll 

das Dol'r.s, n missa <lõ sclimo dia I•Or a.tm11 da Ex 
Srq. Ll. tdalina Gouvêa de Ml'!nl1ont=3. 

·---------------NOTICIAS COMMIEFICIAES 
Pela pra~a 

O mrrcntlo dJ. Bol3ü onconlrltmGs com roovim~n 
tlrsiituitlc> de inh·rcssr, consC'rV3nllo-so as apoliecs ro 
-:n colac•>cs inaltt·radas c ns tilulos de flancos o comp 
nllias (!Ulsi quo sw1 modi!itilç.i\o do (lrcços. 

Vcnclaw 
Cc.n3t~ra:n llf1 15 npo!icos grrao!\ do:; •r., o 1 : l'\0:18 

'i E,tatto ·tl·' IJ in:;s . a !':JO: ::o t•;wp. 1\lunicipak o llltj\; 10 
l lMa~; ui tl.lhiJ , a HH7:.i0 c :!00 l.!Jt~·ria.s l\JCÍOll:l03, 
:.::\$000. 

· 1 ~~· .!'U:J p;,ra úS E;;llt!os·l'iliLios e I.GD!J J)O t' caiJolagcm. 
i -·-·- --o-•- · --· Apolic•J: 1 GC'ra::sd!) ~ ., .. . ... .. ... .. ..... .. 

v. 
l; OOGSOúO 

l PALCOS E SALAS I r•:mr. tvo:; .. · : . .... .......... . 
, , • .. .1. • l•!stJtlo d!l Minl.' .............. . 

'llu a d a• o Jl! tnut•lpnl . - ~lmc . 11t•Jnnc r~ hDJC :1! t:;·uprcst.imo Munici JUl ...... . .. . 

I : 11 1 r,•,: l'< nrlr :: IIC:l eu nl ~ ur. larcl jWr:a em •l :1r!os de ' . (nom) 
A l:· li o ii ~·· DJtHlcl. q.':q •ho'<', t•m fJU C' n granrJ,, ~rl;~la lrm I " ; (l'lOG) · ·•• 
u at :.lln:i r:oYC' I lral.Ja!l!u no desepenho du p~p~l do d:'llu-~ ; ., li,;09' · •·• 

1 11 •.· Lr• \l'all tl ·. • " • ... 
l .. ~~\ :i. ~·· : \· t·,n ;l::1~~~2:t t; ~-:~~~ii:n \· :·: 1 . n do ~l.ú _i,; n? Tl:C':1tr~ ~ Bl't\~!;~1.~~.3 : • .••••••• ~ ..... ·~·· 
; ;. l.lli ,;,l l•·\'·. ·JI· .~ .. -· ··~.-.' 1,' ·~"' llu 1 ata conl t t ll!tlo::; os adm1 · Commorri:<l. . . .. . ........... . 
, , ad ll t c, t. u 1\lt.J_. 1\• Ja .t, . Co .•• m(•l'cio .. . ...... , . .. .. .. .. . . 
I ( '!nc•na tolõi 'O I)IHl Pari!!! - !\ 1 mprcza clcs!o Lttvoura n 110 Commcrcio ..• , ... 
I r in• rna!o;:;r::pilo 0r,:nniwn Jlll':J. hoje um !' '\h':lOrdinat·io c • Campr111liia; 
j >0n;; r,r·i ollal pr..-•;;r<li•Hn a ro:n:,oc;lo d~s mai.:: !in as c all r:1- Lot ~ri1~ Nacion:~oJ, .... , ....... . 
, Jl.•ul•s tilas u.: l'Jl!tc• Fri' re:: , c Luc:. CJrumechJ. lh• llo!·.as da Bahia ...... .. . . ..... . 
\ ~li! n no . · Melhot·::tmcnlo~ no llt•asil . ...... . 

(·incmn~ o~p'!lllho 1-.at'i~~eicnl"l" - Q g frc- MN·c.aclo Munic.lpal (rleb .) ..... . . 

R:I2S000 
1 \l~SOO!J 
I :·~'soor 
l t>:lí\U 
11:)30~ 

IS7B00 
88SOl1 

12750 
í23S00l 

2392;)<1 
15S000 

18isooo 
quenla•lor,·~ !l.o•lt• lu .~uvso cincmalograplto têm hoje ur.n 
progr~mm~ lindissimo, <JUO muito \'ao ngt·adat· pela a- Notll"lns dlversns 
CG!It·n r·i:J da5 a las. · 

IJ~ l ns:::; homs da tar<lc, haverá uma sessão df\di
cadu á cla$SC mrdica, sendo exlliblda nma grandiosa fita 
aprr:sontnn lo 2úoperaçõos cirurgic:is praticadas pelo pro
lcs~or Oohuon. 

('lucnu~ l"nthé - O progr;~mma 1lo hoj~, neste 
acrP!iltado cinPmatograpllo, é composto de fitas ulJvas, 
todas !lo grandi! succcsso. 

Dovcm (\ff~ctuar-so omanbl ll!! assambléU 
<las seguintes eompaubins: 

Estl'ada rto Ferro· do Norto dCI Brasil~ 
Viação Ferrea do Sapucahy. 

A PEDIDOS 

gerau 

V ar• o Jlalnú I•'!' a conrurrencia dn scmprt·. poi~ nin
~:ucm dt•i xará tl<' l r oprecia1· essas IJollas :.tllraccões. 

(:tuc&natograiJI•o IUo U••nu(>o,.:....A empresa 
Willia <n & C. organisou plra hoje um !'l' O:;t;~mma SOl'
prrlt"n<trouiC'. 

t::o.sl:t dizer que nlttm dos sunsacionaes rria~ns das 
afamadas fat•rir.a~ PatM Fr,\r~s c Goumool, scra cxl!i
I.Jida a nprecinda fila n,\ freira Angelica:. . 

( 'hacnua l'n••Joea.- Qnom 1Ui7.rl' p:usar :.lgumas 
hora-. t)l)lit~io .>3s não dri to do it· Jojo nr .. rrei:tr ns ('Ã
relkntes filas que srriio r'l;hii.Jid3s ao pu!liico em amn
linér.~o n:u se~sõ•s tl.1 n•, ilr, uo Cin .. m:t <.:~riDl~n . . 

lUOTOilES EI~ECTlliOOS ~TITA.~• 

Centenas de attesiados á dispos~-io 
dos Srs. ft·eg·uezes provan-do que são os 
mais rosistentesi3 duraveis, de economia 
ainda não igualada no consumo dll 
energia da Lig·ht. 
AOPÀRA•RAIO UNIVERSAL 

Chac&un Udntdl . - «Saul c Dal'id •J, «:\ volla dl) 
S<'ll lllho•, •A\'o om ~:aiol:t do out•o:t, "AIIrodo e~lã rm- 200 000$000 

[ r.ur.h:ufo.• c outras tars sfio a; filas quo serão oxhibidns : 
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• t •ln h .n 11.,~'\J if 

· -----------~~~-1--lhlnJlJd~e~se~t~e~rn~b~r~o_p~r~o~n~·~m~o~~!!~~~_) 

----""}0------v H Tyu " o.vv - f ti (ftlilV'}JUIII li111111J111 

teixõos, l~adeira, Viga, thorlmrgo e Southampton é . ~: ... ~>ar11u r oo~ P-'-rer. 
Ne, 

~0100 . • 
de carl. . 

Ao Vt 
chorar.~ 
lempPra 

-H nt 
'ti a v.,z · 
mim ar 
a tunif 
Eucly:
do, c 
nun 
• 

::t_ C) 58 ÍRC;U/UÚO 0 ÍiJ!pOS!O (ader81, 1 Mme.iüs. 
. ... -!nho clt~ au~"u' (' ctHHhtl'c:7io ~~·nt uila i 
))Ot'a ~an•do, scutlo <> t•auhut'CIII«' uo ('llt'JS t 
~ lUine<a•o,-,, ;, "' U hoa•nl!l d 11. nulnhn. I 
. A> e tFOt\11llGlld:t<>" ~~ .o tn u;; lr~r' sr,t·Jo l'PCellhlas na I 

a\g t·l) n jn :~ l.~· :1 V(' :'p,1r:l (l;~ :;;ddt1tt dos r':lljllél !· ,B, 
\·lu~Cll.!ll t.k• lHo tlQ. ·'•uwia•t> ''- J:\"<'"'V 

,li>~ OI'!.: COH ;:!3 Üill.,, "'"):(t {'IJCt'htll'~O C ~011• 
'f,IUUiliJhln. 
' A unynl ;nau !õl. ••na,kct. ( '. f'ndHl'l IJl- S;l;tjrü nn tll.l I~ •l 

!\louh~\o·idéo. 1• 
118!'1. (~Ol'OUel , T 
l~ullfto. 

. lhetel!õ ·,ic llal!Uiln;,;·euH JHU'R ~~ ~-.·- Vot•k t•tu 
'«JtUthleH'I' dOS f;IC'lr" p~U!IICÜ•.III l!lll CUl'T'l!!!l· 
l u nulc•!lciu eon1 f> l!!l da!!» (.;ou•t•nnhiaa «\,' hl· 
te !Stnt•» <' u.'\lllt~t'h~flR l,iuc·<· . 1\'J.ra Carga~, tl':ll.~ 

11ara rar11as tr:tta-s11 com o corr~tor Sr. F . de Sr. w. n. 111ac Nirúll 
lli!ftUIJtRIO~ tiO ctleJ'h!hU'iO }Jll ,(iOillltRDbia e 
IJara J<3~!l:a~,.;us " onlt·~> wrcrmlçv~s com l'ara passagons c ~ 
· E. L. H!trriaon, represffntante W'f 
53 .e. ss Avenida Centràl 99 e ss . .a :R~~ 
-~ '.fDK nm DE J;\NEmo •- ANm~ 
"t'ly lmprovéments C Limited I Chloroaa, Neur&athsn 
" 

1 
.; . . Rachi.tis~o, T~bereulosE 

. O• a•c1)1oe11eut1u 1(e• tia Coln· Phosphaturta, D1abetes , 
1JRDbia aare,·inb•n no• 1Up1•n- Sto cur6dfl6 pll• 
~•lo1oes cl•·~tn eaatU81 q11e, na OYO L'[1CJTHIBE BTL 

· lrórana elolf eontt'IU!tt)• e 1•o•- • ú '1 
ftt.nra• vl..-entes, tllngnem. · ee· M:c Hc&m~nto phosphor&tlo, r<"Cü!l 
•Jào o CoUJauutb1n . . teul o ciào(l~iils Cf"li.'lJrl!ladea M~<.Ii.r. 
'cllrclto · ele constl•uh• tJuae•- como o mais 
'.cine&• e)hrnjlll alo «"NgO(O, ncldl- Et'!IEAGICO RECONSTITúiN7 
'tC'joJuu•• uu Cll((t•aordlt}Dit•las, 
'.uba•e ·•cn• · eue1uuu.ne~to•, e 
~ltc-t•na• o'n •·~··cutll'trnlr •• 
<existenc .... , "ob lll'ltll de wuUa 
e tleuaoll(oiio . dRM ttle-.ma• 

• obra• c ntal• cB'clto•, :'l cn•ta 
.lo lnla•uetoa•. · . · 

nc ,,retentlc-



MA TRAGEDIA. 
BOIICIDIO DO DR. EUCLYDE8 &1 CUXII\ 

ACADEMIA DE LETR~S FAZ O ENTJERR. 
NO S'YLLOGEO 

OS DOIS U\MA._()S I'BIUDOS 
NO. N"ECRO.TERIO 
FU"l-'TElFt.A..:EÇSI 

.Uioêl.a••illllaJ~. -Poucos escriptorts nossos 1 ras do ex~rcit(_>, for~atlda·se maia~ ~~ 
lfelr.lírstllr,!ido com tão grande suc:cesso, com engenbarra m•btar. · . · 
lt1;~togp,.llau:soscQmoe$se que bóntema fa· Mctis.tarde, Já official, .pediu ~açlo; 

á act ívidac41io.fatigavd do do' E xercito. ind9 para S .. · Paut11 otldo 1cz 
emverdadetrazia diversos trab ltios.de eoge!1bar•• .e ~ 

artistica, panbaodo mais tarde a e~pea!Çie lt ean-.. 
dos aamo representante de Utl'l,..'!.._ 
qoella capital. Ue volts es~ ,.. 
fôel, livro q,ue e consagrou eom&~ e&. 

nac10011l; 
tambem soció 

--~~~ae.~:l . .Q auxili-ar te.choico de ~r"-'~~--t!~~~· 
!llf.: ..... ,.'ftt!Jt'iftlO est-edo -~l'lteseêllc-

ap u ~ cr 
· · envolvidas as granulaçõo::s de Pacbinoe. 

O 1 n,,.;, ., o r- ._ · •n·1ente .em ·Bu!nns· Plac•slc:ito-;as de IC:pton- ·neningite. Li· 
Air s •· .: , ,,~ .. i ., ' · !it; •t: t lt: .,rd " . geir-~ edc:m.t n~s im n d t dÇõ~s d 1S circum• 

u ro· r :> , 16 -0 J rn.al L · N ·t·,on v •IUÇÕ!S landic.1s O ..: rebro pesando 
pu I' I_ n u ' · ·tç l · · de h·•J ~ <" xt · •s·' c . 1 r; 15 grammas e foi· r et1 rad , pdra ulterio-
e,l,g•!>"'' u t.:• 1. g··: >~ " e ... cnptor hrdz le m rr:.; mvesttg.tções. Menin~es. adherentes á 
~r. l!.udyd s Lld cu h, l.une,nt.-tndo o seu bt..;e do c a~eo. 
tr g1co hm.. • . _ I CAVlDo\D~; TnoR ... xic::A E Annor.nNAL: Dia· 

No Hcspttal Ctm rr •I dO lxero1h. - i pbr.ig ua.Correspo 1d<! ao sc:xto e .. at,ointer
D• _t:r •n.anJ C.1111rll~ de A•ws. está r:ec-"l- ! CIISLdl. Nenhum li-JU d, an•JrJOttl o .t cavida
lht'• a 1~ en er ~drta dt) U •spttal Central, dt: abdominal. Abert , o thor tX encontra se, 
ju l!.xer..:ttn, d ·.;t• 1.t ld a •s ,, ,JL:_ •r.s. . i n.t cav d.tde pleural tircit' u n derrame 

O c:~•ennn apr ~e t 1 tré- ertment-•s ·•m, s •nl{uin.,Jento de 1.300 gr mmas de sangue 
'ltt ve ~··•• <'Sque ~ d co•n dtl.ot ~rd~a., ·l ·•s t::- • escuro e fluido 
:ui_, JOfe~IJO:;, Uffi 00 pdt0 e _OUt~O 110 I C orre .. ~oJOdCOdO á ferida externa, 08 re• 
;>Uls" d11etto. ! g•<'l~infra-cl.tvicultr, en.:ontr.tcn-se em todos 

J?ill!nn.t!ld•, ptS••IU a n•. ·te um p>uco os te.;ido~ molles u•n t•.ije.:to de bord JS 
agJta~o nao c ncth.mdo "so.nno I echimose •dos e pendr •n·lo n.t cavtd áe le-

B ·J~, á .. to 11:1 bor~11, tm c •ndu"'~! do sand 10 pultnâouo lobull) · uperi•Jr atr •vésde 
~l'U lctto para n pav1lhã•> de cle..:.tnclddde . toda a su.t mass,J. Pulrna•• d reito apre enta 
1fi_m de a h ~t:r subm, tt1d•1 á ai~P ' JC rção de I numer·•sas adll.: r •nci •s n, ,,arte su er10r e 
ra1n,. X p ra dt:sc11berta d.os J?r?Je · t•s. em ~u 1 mas .. a n t•du lo, num ·r '"oc:. O pulmão 

Na ~al,, de r ··d•· graph1a to~ ... nc 1 •trat-o 1 esqu rdo egualmente adher nte na parte 
.ua nussu U(D nõs .. o ~ompanhe•ro, submc:t· superior e inferior d , l•l uJ .... u J..: rior .Na ca
lJdoao p ocesso radl · ·~·a!Jh•~o. . • vi,Jc~deth·r · xicae,.qu .. rdd xi temsogram· 

O c:n er nQ., q_ue h 1Je sera -<ubmc~tldo_ a mas de liquid.:> s<tnguJO •lento 
eorpo de de!tcto. man•testa al..:u n .• dt·P•lea o pencardio contc:-m c<' rCi de2' gr.tmmas 
e tem C:~C<irJ'I)S d~ S:tn.gue, o lare~tldl) que I de hquid 'Cttrino. o CGr.tÇJ t> Y-IZIO Oi cido, 
um". da·s i><tlas fo• aluJ.u-.;e-lhe uo pul~nào I c••m hgeir;t sobrecarga gordur·,sa; cavada· 
~.rettu. • · • · .. des c::squerdas egualmente vaz•as. 

O que d1z Otlermando -Lng~ que t~r- Valvulas arteri .ies uffi.;it:ntes. Placas de 
lÍDou a .over ção dd apphc .. ção dos _ra~os , At~::rnma na ao h. Coruno4'•a v zias e per· 
àa verllha e .. querda ~ fér,-ado, n me Jtco I me 1v isç O pul não d re t) apresentando 
~r: c:ks.'>e servtçu .deu lhe u!n JJC'·In •merosas symphyses nct potrte superior e 

ço pctra depms prosegutr ft()s dnrsal. 
allius . . o .)rificio exten1o jà . m en.;ionado corres-

.Ne .. se mom~nt~ ~nosso companhetro pe pqnde 1 um mtern) e tq.f·rior in J O ter após 
dJe·lbe que dtss~sse al:;uma çoq. a sobfC -· 0 tr 1jecto .:te: 9 centi netrO'I · t uma 1 z o- da 
dolt~rusa tr,gedJa. · . ' : · ·· · · · 7• vertebra dors -t l'.em ; ujo c •rp l p netrou o 

Dtllerm.-odo levantando. a eabeç.t fez u~ I proj .:"ctil, .fraturand ·• a c .. s telJ dtre.it..t . .:?r
~sf;,r~o. como quem qu~· 1a ~ent •r-~e, .ll'las respon"dentc achand•I•Se cr~v d.t na lamtna 
unmedtat .• ment~ voltou~ . poiuçâ<~ pnmtt va ··Je.-tebral. . · 
e com . um "urnso q_ue ·tr!ld,ue 1o tqda cl sua E' uma bala de chumbo, d •s d e rt:vól er, 
d• •r exda~ou: . .. . . dctormada na p ~ · •ta, pes •ndo 10 ~rammas 

- De .. c:Java mtl v~ze~ ter mor~1do em lo- e medindo 17 millimet ro.,; de cnmpriml;!nto 
~ar cc liu~lydes. H.l cozs..t. de doJ,; ann•lS eu , sobre 9 mill1met os na b.tse. · 
lheescrev1 uma carta pc:dando P ' ra yuc: ex- '\lojui•>S e nudeCJ~ CtZ! ISI)S nt mtss:.t do 

. pli_cassc a sua ~nditTerença a f!1 ·U. re-.peit~.! pulma'> direito.~. , pu onà l esquerdo gr •n-
P(•JS cu estava tni~Ocente. O Euclydes re:o·_, dt:, c·,ngesto e e ngorg• ti.ld• 1 nas pa te.; d c li 
pond.eu tranqull1saodo .me e P 1rec a tudo I ve-, arejctdo, mas apres· ntan Jo fo.;os con
termlllado quando surgt~dm " 1gumas ..:.•rt •S ; g s •ivos na sua P·•rte p •o,; terior: nodulu 

onymas t: por fim a 'lntnga ate do:: p.t· I cazeozqs men s nu ·nero os. 
· tes. .. Anco•J~tc~.-o fi ~a :::o gr •nde, apresentan-

sse mo?lento chegou_em companh1a _do do se á s~ c ç <i n, am.trell.1d • h ·• ven do a espa· 
el Lu1z .Sarb~do, dtrect·~r da fdnnca cos ltg::ira by pertt o •h ia do tecido conjun· 
•uchos, o aspuantc Mano Batl .edo.. êtivo. 
J.,,, Dilermando commov~u-se e ta I o b .ç0 pequt:no, retrahido, ~:xangue ao 
iltudo porém logo a ~~acçao da sua I có te e se apresentand .. c •m ligeirct byper-
f,,rte e elle pro,;e _~UIO: trophia do tecidn conjun,;ti\'o 
t ·meu estava delt.,do quando ou- o rim esquerdo de t c11nanho f t" gular, ca
de .Eu:tydes qu;;: .P~rgllnt •u ~'!r ,. psula adherentc a espaçqs, nada apresen· 

meu trmão. I.~evante1 - me e •a VC!ítlr tand., de normal. 
~a qu~ndo sentJ pctssos :•pres~a lns e o O rim d•reito cl)m a capsula a1herente a 

Jes gntaodo: <to ode e:; ta o Dtlermat;t- esp 1c;os. a presen t.-J orffl an ~rne •do c.i secç:lo. 
-.~uero m~ldl-o ou morrcn e ~c to cont1- 0 est ·mago gra ·1c1e che1o de gazes cootcn

.J a porta do meu qu-•rto ~br~o-se ~lve· do J,.tequen.-t ~u tlltidade de sub..;tttncia semi-
Jan~o~me Euclyd~ com os _Primeiros tiros. liqUida t"f1l dtge•t 10, .. · 

i.'end.o prC?c.ureJ '!JlTl • ~volver para ame- , Inkstino- contea.do liquicl~ e gazc:s. a be-
drontar .o meu agg~-e~s: •r-:' ,..,....,. ., .. ' : ·".. . xi~1 .cheWt- de· our-inct amarella clara : 

RecebJ então ~·s uma - ~ala . q.ue atFa~es- A oausa mortls-Hemorrbagia do pulmao 
a.ndo a P.ort~ . veJo cravar·~e-~c: ~o pe•to · .direito. dJ;:vido _a ft>ri ·.n~nto ~·r ar• tia de fí1go 
Amda ass1m trve ca_lma e deJ doas ttros P •ra atrav.:ssando de um lado a .outro o o rgão. 
o .soalho qu11ndo VI, por~~'- que Eu..:l~des Alem destd, cau-.a da rnurte. o eadaver 
atarava tamb"em ~ me~ ~~mao, prucuret ai- apreseot" trcs ·tiutrà'S Je .. ões por arma de 
'YC}Quar l!:ucl~~es. 

1 
·d· .' h'd fogo · il· · · 

. ando.vs Euc y esca 1 o ~esmo cQm o Terminada a· autopsia. as 12 e 10 datar-
peu.o a ded<U" s. ngue ~rocure1 soccorrel·o de, foi 0 cada ver recompostn, p:::lo servente 
perauotaodo ~orque <~qudla loucura. ~u- Armando. e logo após transportado para 
c.des entào dts-<e :. uhonr_an e n.utra palavra uma padtola -
que me pareeeuper.#oc ou pe1VlOo. Afranio Peixoto e Diogenes Sampaio, vcs· 

No Neoroterio.- Na ultima mesa. á es- tiram o t:adaver co n um terno de casaca 
~uerda. do Necrotcrio, o cadaver do dis- preta, camjsa de linho branco, meias de 

neto homem dt letras foi durante a noite seda preta e lhe calçaram ... apat•ls de veroia, 
'felado por diversos amig~. entre os quaes findo o que foi ~ corpo eocertado e ~m 

aeui parentes, ·Juui-zt N:~tor ·.August,p da caix[ o de •tlas.&e. . . 
• naldo Pimenta ·da CUnha, e 0-. 
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TRAGEDI& 
10 DO DB. EUCLYDES IM CUXII\ 
DE LETRAS FAZ O .NT-ERRO 
OSYLLOGEO 

. iRMA()S . I'BIUI)OS 
O. N'ECR·Q.TERIO 

-.:.:r 1'.1" El Fl. .A.. E SI 
ri pt~~es nossos 1 ras do ex~r~itt?, for~an~o-se ~am t~ t.,!C . 

successo, com engenbarra mtbtar. · . 
hnrltP.lrlla fa• 1\tdiS.tarde, Já OtfiCiaJ, ,pecflu ecooet'ê%~~ 

1U.l<lllJJ:;.Qvel do do' Exercito, ind9 para s.- Paut• otldc rc~ 
diversos trab llios.de eogenhar•-. e ac~ 
panbaodo mais &arde a ex~.çie 11 Ol~H~fot. 
dos CQtno representante de Ulft ~ 
quella capital. De volt1 escreveu. 
lõea, li'vto q,ue o consagrou~ 
.. r.intr•r naciOIHJ.· 

tan:abe~rn soció do fütitill\l ~Ristari~ 
aultilNtr~bu~odo~~·~-.~~~-~~~~~ 

., 
.. o ' ... r, . . p .: ·l •r ali•, <tti ., de •r -;e~uio·-;ea INSPEc..;Ã • INTim:.-<A. CRANEO 

., · r~ ...... .. ( I , . , , •. I .f., Ex 'r -: •· 1, nde · E-;GEPII,Lo. · . 
. . -' , ..:.: .- . : · !"J de ~~u irinà 1 DI ler- ) ·· A ·ct lot<:: resistente . men ,nges duras,p.ouc 

111 11 do, cu 1,1 c::"t ó í.• ·.rave. · · ·· ladhc:rtntcs, ap reS ·!n•ando·~e b st~ nte de 
. · . ·. · envolvida!! as granulaçõ~s de Pach1nne. 

D, n ••.;~~ ~ ·. o r. • . 1~ 1ente em Bu ~nos· p lac ,5 Ieito-;as _de lt!ptoll_· ·neningit_e. L • 
Atr s ('<: " 1

"'1 " '· !11 1 ,, t k I ti 11 oeir•l ed<::m .l OlS IITI 11 d tdÇO!S d •S ClrCUl 
u ro· f' , , IS -0 i _rn.al L · N ·l'ion ~ •luçõ .!s IandicJs O .: rebro pesan~ 

put'l n u , ·•ç ·, .. de n-·J~ t'Xt ·•s·• c . 1 c; 15 grammasefoi ,et11nd1 IMr,t ulten 
el•,gio:-,·• n ~.: • 1 g .... , .. e-.cn!Jtor brdz le m re-. •nvcst•g.tÇÕ >!S. Mcnin-4es. adherentes 
-;r. Euclyd s Lld Cu h , l.~tne,\1t,illdo •J seu b 1-;e do c a"leo, 
tr •·oco üm.. _ . . I CAVID~D~~ TIIOR.o.XIO. E Anno~ttN .\ L :_ Di 

No Hc.s pttal Cnn;;r ,f do 't.xerc•h. - ~ phr.1 g na.Corresp~' 1de ao sexto e .. .. a~,otn~e 
Dt et ;nanJ GP11IJ? · de 1\c;<;·s. está rec )· C<~Sldl. Nenhum lt..JU d, an ., ruul n., cavtd 
Ih''' ü 1~ en er !l·lfl<t d•). 1.1 •s.ptt.al Central ! di.! abdominal. J\bert, o _ th~lr •x encontras. 
ju 1::.xer..:1to. d ·..;t• 1.1 ld a •s ,, ,fL _ 1' s. 1 n..t cav d.ide pleural .ttrt"tt 1 u n derram 

O en,enn" apr se t' tre- erunent· ~s ·•m 1 s•n!{uin,lento de r.3oo gr.unmas desangu 
·u ve iiiJ ·• <'Sque· d com dalct c::rd ~ a .. •l<lS t!· I escuro e nu ido 
:ui..-; inter11os, um oo pdto e out~o r1o 1 c •rrt'., 1)1)ndendo á ferida externa, na r 
;mls" d11 e i to. I g•à•). infra-cl-tvi~u! •r. cn-:ontr.-t tn-se em tod• 

Ddcr111.11ldo p •s ~·•u a O• ··te nrn P mco os te.; ido-. molles u ·n t• .i jedll de b,)rd · 
agi1c1d0 uão c nclll.tndo "so.nno 'echimose •dos e penetr ·n ·lo Od cav•d ·:de . I 

H 1jc:, á-. 10 IJl bor~s, f•H C - •ndu"'~! do sand 11) pulmáo •• o lobuln -upeti ·H .-1 tr •vés 
~l'U lc::ito pard o pavtlhll•> de clec.tnc•_dade toda a su.1 mass.1. Pulrnw• d rttito aore~en 
1fim d·~ alt o;er subm . tlld1, á a•?P 'tc •Çao de I nurn::r·•sa'> adh t: r ~ nd as n t ,,arte_ .,;upeno• 
rai.,,.. X p ra dt:scubertrt d!1s J?fOJ;!d•s. e•n ~u, mas-.a n t•du l,,. num r •~o". O pulmã 

Nd sald dt: r ·d•· graphta tol õ' !l C I ·trttl-o i esqu rdo egualmente otdh t:r nt~ 'na par 
Jlli n.issu um n;·,s .. o ~ompdnhe•ro, subm~t~ SU!Jerior e inferior d , I•> ·ui ~ -~u J·: nor.N:s : · 
l1do ao p acesso radJ .. ~rapht~o. . , vidadc th ·r ·xica e~qu~rJ" XI tem 50 gra• 

O en er no, yue h •Je sera ..:ubmc~t1do_ a m.-~s· de liquidi> s.tngum •lento 
eorpo de de!1cto. manatesta al..:u n .a d•·Ptlt:a o pencMdil) crmt~•ll C"rCt de2) gt·a n •nJ 
e tem t!SC~fi'•JS d~ S:SO_gue, , >at't:'f'~lldtl q~e I de hquid 1 Cttrinq. Ü COf..tÇiO V -!.tiO n H:i-Ja 
amo~ da·s iJ,,(as foJ c~loJ..tt·llie•lbe 1:0 put.nao lc.,m ligeira s;ubrec:trga ~ordur· •sa; cav1da 
d•reito. · ·· I dcs éSquerdas egualmente vaz•as. 

O que diz Oilermando -L<~go que t~r- V 1lvulas artcri •I!S ,.uffi ;i:::ntes. Placas d 
n:inuu a o~·cr ção dtt applt~dçào dos ra•os : Ateroma· na ao t·t. Cor •. n •r•a v •zias e pe- r 

na verilha e~querda ~o féndo, o meJ•co I me ,v ... isç cf pu I não d rc t., apr t: <:ent~nd 
en4.l4rregad9 desse serv1çu _deu lhe u~n pé·! n tmcrosas sy'11physe<; n<~ p-trte super1nr 

\lce"OO dcscanço pdra depms prnsegutr nos dorsal. 
rabalh,s . O •rificio extel'!1o já m •! n.:ionad•l -:orres 
_Ne .. se m·~m~nt~? nosso companhe.tro P~ pc:mde 1 um mtern 1. e n~f·ri • 1r in 1ó ter_ a pó 

du'l·lhe que d1ss~sse al:;uma coq a sob"e -· 0 trtj<::cto j~ 9 cen!l 'llt!t_ro-; .1 u•na I.: z.1o-d 
dolorusa trc~ged1a. · . • : · ·· · 7• vl!'rtebrà dors-ll.cm :up c •rp) p · netrou 

Dillerm-•odo levantando. a eabeç.i _tez u~ I proj.·ctil, fraturdnd ·• a C•J:; tt'l! dtrcit.• .-:?r· 
esforço_ como quem qu~ · ta -~e•!t•r-~e, _ll'lds 1 resJiondentc achand·•·Se crw. d .t na lamm 
immediat.tmente voltou a pos1ça·• pnm1 t v a ·vertebral. . 
e com um .,.,rriso ·que-t'r!id.~IO tqda a sua E' u111a bala de chumbo, d •s d t' revól e 
d"r exdamou: . · .. . . deformada na p "'ta, pes 1ndo 10 /;!ramma ~ 

- De .. t'java mtl veze~ ter mor~1do em lo- e medindo 17 millimetros de cnmprim..:nt 
gar c!c nu~lydes. Hd cots..t. de dOJ,; ann~~s eu \ sobre C) milllmc::t os na b.1se. · 
Jbeescrc::vtuma cartapc:dwdop •raqueex- '\!ojulo)senucleo-.c •z! •sns 01 m-tss 'l do 

, plicassc a sua ~nditTerença a m u . re-.p~ít~.! pulm~•> direito. 'J,J pu mà) esquerdo gr m 
pr,js eu estava mnocente. O Euclydes r c:.·_! de, c-10gest() e c ngorg1 t,td•' n.1:; pa , te" d ~clt 
pondeu tranqutllsando _me e P 1rec a 1udo I vc-, arcjddo, m as ,tpres ntan ~o lo.:os con· 
terminado quando surgu_-dm tt lgumas c<~rt •5 ; g s~ivos na sua parte p '"tenor; nodulu 

onymas e por fim a \ntnga ate de: p.t·l cazeoZ•lS men s nu ·nero os. 
·tes. . .. Ancon~\E "'.-0 f1~a :1 11 g r , nd e, aprcsentan 

sse mO!J1ento chegou_em companh1a _do do se ü sccçdn, amarcllr~d . h .vendo a e~pa-
el LUJz Barb~do. dtrect••r da fdl'>nca ços l•geira byper t1 o 1hia do tcc td ,, COI1JUI1· 

uchos, o asptrantc ~larto BarLedo.. ctivo . 
.f.,,, Dílermando commov~u-se e ta I o b .ç0 pequeno, retrahid')! e_xangue a 
inudo porém logo a ~'!.:acçao da sua I có te e se apr<::sentand · • c •m llgetr.t hyper 
f,,rte e elle pro:;c~UJO: trophia do tecido cnnjuncti\'O 
t ·meti estava dc::1t-1do quando ou- 0 rim esquerdo de t.arnanllo r<'gular, ca
de Eudydes qu:! _p~rgunt •u p~r ,.psula ddherente a espaço;;, nada apresen 

meu irmão. Levantet-mc e td vest1r tandt~ de normal. 
.a quandn senti pr~ssos :•press_a los e o o rim d 1reito c<lm a capsula w:lherente a 
Jes gritando: <tonde esta o Dllermat?-· esp 1ços. r~presen t o~wio an~ ·ne•do á secç:'io. 

-JUero m~ld!-o ou morrem e ~cto cont•· o est ·mago gra ~u1e che10 Jc gazes _conte~-
- a porta i:lo meu qu.arto !lbr~o-se ~lvc- do 1-Jequen., ~u ant1dade de sub..;tdnc•a semt-

Jando-me Euclyd~ co.m os _pnme1ros tiros. Jiqu•da e-m dige .. t to . 
i'"erido prçc,ureJ ~m '~volver para ame- . Intestino - contendo liquid9 e gazes. a be-

drontar 0 meU aggresS•Ir, •;., .,, . .,_ ,, '. ·, , . ·" .. , XÍlit1 .COe.ia.de· OUrind amarei la · clara ~ 
Recebi el,ltâo mais:uma··bala que· a traves- A causa mortis-Hemorrhagia do pulmao 

eando a porta -veio cravar:..se-'~c ~o pe•to. direito d!!vido a fai ·nento por ar"1a de f·•go 
Ainda assim tiile calma e dei do1s tiros P tra 'atraves~ando de um ' lado a .outro o orgão. 
o soalho qu:mdo vi, por_élll,_ que Eu.:IJ:des Alem destd, cau-.a dd morte. o _e.•daver 
~tirava _tambem 11 . me? ~~m~o, pNcuret ai- apresent-1 trcs ;p~ra-s Je .. ões por arma de 
'Ye)ar l!:udydes. . fogo · 

Quando _vi Euclydes cah1do n:tesmo com o Terminada :r a-utopsia, as I 2 e 10 d:t tar-
peiJo a .de1tar s. ngue ~r"cure1 soccorrel-o de, foi o cada ver recomposto, pdo servente 
perguntando porque aqu_dla louc=ura. Eu- Armando. e · logo após transportac!o para 
c:ltydes então dis-:e :_ uhonra>l e n_utra palavra uma padiOla . · . 
que me par-eceuper.ioc ou pc••dl1o. Afranio Peixoto e D1ogenes Sampa•o, vcs· 

No Necroterlo.- Na ultima mesa. á ~s· tiram o ~~~aver co:n um terno de c:asaca 
9_uerda. do Necro!crio, o cada~rer do ·dts· preta, cam~sa de hnho branco, metas _de 

neto homem de letras foi durante a noite seda preta e lh_e calçaram "a patos de ver_n•z, 
velado por diversos a~ig~s. entre os quaes fin_d? o que. f01 o corpo encerrado em u rn 
ms seus" reot~_s, ·J. ... u~ N~~tor. ·Augusto da ca•xao de. t . t:lasse. . . . 
Cpu ltrnaJlfo Pimenta ~a Cunba, e 0-. rafls -



1901~ ?wu 
.M 1rtin Garcia, em •908· 

Em 191(1 publicou tambem • flttt~Uoa·w 
da OmnmiaslJo .'llizta BrtUiltli••~• i# 
~conhecimento do Alto Pari-1. t~o ; feitç.
em 5 de abril de 190r; o roc(utb.c:#:ii\mt'l dó
Alto Purúss sendo chefe da C~sfto Bra-
sileira. · .· . . ·. : · · 

guem o diria o escriptor sumptuoso que era, . Deixa ili~dá .urn volume no tft'l!o 4 ,.!lar• 
louco da pompa e da gr:andios~dd~e, ama.ndo geJn do H•stoJ·aa. ~ 
as palavras reboantes, . ~s aclJectrvos rmdo-, A tragedia de houL._ u esta, 
sos ou enfestoados, as tmagens solemncs e publico em todos os seus ~·~~b.:.:. 
imponen~es. _Mesmo no~ se~s trabalhos de 0 Dr.' Eúclyde~ Cunha. q~ 
feição sctent•fica o_u ~·stonca essa preoc-1 forçddos trabaihos intellectua 
copação apparece, ms.rstente. ap~esentando I trava como que atacado de uma altftllnGtgfF', 
sempre o poeta ~travéz do s~l~llttsta. ouvindo pessoas de sua ca:Sa fal':el' reterefl-

Essa tendencla do seu esp!nto está afinal cias menos claras sobre sua sen'b•a, que$~ . 
d~ accordo ~om o que :ne vru. e .cantou~ A achava passando dias em c.as_íf de eua mti, 
v~~a do scrtao,as questo~s de l1mrtes em r~ tomou uma resolucüo · smtstra

1 
e p_ani~ 

gwes onde a natureza c!~c15a a ser ass.o~- para a Piedade, em pro::ura de dtJfs moço~. 
brasa na sua grao~eza, exrg1am un~ espmto irmãos, que haviam sido seu~ prlltegidos.-e 
que .~em . tradUZISSe eSS3 grand~OSld.ade uma vet. alli, atirou de revólv~ Contra O!P 
quas1 mfinrta num ~sty~o que dêssv a •m· mesmo~ dé sorpresa. Um de .tes licuu grav~':' 
pressoo dessas corddhetras que sé estendem mente· fe"i-ido e 0 outro levemente. •·• 
por muitos g rau!>, dessJ.s fio~ ~sta.:; q,ue se o q~e. mais grave. se achava, ~ntf"~tant"~ 
confundem nas nuvenc; , dec:~~:? ca!J.dacs. que armando-se de um revolver. atrroo COiltrat 
descem :ugindo em ca_cboear~s .. u~~~e~s~s. 0 D.r:·E'uclydes Cunha, que cahio no iardi.:~ 

esses ceus que ardem, e ':1U ita.s "ez:es se da casa 'para ir mor~er momentos depotst 
rasg1m em_ torme nta~ form1.dave•s.. . sobre u~nacama, naquélla mesmt cnsa .Pl~il 

As suas tmagc~s sao assam grand1osas e onde fôra· transport.ido pelos. dab fend·J"• 
surgem na sua furma pomposa e opulenta 1 Ddlerm.tndo e Di nora h de Assts. 
como os montes surge.m d as nossas _ílnrc~- D. Anna da Cunha; a esposa tio Dr. Etr• 
tas erguendo o~ seus p1co-; rochosos a glorra clydes Cunha que havia sido ao'kada na ' 
<lo sol. Em m~1o _ J e~sa 11m·esta as ilonnl~~s vespcra pe!Ó ~eu filho Solon, de lÚ annos, 
s~lvestrcs quasr n ::o tem.ttmosphera para rc_~- do estado superscitado de seu mar·ido., tem1 

1rar c pcrd l.!m· sc su ffo cadas pe~~ v_egctaçao sabido acompanhada desse meslt'IO firho
1 

.e·, 
crior, e d a alto de taes cordtlhetras, não levan.d.o outro suu filho Luil!, de pout:a.j 

ivel ~,· ista r-s e os p~quenos acc•denteq mais de um. anno de edade, dtrig-tldo·SC-4 
s v alies tmmcnsos; no tragar que as !lgu~ s tan1bem á Piedade, no intuitn cfe evitar O..t 

m despenh ando·se co~11o prata fulldl des:1stre afastando os dois irm<lasd'a casa"'.! 
ao só! , o;}D se p.Jdem nuv1ressts pequ enas A" po~ca· distancia, desta, oure-so tleto:...t 

que Flaubert, p0r exemplo punha nas _ 
I . 1. d 1. nacues . 

as pomposJs sy mp lontas azen o sen_ tr- ..:.. Tiros I Diz o J•wen Soloa.. 
em contra~ te com as grandes harmooaas, _ Chegámos tarde, m eu Ddusl , 

rumor de uma folha sccca que $C desprende o jovcu Solon deix:l sua mãe com seu Íl."• 
rolar ~nbre as outras foi h ·s já tomba· mãosinbo e corre para a casa dos Irmãos 

as. O detdlhe não 'J intcrc~sl muito por· Assi~. 
ue a sua visão L: immen·1a c ab range larg •s Entra e encontra a desolalfora s.xüa. 

zontes. E sobretudo sente-se na sua Os dois feridos, e ferido sambem a mor-
a rialpitação de uma alma !Jcm no·sa, rer, seu pai 1 

bada numa natureza que ·ó tem l\lo11Jentos depois, entra D. Anna Conha o 
ezas e maravilhas imprevistas, alma a mesmascena acabrunhadorasedesenror 

se dilata no sonho e na comtemplaçào Uma grande desgr~ça! • . • 
ue.:enlao a imagin·açàb c•iin a luz intensa d.o Os dois irm•los, tendas, m~erraga~ a1l1t• 

sol. Os nossos sertões estão nosen pn- ctos 0 Dr. Euclydes da Cunha. • 
livro com tudo que tem de grandioso e 0 querido homem de lettras ()Me amda 

alma arrebatada e estuante como as dizer~ Perdôo ••• 
oeiras e como os vendavaes que atra- E inor.re. . -

essam as nossas florestas, apparece~ ainda, Dinorah de Assis.-Dos dofs êrm:[;as en .. 
est lo alcandorado e largo de Pen6 versus volvidos tragicamente n~s lutuosos aco?te

IDIJ'""~~''"• uma obra de sciencia e historia e ao cimentos de hontem, Drnorab de Ass1s, o 
mo tempo uma obra de arte. O nosso mais moço, de 19 annos, foi como se sabe, 

z perde em Euclydes da qunha um . es- recolhido á Santa Casa. · 
precioso pela sua fe1çào genuma· Instalaram-no nurn dos oogtlfos d:118· en-

nacional. fermaria, separando-o dos demais e:Jfermo81 
.......... por um biombo. . 

O Dr. Euclydes Cunba nasceu em Canta· O seu ferimento, de apparencla feve, per· 
alio Estado do Rio de Janeiro em 1868. mittio gue elle. pnr si s~ conduzis!I.C para ali . 

~s seus estudos nesta capital, entrando Passou a nmte relativamente bem. pare-
tarde para a Escola Militar, na Praia cendo mais impression:::do pelos tri~tes &U~

ermelba. Era filho de 1\lanuel Rodrigues cessos, que abdtido p0r padecimeutos pb_y-
a Cunha e D. EudoxiJ. Pimentel da sit:os. T 

ba · casado ba 17 annos com Dona l\luito cedo pedia os jornaes ~o d1~ fenCto 
no~ Solon Cunha, (ilha ci o fallecido ge- quas1 t od os, núo toda s as narratrvas ao. cas? 
Solon. Deixa quatro filhos~ Solon,

8
dee ou mais propriamente do caso do sea <rma~ 

6 annos; Eu.;lydes, de q; Aflonso, de Dillermando. _ ..... · • 
uiz, 'le 18 mezes. As 9 ho_ras da manha_, . comoaret:.:. .... ?.a ~~ 
Era membro ela Academia de Lcttr~!': : enfer.mana o f?r. Roclr1gu es Caó, m~_;rvo ~a 

upando a cad ei ra deixada por Valentim I P"l!cta, que fo• fazer o corpo de c!eL .. to tJ) 

hftes. . fendo_. . ,. _,. 
Escob .\l ilitar desligc, u -sc por occa~•à.o Venfi ·.:ou? Dr; .ca'? , que o P · crT-~ -·~ .. ~o 

· ·t d m· 1 stro Thoma ;:: Co ~ ll. 1o de\"t· revólver ha \~ta a.ttng1do o moço, r. . [-:1.,.e 
a VlSI a o I 

11 
· • · d . ·- 1 " J 1 ao mv~f ci ., "'··--aos seus ardentes sentimcntns .d~ repu- supcnor il_" re~aao c o.1 :·.; . : ..; ·- r-~ -; ;-; ~ 

o, sendo então oreso c d emittmdo-~e nba da ?,m.l?plata c s~1 ~ ... :c.:1 , te ,.d. - - ... o,~ 
e. ·c rcito . \Jma :vez. pro~lam adaa Rçpt~bl~- do n~ cam~ac~a ~: ns ... \1 ':' .: _. ·c: ... ~ v 

,Eudi:les Cunha. fo1 remtcgrad o nas fl !e•-l. ·o J9Ven·D:n 0I :1 h ce .--...~I ., só .. . ? -· a íl G . 

~,.-~~~~~~~:;;:'~~~~~~~~para o ~y!logétr ,. onde ficará em 

s~bre a manta vérmelha que lhe 
JBrVio de traos~orte para a maca. 

Quatro velas ~e cera ardiam .. ~l_ls lados .. 
Muito cedo começava.a rpmJna de amt· 

gos do ·morto, aprect8dares do litterato e 
'Curiosos. 

Davam as ovidenc!as t:Jara o enterra-
menta· os r~ l. ~~gu-:-to da Cunh<~ .e 
engenbeir~ -:'rn~tldo. Pa-~enta ~a Cunha,pr•
m,:>s do mbrto. 

.A. .A. "':J'TC> :I? SI A. 

'd t tarde, quan 
no cemiter lo 
A.;ademia deLe 
o illustrc morto 

A trasladaqã 
'tarde sahiu h c 
!\cademia deLe 
:Um"· coche fund) 

Por esse o~cas · 
'Caixao os Drs. A 
m•l, Le >DCÍ•> Cor: 
Pedro 11. 

No SENADo-O 
elogao funebre d 

Cerca de 9· horas d ·• manhã. c••mpareceu 'PC1 que fosse inse 
Jlo Necroteno o Dr. Afranio Peixt1to, chefe profundo peza_r 
do g.•binete medico-!egal, para proceder á toiapprovado un 
aut·•psia no. cadavcr do Dr. Euclides da No Syllegeo 
Cunha, •cr.mp,mhado,d 

Jã aguardavam ., nesse . es"ta~e.lec!mento a .ellas .os Srs. gen 
presença do Dr: i\franao P~txoto os Drs. nel .Ernesto Se1 
Diogenes Samparo, Al :redo .de Andrade, Ro- ric.,; Dr. José 
drigues Caó e Cunha Cruz.· . "Léo d 'Aii'on eca 

O corpo foi retirado .do cnix~o mor.tuano :embirgador Gn 
e carregado até ü ~1csa apropnada ~x1stente de Rd 1ção do E 
na sala das autopst <~ s, _ send~ ?espoJado das Drs. Neotnr e Art 
ve~te" começand? a autop~•a as. ro horas 9'! .. ni •> r ei xo• o, IJr: 
manhã, pelos. Dft;. _Alfrapio Pelx•~to e ·DIO· Cunha, ti lho do i 
genes Sampato. tend •l ~amo as~•~tentes os 0 C·ÜXà•' foi d 
Drs. Cunha Grul:, Rodrag ues Cao c Alrredo taria do Sylloge 
Andrade. I dente, 

Auxiliaram: o escripturario Roberto Bru- I :\\uitas coroas 
:e e servente Armuqdo ~oares. _hora. 

Começou o trabalbà pelct t:"lSPI:cçio Ex-
TER:-It\: · O Sr 1\hnuel 

O cadaver é de um homem branco, me- barão do Riu·l:31 
atindo 1m.65 de comprimento. vcstind{) cal· ma : . . 
9.3 !3e CdSemira escura. ceroula b anca de t Rec1ba m 1s pe 
t~o, desabotoada em pa rte~ descida; ~a- da .qt~e acaba de q 

tn de linho branco e outra mterna de (,a. alt•ss~rno pensadr 
trel an~11s manchadas de san[.!ue e apre· ~ samiento sul-ame 

'ndo amb,1s s• -luç:w de cnntinuid •de de 
1 

- ·\ viuva de· !! 
milhmctro~ de exten":-10, e cnrrcspnnden- · lustre morw, leve 
a uma ferida · na ·regi:in mfra davicular l receber a triste n · 

''::'1 Item. 
dorso c ;i diréita estas vec;tes apre!'en-1 Seu.:; · lllh0s, p 

· rasgões emheb.dos- de sangue:: e! visto ell.-t estar ba 
pondcndn a d .. is feriment"s situddos 1-pr"videnci,ls nos 

lle. I rancid dn~ porme 
v ·r está em estado de regidez, de I Pela manhã mu 

~ntreabertns, não se escapao- a vent'ranca senh 
das cavidades nasae". iàlll.'r·lhe. 

byppostase no dorso e partes . -0 Dr'. Claudi 
.livia, enviou um · 

: na região iafl'á ·clavicplar di· .turaes, com a ~eg~ 
""''"''"'""etros de linha media e 'Io · I<La legación de 

M lil 'tl..,. ... curva delloidiana, um feri- rato y public•sta 
LÁÍICUiar, de bordas· ennegreddas e ;-----~--'= 

.. miJSéltailr_a mediodn 2 centímetros em seu 
u ........ -. " 11 ... , apre~entando os C<~racteres 

a·f1l)a de logo ; na parte me· 
na região antero-interna e po-

~errta esquerda, dois ferimentos ta!J1· 
s enegrecidas e aureola ecchi· 

em torno, medindo um 7 millime 
outro u millimefros, affectando a 
de orificio de entrada e de sabida de 

nr.nu•,rrl ' correspoodendo·se pela son-

esquerdo está encurtado e defor
fractura do humerus com caval

crepitação,esquirolas e fragmentos 

punho, á direita, . uma ferida ~e .bor· 
enncgreeidos, medmdo nove mlll1mc 
corrcsponden~o, na face .Palmar. da 
a uma outra tedda, de l<~btos rev1ra 

dos para fúra c de um centímetro de extcn· 

·~ . d No dorso á direita, na parte superwr 
ão cost~l duas feridas : uma de borda 
egre~ida; e medindo 1; milir:nctrcs _c 

· diametro, outra de labios rcv1ra 
ra fúr..t., CiliT2spo nden~,o.-se pela son-

m um trJ ject•) de :;5 mLlimctros, corn 
:c;o de eQtr.ada e . sabida de um pro-

·. ,, . 
·........ ~ .. 



alnras se 1907; Pwu 
t:antam ou M~t•tin Garcia, e~ 1908. • 
des que o Em 19 1t' pub!1cou tambem • e&stDa·w 
:as em que da Omnmiasao .11i.:cta B'·'"~'•Pertaflll • 
mista. Eu· !llecOniZevimento do Alto Purf.'~. t. feit& 
·tylo, o in- em 5 de abril de 19os o recnnb.~· t'ltll do
tagro, com Alto Purús, sendo c:bBfe da Com""98o Bra-
'lhidiJ,nin:. sileira. · .· :. · · · · 
;o que era, Deixa aindà um volume rio {fl't!o 4 :Mar. 
e, ama_ndo ge1n du H;.stoJ•ia. ~ .. 
vos rmdo-, A tragedia de ho11L<.:. 11 estA. 
)~)1nes d~ publico, em todos ~s seus ~--..,.!!?
~ a f.lS O Dr. Eúclyde~ Cunha. q~ a.. 
,sa preoc-1 forçddos trabaihos intellectua81t se oa,. 
esen tando I trava como que atacado de uma altt'tJII!Wetgt\• 
sta. ouvindo pessoas de sua casa f;tzer releretl· 
estút afina~ cias menos claras sobre súa seo'hara, que s~ . 
can ou. · achava passando dias em cas11 de sua m~. 
tes em -re- tomou uma resolucão · sinistra, e p_arti 
er assam- · d d d d ! m espirito para a P1e. a e,_em p~o::ura e ~s l!1nço •• 
tdiosi da de irmãos, -que hav1am s1do seus pmtegtdos.- e 

uma VM ali i, atirou de revólver con tra os. 
sse a im- u r li estendem mesmo-; de sorpresa, m de . es cou grél.\' .;-:-

mente· fe'i-iéJo e o outro levemente. . •· .. 
~~da~~cq~~e O qqe. mais grave. se acha~t a, ~ntrl:: tant.,,. 

armando-se de um revolver. ahroo COiltra 
t m~eqs!ls, o or·.--E'ucrydes. Cunha, que cahio no i a rd i_!~ 
. vez::es se da casa, 'par<t 1r morrer momentos dcpo1s; 
•· . · sobre umacama, naquella mesm1 c:::sa p:t~a 
mdlo~as te onde fôra transpórt .ido pelos dais ferido~,. 
~ opu en a 1 Ddlerm mdo e Dinorah de Assis. · 
;as _flnrc~- o. Anna da Cunha; a espnsa tio l"J r . Eti .. 
, ~soa ~~~~~a clydcs Cun_ba, que ha via sido alltsada na · 
s onn ' 5 vespcril pelo seu filho S nlon, de 16 aunoS', 
rapara rcs- do estado superscitado de seu ma•·ido, tem1 
vegetaç <i o sab ido acompanhada desse mesmo filho, .e·, 

!eiras. não lewmd'o outro suu filho Lui~ de pouca.j 
1accidenteq m ais de um anno de edade, dfrig-udo-se-1 
1e as aguit s tambem á Piedade, no intuit•• cfe evitar 0.1 
ata fuiJdi desJstre, afastando os dois irm~ da cas!t,.J 

armooias, 
í:lcs prendc 
jú tomba· 
uito por
ge larg.•s 

·e na sua 
' m no ·sa, 

1e · ó tem 
·rcts, alma 

A· pouca distancia, desta, oure-s:t deta•1 
na c·:i~ s . 

..:.... Ti ros l Diz o Jnven Solon... 
- Chegámos tarde, m eu Deusl 
O joven Solon deixa sua mãe cmn seu ir· 

mf10sinho e corre para a -casa dos frmãas 
Assi!>. 

Entra e encontra a desoladora B.xna. 
Os dois feridos, e ferido sa~ a mor

rer, seu pai ! 
Momentos depois, entra O. Anna Conha Cl 

a mesriu scena acabrunhadorasc desenrot 
Uma grande desgr~ça! . • . _ 
Os dois irmilos, tendos, m~erroga'tll a1l1t .. 

'O sell pri- ctos o O r. Euclydes da Cunha. · 
andioso e o querido homem de lettras pOde aind~ 

como as p 
ue atra· dizer-:- erdOo ••• 

emplação 
ntcnsa do 

ce· ainda E rnor.re. .. · 
rú vel'sus' Dinorah de Assis.-Dos dofs rm;;,cs en. .. 
oria e ao volvidos tragicamente nos lutuosos aco;lte• 

cimentos de hontem, Dmorab de Assts, a 
O nosso mais moço, de 19 annos, _ foi como se saber 
um es- recolhido á Santa Casa. · 

genuina· Instalaram-no num dos nngtdos d~ 18· en-
fermaria, separando-o dos der!lais e::tfermo$ 
por um biombo. . 

, Canta· O seu terimento, de apparenda fe~e, per
•m 1868. mittio gue elle pnr si se conduzis~ para ali. 
~ntrando Passou a noite relativamente tem. pare
a Praia cendo mais impression ::~d o petos tri~tes &uc
drigues 

1 
cessas, que abdtido por padecimeutos phy-

tel da I sicos. 
Dona 1\luito cedo pedia os jornaes <to d1a, fen do 

ge· quas1 todos, n<":o todas as n arratr1r·1s d o. cas?· 
, de . ou mais propnamcnte do caso do soa <rt11a() 

de 8 e I Dillermando. 
As 9 ho_ras da manh~ , . comoa~ece~. !la r~· 

ettras, enfermarra o Dr. Roclr1g ues Cao, mC:dr.:o c.;a 
alentim I policia, que foi fazer o corpo de <!ehcto n•') 

ferido_. . ,.. . , 
Ven G·.:: ou o Dr. Cao, que o prcr:-~- . .1 W) 

o, de\·i- revólver h a\~ i a at ti ng it.!o ó mo?'• C! prt_e 
repu- superior d~ · re~i ;.io c.loro: JI , ao n·tvcf c.! :. ~ "!: :~ 

ndn-se nll a da o.nv ?plata c s ,lu _rc~ J , t end ,· -_::, :<. oA
úbl i- do na óiiú.ada rüus ... u: r. 
filei· I . . O jeven ~D ! n0nh c!c A --~ i s, só t s::- .... va () 

;-"""":;;rft~~;;;.;;~~ri:r::'·~;:~~: -n-6 d~t p ra 'O ;:,yflogétr B'rastfeiro, ·na prai-a c:f" Lãr)à. 
~ ((),Qhecesse onde ficará em cam ira ardente, até s h 1ras 

na~l'l!!~"C:ros ferimentos das balas, que o 'd t tarde. quando será feito o enterrament 1, 

•- <:a·thlrur'ltl'atm. · . · no cemite• lo de S. JoàQ B ptist ~ , ela 
sobre a manta vermelha que lhe A.:ademia de Lettras, d.J qual era membro 

IBfvio de transtJ(lrte para a maca. o illustre morto. 
Quatro velas ~e cera ardiam .. élQS lados. A trasladação do corpo.-A's ~l e_ 40 da 
Muito cedo começa~~.a rpnHri~ de ami- 'tarde sa!liu o corpo d•) Necfoteno para a 

gos do ·morto, aprec'tadares do httcrato . e ~ca~emm ,de Letras, se~do traQsport1do em 
~riosos. '\lm coche fune~re. 

Davam as videnc!as ?ara o enterra- Pu,. esse occastà 1 _pega~am nac;. alçt~ l_o 
mento' os r~ A.agu-:-tó da Cunhd .e ·caixno os ~rs. Atr~l11 • 1 PeiXOt•'l, J lSe Vem:s_l · 
engenheirs Arnaldo Pi._menta Ela Cunha,pn- m•1, Le •nc11) Corrl:a c alumnos do C 1llt"gw 
m!ls-do m!iríu. · · · · · Pedro 11. 

.A. .A "UT<>PSI.A. . No SENADO-O Sr. Joàr'J Lu1z Alves, fez o 
. elog1o tunebre do tllu ·tre m rto requeren 

Cerca de cj horas d ~ ma?ha. ~··mpareceu ·ç!" que fosse inser do na acta u. n voto d~ 
Jlo Nec~oteno o qr. ~framo Pe1X<1to, chefe profundo peza_r peln seu fallec •mento, .,qu·· 
do g.tbmete medtco-.egal, para proceder á toiapprova<io un •nimementc, 
aut .. psia no. cadaver do Dr. Euclides da No Syllegeo - O co.: he funebre f •i 
Cunha, . . • cc~mp.mhado,d p:'• por mu•t ,,s pes-o •s,entre 

Jã aguar.davam ., nesse . esta~e.lec!mento a .e! las . os Srs . general D c~ ntas Barreto e coro
presença do Dr_. Afran1o P~1xoto os Drs. nel .Ernesto Set::~na, pelo Instituto H stn 
Dí?genesS~mpaJO, Al : ~edo .de Andrade, Ro- ric"; Dr. José Verissimn, cornmendtdo' 
dngues Ca? ~ C~nba Cruz.-. . . :Léo d ':\il'on eca, C<~rl.,s de Arauj )• d ~s · 

O corpo fo1 retrrado .do caJX~IO mor_tuan o .emb 1rgador Gomes Presidente do r .·ibunal 
e carregado a té~~ r:1csa apropnada ~x1ste ntc de Rd •ç;,io do E:itado do l~io de J tneiro, 
na saladas<~utopsras,.send~ ?espo)ado das Ors. NestllrcArnddodtCU!lha, Dr. :\fr•
ve~te~ começandp a autop~•a as. lO hor~s ~~ - .ni•) Pcixo•o, IJr: J .'mcs D rcy, S ·lón da 
manhã, pelos. Dr~. Al~ra.~H? PeJX•?to e DJO· Cunha, filh o do illu -- t r c mort '· 
genes Sampa1n. tend•> ~omo as~J-;tentes os O C ·•ÍXà<~ foi dcpo~ibdo na s <1 ,1 d:t sccrc 
Drs. Cunha Gru~, Rodng ues Co.o c Al trcdo taria do Syllogeo, armada em camara ar-
Andradc. j dente 

Auxiliaram: o escripturario Roberto Bru· I ~\uÚas coroas n !:C viam ali, áquclla 
:e e servente ArOJundo_ ~oares. _hora. 

Começou o -trabalho pel.:t 1:'\ISPcr:ç.\.o EX· 
TER~.\: · O Sr l\lanuel BernJrdcz clirigio ao Sr. 

O cada ver~ de um homem brnnco, me- barão do Ri u·B• anco o St!guinte te 'c;;r.1 m -
dindo 1m.65 de com primento. vestindn cal- ma : . . . 
iil de c.ssemira escurd. ceroula banca de tRCcJba mt s pez11mes por la 1mmenst per 
J~ho, desabotoada em parte e descida; ca- da que acaba de sufi'rir. cr-.m la muertc de! 
m de linho branco e outra interna de fia- alti:.;sirno pensador Euclydes Cunha, el pen-
ll'e ar&as manchaâas de san::;ue e apre· ·. samiento sul-americ no.» 

-- ~~··~'ndo amb.1 s S·-luçi•o de C11ntinu id •de de 
1 

- ·\ viuva d (• ~cneral S•1lon, sogra do il 
m ilhmctros de exteo ,.;io, e cnrrespnndcn- ' lustre morto, levou um gr.mde choque ao 
a uma ferida ' na ·r l'giãn mfra 'Clavicular l receber a triste noticia da tragedLt de hon

item. 
0 dorso e ;,í direita estas vec;tcs apre!'en·! Seuc; · IJlhos, por medida de precaução, 

ras~Zões embcb.dos- de sangue e, visto eiLt estar bast.mte co erma, tomdram 
Frli DO'O(Jcndn a d .. is ferimentr~s situddos 1-pr,.videnci ,ts no sen t dn de deix.tl-a nd. igno 

elle. · I rancid doq pormenorc.; do facto. · 
v ·r está em estado de regidez,· de I Pela mnnhã muitas pes~o 18 foram visitar 

.entreabertns, não se escapao- a vent'ranc!a senhora, ffidS nãQ consegUiram 
das cavid 1des nasae~. fall<'r-lbe. 

yppostese no do'rso e partes . -0 Dr'. Claudio Pinilla, ministro da Bo· 
· .}ivia, enviou uma lind .~ corôa de l1orcs na-

: na região iafl"a·clavicplar di· ,turaes, com a ~eguinte ioscripção: 
'\l;l:tu.•u•etros de linha media e 'Io .. 1<La legacióo de Bolívia, al bríllante lite· 

lll!ll!p.W-•il curva delloidian11, um feri- -rato y public1sta Dr. En ··lj.;l's Cunhan. 
de bordas· ennegrecidas e~----------~~~~====~--------·--~ 

ndn 2 centímetros em E eu 
entando os cr~racteres 

de logo ; na parte me
antero-interna e po

P!:I:nt•~rCilll, dois ferimentos ta(J1· 
hn•rrl~•c:: enegrecidas e aureola ccchi· 
em torno, medindo um 7 millimc 
outro u millimefros, affect11ndo a 
de orificio de entrada e de sabida de 

·1, correspoodendo·se pela son-
m. 
braço esquerdo está encurtado e defor-

la fractura do bumerus com cavai 
crepitação,esquirolas e fragmen 

.· .. ·. 
'"'~ .. -:: 

' - ' 



~ - Jo~6 inaugm·a~õO fJJjO CSIC Cinem~to~rnphÕ .-cÕm-Üm lllffi SOfteiO L\ 0 f& 6 tJ~~-.,.,.r-~~---
II"O;(ramma mtcress:.1nlr, tendo c·scolludas mas de geocro • · d 000 0008 Ch 
rr~ . prem10 ma10r {) '"' : . amamos 

Ecrtos nos o .\.sTJooims a attendio do publico para o importante 
. . . · . . . . plano desta loteria cujos bilhetes cn· 

f pt un ::tn1m c o conc<: t!o c·rntl!tti.:J pela rriltca lhcatral t · 1 ' t d 1 li 
lum;nrmc c.om I"Pia,·ão [UlCll Íl. rlrmn:.li <:J i !alia n~ Emm:t I co o ram~se u ~'00( ~ em o as as oca : 
'r;: maliea; qu <~ ora lraballla no L Fico. A crilica cousi- dados ~l~ ~ ~~:asll, ::-sendo o preco dos .~bl• 
crou-o uma artista cxt raorJinaria. lhetes llh~ll os luSSOO O ~ dt\S fracc:oe~ 

Esse juizo (• tanto ffi3ÍS [!llr Slll' rclloot1cr QllllllÍiol800 rs. . . 
ssa :.~ c ll·iz lmu como :t ~~ cof.'í w 1ía, não se flzDra . · && . · · . · 

prccc-drt' !lo U!•nhum rt,l ml)-. E rctanto esse concrlto A · PREVIDENCJA" ' 
Li justíssimo. Emma C.rollrl\tic, logo no seu pri raPiroj CAIXA PAULISTA DE PENSÕES 
lraiJ:~lho , reYrlou-so ~ noss pUblico, o poquono pu- A"t·eoltla Ceot.ral - 05, - •obrado 
ulico que t~vo n ventura do 11 ss isUr ú sua cstrola, uml Com 53000 por mez obtem-se, depois do 10 annos., 
artista de c:.c.·pc:o:Jal mrrrcimento. uma pensão vitalicla do l008000 mensars~ o ~om ,28500 

A sua Grap do Plcssnns, d :1 Murcha Nnpcial, de 
ll .l!J.il l(', ó por cc ~to um~c;·catão Jll31l i~ c diill c:.üCil~nle 
se pode i n~agi rlr allHJ mai~i'Eioftt?'qnn o _to fd;:oc 
gradun(io mo , n sua tri.Ul ç.ão physionomlca, 
a scicncia s c · os quo são ~dos com uma ua!u· 

ralidndo em m~dida c com del:~llJcs quG~fi ~ro 
pcnb ;• uma nuança do (Jn rsonag 1o 'ra de 
PlcssJn3 interpretada por uma a riz, 6 tas! pro· 

I (J ria G r~~a \"ÍVondo dranto d nu· 
Já !oi lrancamento rolcritlo <JUC Emma Gram3lica não 

conco_rrcria com ' 'anlagom n algum premio de formo
snrll; roas :t sua mascara lüo novel, tão duclit, conSt'guc 
os vcrdad~ íi'OS c1Iollos do bcllêza quo n~o ostüo apenas 
no llarmonil o rcgularídado graciosa d:~s liniias ph ysío
nomicas, roas sobrcluílo na "l"lda c na cxprvssão que a 

· <! lla transmill11 o scnÚmanto. 
Assim clla é, mas l'CI'dadriramcnl ·~ actl'iz quo muills 

oulr~s que pela bclloza pllysica consegurm boa p:u-to do 
seu triumpho. Delicada. pequenina, dr:l~Jtla como urn 
jur.co, clla sabe, ontr(·\anto, ru;::i r c arre: IJJb r c o sua I pbysionomia tránsmuda as impressões com, ilmn variD· 

1 d:1dn ::ssomLrosa r{uo sú a nnladc conllcco, n rdado 
; qu~. por sua vez, sú os reJlmcnlc arlistas que possurm. 
1 ~crá lamr.nta\'cl quo o nosso publico, jl fatigado por 
1 u~a temporada lhcalrul assaz nbuutb nk, não ,.á ao Ly-

l"i ~ o ndmin r CS'3 exlraordinaria ror rescntanle da artt• 

por me~. depois do 15 annos, uma pansao Vllallcu de 
l 'iOHOOO mcnsaos. 

Dr. Teixeira Lima - Homoaopa.· 
tha - Clinica gemi, molestias da pelle 
e das crianças. Pha•·macia Murtinho 
Nobre, sobrado. das 2 as 4. Resid. Al" 
mirante Tamandaré, 50. 

Dr. B. Ribeiro de Castro, Medico 
da Maternidade elo Rio de Janeiro. Es~ 
pecialista em partos, molestias das se• 
o horas o da I" infancia. Res. : Cattete, 
320 . Cons.: I- de Mat'GO, 141 das 3 ás 4. 

{.!ura da l•y-droeele 
-6EH Ot'lllaÇi.O CORTANT& 

O n.n. f.!10NI I\H) Rtr.Em.o, espt~cialísla do mol ~slias <lu 
vias U!'inal"i:ls, com (lratica de 2l annos, CUI'3 a b}drocet. 
por mais ontigà o volumosa QUIJ saj:&, lnclllsivo as qoo se 
tenham l'CIII'Oiluzíth• dopou do to:ll(JfGf.:O dos procossoa 
communs, som op·~raçb oor~ante o som iojccçõtl$ dolo
rosa> [iútlo, 5lle3 d• Ol'ata. wbt&, t~ic . ) pcrlgoslssimas. 
simplosmcn: ll rnro r1m1 unlca ;~pplir.açlio do snu processtt 
som <lo r, n•' :n (1\atll • lsouto ~~~ r11;•ruduq~ão dn ruoloslla. 
rt r•sítlCin r: ll . S. l' aulo, ann\:111 '''tra4f.'n!og n. 3J. O Dr. 
J,eorlidio r~trl a ~tn:Wl!L'Ott n:~~la eapila! (Rio), rua 41 
Conslitulc5o n. 13 (anligo :.1, cnde tlá consultas c ru 
fl xamcs das l() hm11s tio cM!c-dia. eorno de rostumo, a 
sna. (Jor mnncnc:h H·~3 ~1\ ~id& .l~ terá de poucos clit~s. 

preciso dcsacl: umular para bem d a Moral c fiei s, que nilo sabiam latim, e não cn 

I 
da l ~ el ig i ão . . 1 dia ~1.da m issa n em metade, ente~diam so 

De ce rto, ser p<~d re é uma funcçüo feli z e perfe itamente, c estavam já reS•J ivtdos a não 
· com moda, é o qu e se póde cha m ar uma m ais irem á m iss :t d aquelle i:adrc, quandD 
gostosa fati a elo p~·to d e lnt da vida , com a chegou a n ot icia das clesaccumu!ações. 
Yantagc m ele que o camatac.l a a pôde comer E' ago ra ! --disseram todos. S. Rvdma. 
svsin!Jo-scm ter de a rcp.:tr t ir com gua ali<is depois d aqu cllas pal av rae paternas, ao 
m11lbc r e sêus f:lpos,oul q ua ndo a reparta, sJbc r q ue tod a a gente sa bi a quo lflc,,nn~ 
repa r te espontaneamente, sem ob rigaçüo. .. quan c! o estava na egrejil, tinba um o lb n 
Ora , a essa g rande vantagem junta r aquella padre e outro. na m issa- estava fá resol· 
ou tra, jl\ can tada em verso-ele à ma r e ser vi cio a d ::tr u m t iro nisso c déra mesmo um 
am ado--6 luxo dema is para um home m . balanço na s ua consciencia . Oas duas uma: 
Silo d uas fa lias o-ostosiss i 1as c cotJLa a n: ou a batina ou a pequena. Dois proveitos não 

cabem num sacco e era preciso tomar uma 
resolução. Oc um lado, a menina, El!a, com 
os seus d ois olhos claros, uma face innocer,te 
e aquel!e am or! aquelle amor que arrostavíl 
tudo e não esta r a sabendo s i diante dello 
tinha um becco sem sahi da ; do outro lad(), 

I a bat1na, a solidilo, o celibato. N<.to h ou ve 
tempo para duas hesitações. 

1

1 Slla l~vdma. dtsaccunu•fou . D~saccumulou 
mandando a batina á fav a e co mprando a 
enxov aL !\las, a i! nova du vida. O futuro so· 
gro ·exigln alnda que decorresse o es;JaÇ() 
de u m anno d o gesto sacudidor da !n tl· 
tina a o gesto do conjug o-vobis . I r ra~ Assim 
tam bem era dem ais, era d esaccum:.1lar 
mt1Jto ,era.dcixar ao mes mo· te m po a ii duas 
fu ncçôcs era Ocar se m fati a nenhuma nem 
no p;io d e lot d o clero nem no pão ele lot dG 

f 

mat nmon io •.• 
S ua Rvdma . não estev<! pelos autos: M•• 

l()u co.m a p eq uena e foi casa r á primeira 
, Preter ia. 

Perfeitamen te . Desacumulou . F'oi talvez & 
. primeiro a obedecer ás ordens q u e mandam 
, optar por uma d as funcções. lntelligent 
padre I Fez o seu dever de cidadão curo-

' prmdo o prece i tG C.:Jnsti tucionál e nlio foi 
molle nem nada : optou 1ogo p~a fatia ma1 
saborosa. Que Deus lbc d6 muitos filhos 

.1. Brito. 

---..-----"""l::JIII!~E!I,.....=lt'::'#l·lfltlulet r 111 ., ' em •· . s 

_ •• , t•êzaa elevem c11rl81••-•o 1 ~-'•~~~~~•------..::-• \ia e esea•l .. t.oa•lo ú a•ua ale SuntB i ·- -- - · --- · - --- · --- ---

~:: .. '::,;::;ilt,6?t'n o,~ •. :~·.! ~r:-.:a~~~ i -,--0--_J_U_ DE--U-- --nti··a·--QAN1 
'dacle, cHu tlo t nfi»so; uo llu~ I 
·,.In l'nn IUJitca••u1ot•, etu S ão 
i{!Jtrl•tcn·õ.o; aua t.:hlnc1e Novn. 

•!ao lnottt · do AMyin •1~ Mendl -
1 . ;.Naladel rua ela · Alc~·rla u. ôl I 

'PJI' C~ó; c c•ea•lalf••••hJ, ft. t•uà 
. ,:oJ<eab ltftolfa~lo lU.· 62. eltl ·l 
· !Todoa o,.- Santn•. ontiP. "'l'· . 

J.•ãn · a•e'-"ebldos au~litOoa t•aa•a 
.-br•t~~· - · . ' · . I 

I Eap virtude tle ln•truc('éteal 
.ctu SI'. engm 1u~'ln• fkc.aal . elo 
ifrO"\ .. ~J·Õo jnnt.o n c,qta Con•· 
••anhto, todo o (IC,11du aanrn 
-.ea• v tço tl.a t: !!lr,·o l u N u awe~lio~o~ I 
"aOYOIJ o . e•eeolt011h•nee.õo• eleve I 

' ~er n<"o nl t ,nnhaclo dtl "lllantu 
·e clevn~íió,- cna dua•UC!ato, 

'
1
:atlliii'O V P •IP!!i IH' In , l"l•c('(·lturu, 

, il•dlennek• o ,lucnt cna •1ue se 
;.u•etcnrl~ enUO('t\!' o~ I'CI!!IltC· 
cth·o• DIIIUU'CihO!I - • 

Soba•e duetat•a·aanju~J e. oh•tt•u
· ~.:õe•, de,-c o t•uhllco dh·l· 
·b·-se ó. . .UcJl!U'ti('íto F••enl 
:.·na do Cn~rloen o. ·i o, anH~·o 6 I 

'Biscnut!i ((IDEAL» :A ~?~~;~o~~~t· j~~ 
Jnã.o : At. Ceulr~l l ~>t e t:;:;. 

. -~ ~~--------------------~~ 

r 
!I 

163, RUA 00 flOSAR!O, 1 
j l<~ s rJ n i nada nla Gcn~ ;;iru; DiasS 

: 3' . Soures de. t 
i • Tt•ens clt~ co•lnhn , la 
r ltD.l'D tllRDt.llne&tO.Iii,IIUnl 
! 1 ·:1!'11, roa'UlR!óJ ( t Rl'O d01'"e.', I 
i H~·o.ii thl e~snaltt' e u.:;:• 
l baahu• de folhn, lottafll an I c•!IJit~l·lt•torJo. e111l~n• IU!rn 
1 !4Rtla .. tuunanns e -.·euH 
! •·nullclilec.•ntt! .t!l auu·n ~·nz . 

lloyl.llPIIVO AD~ I~· =TIL;I;..=_JEPII=O:-ih; ,;;;_,;..2if.)---~-- RIO .DIJ .1.\~EIU() 
·-- - --- ---- --- - - ---- -- -. 

. f'APSlJijAS · 

ALllHA DE Al~mL 
de ·Aibérto · Krenow 
PlttçSEHYA ~l A 

~A U DI~ DAS SENHORAS 
· tão fr•'l{liPJitomcn!e romprome!!ida 

' P•·las rrgt·as ir rcgul<lre:o 

o .A..PIOL I 

)lrorot:a c. re~ ul m·is!l o llu"l:n mr. n~~l, c;i(.l 
1 

as liorts de cab~ça, a i r: i! a~~ o n e rvo:-~ . 
as r i'i>pa~Gt•s'ê cólkus · CJll i' acomt•anharH 
US (·p üi" JS . . . ' 

A' nnJa nfts pli~rm~ri~s c rl t ' í'~arhs e 
no cl rpo!'rlü ~tru l casa lil"t; EI\, succc:;,ul' 
i totlo! pho -u~8"S . 

RUA SETE DE SETE~BRO 
27 ANTI~O - 61 I!CTIJAL 

rAOLESTIA~ NERVOS 
cura Córta 

P f: LO 

Iaroue Henrv r~u 
ü 

lb "J? ~ ;r; :!J Vj•· : .-.: l~·, pJr 1~ .:.'l .... ~ J 
d1 .o .v.nnJ .~Cil ! 1::. s tL::;n 1:: ~ J~ P 

PF:i. .\ C\.! L:4\ DZ 
f. i' : L"l'S!'--HYSTEP.i~. ll ~ .: nT:G.ENS 
Cfi ll f: !::,, · GR!~t:S NGlYO 
l!YS fERO·fPI Lt:l'Sh\ E!tXAQUEC~S 

Malt!!il~~~-~r:~.U:1Cf ;c~HE :~,_S t! · 
"u, c;,_ L.l • .,.!l 1CC.1SE . :i'lL. 

l>\AR<:Ta r~S i!C ~TA~ <l ~ ;;;SQMi :l~ 
comw::oc·j ss:-· t:RMAro:nl: __ ,.__ 

Um r .;fh '! 2 r.::.::·!u l.iJ p jr:jnto é di r~~ 
g ~a~ ·Ji!."!·~r> "!te .t 7:1 .i ':; 1~:· p .'I!S 11 7!.!'! o 
lmmv f,1 ~R ê , -.m Pc,>t -S, iv t-~=:,;ull ( 

l~MftlffifiRPIR 

EFF-lbVi'~S assombt·o~ rJ~ na IIyl(iene do
m!Yslic::, com o c· J!.lt·aclfl inserl ici.Ja llu· 

mêro ox1Prn l irwn rfo Pulg~'• ~I OS ! f l\ilM, 
IJosca~. lwrnlos , foCI·cev;;;os, <· dc:nn is iH
<; ecJos ~J pn ra~ilas qu:; n!acJm ~s ,,:a ntas 
pefa. pu lVPTtzação d,; 1\1' , c t! C' ,il. ~l'ebi:tlo ·o ; 
õJ Yéll da ORI l.lUllS phnrre :t r in,, f~ rr;l;:rn S C 
.1•azn rc•s, Ortmdo ll:tn!H. Urog31'i:l A \·~aida 

· C•11ll'f fl ; • .a~a li'INa, ouvl.tor :J I : ll01·t:- ---··- - -- - - -- - ·- -
ntlaula, h··.eco d11< f..!~ncl'l! ~ s ; _f i t•rt~ino SABOROSO bl <cm:1oft1cnl 
J1ún~. Ganvca, O. lkposUtt A.HAHII L:e-n-1 larios 1\ MH: t~~ 
trai~. ÁfNtilb Gr llll'l1 1:>1 c l :JJ,. 



an·ollus - l'lo nl!<l':~- ~r:"-.,....."::'"~~-,..,._,."""' 
cinem~tngraplto COm um Uffi SOfteiO 1\ Ote I 8UD tn 
rscolludas mas de geocro . . d G)OO OOOS Ch prem1o ma1or c ""' : . amamos 
sTmoims I a atten~ão do publico para o importante 
tlit!IJ p.~ 13 rrilica thc:~tral plano desta .loteria, cujos bilhetes c~
rlra:n:.!ica italian~ Emm:t I coa tr~m~se a v onda em todas a.s l~cali
Lnico. A critica consi- dados do Umsil, sendo o preco dos bi· 
•ri~. lhetes intQiros l&SSOO o Q. dl.\s frac~õea 

r~hmt1er qu:mÍio (800 rs. . . . 

~ 11rct~i~lo0!~se5~o~~~~t . A ~'PREVIDEN.CIA" ' 
, logo no seu primPirol CAIXA PAULISTA DE PENSÕES 

l1blico , o pequeno pu- A"\·eolda Cent-ral - 05, - sobrado 
ssislir á sua cstroia, uma I Com 53000 por mez obtom-se, depois do 10 annos., 
~ento uma pensão vilalicía do lOOlJOOO mensarst o com 28500 

· . . llor. mcz, d~pols do l5 annos, uma pansao vilallcia de 
d:1 .Murclta 1'\ tl)ltlal , do l 'iOSOOO monsaos. · 

i" c diffir~!'ntc 
rc q')Jo/o (i;oc Dr. Te!x~ira Lima - _Homoeopa-

ção physionom!ca, th:.t - Chmca geral, molesbas da pelle 
idos com um;a na tu- e das crianças. Pharmacia Mnrtinho 

cre~l:llllts quGtr:ii~m Nobre, sobrado, das 2 as 4. Resid. Al~ 
nag ·1· 0 

• ra de mirante Tamandaró, GO. 
a nz, \:) tast pro· 

d nú· C Dr. B. Ribeiro de astro, 1\Iedico 
no Emma Gramatica não da Maternidade elo Rio do Janeiro. Es~ 
lgum premio de fot·mo- • 
n·el, !fio duclit, const'gu~ 
a que não estão apenas 
ciosa d.u linlias physio
lda c na expressão que a 

amcnl'~ actl'lz que muilas 
consegurm boa parto do 
cnina, dr:l;;ada como urn 

b r c !lnci.Jlllr c o sua 
rc ssêi~s com, umn vario
crtlallc conhece, verdade 
·lc arlislas quo possurm. 
publico, i~ fatigado por 
bumh n\C' , n5o ,.á ao Ly
ia rerrcscntan!c da art~ 

pecialista em partos, molesttas das se. 
nhoras c da I" infancia. Res. : Cattete, 
329. Cons.: I• de Mat·co, 14., das 3 ás 4. 

{.!ura da l•y-tlroeelo 
· sEH orEC&ÇiOCORTANTI 

O Drt. J,EoNtf\to HltlRtRo, esp~cialísta do moleslias das 
vias urinati.:.ls, com rralica de 23 unnos, cura a bydrocel• 
por mais oroli~a o volumosa qu~J saj;~, _ lnctusivo as quo se 
tenham n:•ju·olluZí \1'.' dopou do Nnprs:o dos procossoa 
communs, sem opPraçllo oor;ant. o som lnjccçõe.» dolo4 

rosas (íul1o, uel d• orata. wbre, tlic.) pcrlgosl~simas,... 
simplostncnto rnro nm1 unlca apDllr..açfio do sou process._ 
som elo r, nMn lt•IM-11 • lsn~tto rt• '"pruduc·;iio dn rno!oslia. 
11f•siuC1nc::a. S. l'aulo, 1Vrnl:11l 'rt!'ad:.<ntos n. 31. O Dr. 
l .eotlidio r~:tl a ~tn:WD••nt• fl!l!la eapi.la! (Rio). rua 41 
Conslilulçãu n. 13 lanllgo fíl. cndc t\á consultas o ru 
r•xamcs dr.s l !.t hor!\s ao m(•!c-dia . Corno do l'oslumc, a 
SUJ . (IOf iTillncnci~ 1\·;3~11 ~itla. lto cerá ds poucos e/ias. 

--- -~·-- - - ----·------~-

ra bc~11 d~ MÓral ~ - fieis, que n;io sabiam liltim, e não cntea 

l ctiam da m issa nem metade. entendiam isso 
ma funcçüo feliz e perfeitamente, e estavam Já reso)lvidos a não 
póde chamar uma ma is irem á m1 ss:t daquelle jXl.drc, quando 

lot da vida, com a chegou a noticia das desaccumu!ações. 
ruela a póde comer E' -agora! -disseram todos. S. Rvdma. 
repart ir com !'Ua ali<is d epois d aq1.]cllas palavra-a pat~n , a 

fluando a reparta, sJ ber que to.da a gcote sabia qu 
, sem obrigaçüo... quanc!o esta va na egrej<J, tinba um ol 1i 

gem juntar aquella padre e ou tro. na missa- estava }4 resol· 
so-dc · amar e ser vida a da r u m tiro nisso c déra mestn~ um 

para um bomem. balanço na sua consciencia. Oas duas uma: 
m ou a batina ou a pequena. Dois proveitos não 

cabem num sacco e era preciso tornai." uma 
resolução. De um lado, a menina, El!a, com 
os seus dois olhos claros,uma face innocer: e 
e aquelle am or! aquelle amor que arrostava 
tu do e não estava sabendo si diante dello 
ti n ha um b ecco sem sah ida; do outro la<io, 

I a bat, n a, a solidcio, o celi bato. Neto houJO 
tem po para duas hesi tações. 

S ua l~ vdma. (ltsaccunmlou. Dcsaccumu!oa 
man dan d o a b.::~ti na á fav a e comprando e 
enxoval. 1\las, ai ! n ova duvida. O futuro so· 
g ro Úigfa ai nda que decorresse IJ es paçGI 
de um a nno d o gesto sacudid or da bati• 
t ina ao g esto do conjugo-vobis. Irra! Assim 
tambe m e ra d emais, era c! esacc-um:11ar 
mui to, era' d ei xar ao mesmo . tempo a s; duas 
func çôcs era fi car sem fatia nenhuma nem 
no pjo de lot d o clero nem no pão de lot da 

1 matrm1onio •.• 
11 Sua Rvdma. não estev~ pelos autos: a•· 

ll) ll co.m a p eq uena e foi casar á primeira 
P reteria . 

Perfeitamente. Desacumulou . Foi tal\•ez: o 
primeiro a obedecer ás ordens que mandam 

' optar por uma das funcçôes. lntclligentc 
1 padre l Fe~ o seu dever ele cidadão cum

prmdo o preccitQ cvnstitucionat e não foi 
molle nem nada : optou iogo p~a fatia mais 
saborosa . Que Deus lbe c1ô muitos fi lhos I 

.t. Srito 

O btcnd }-~e cu r, 

Alplla de extracto ether 
ALBERTO 
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l\Iainbocher deu a alg-U!P I c quando eu glande a conc.Jr- mic,áveis - a haça e as 4ua~ro vncie, E..tt~o. a alllla de ·Eu · ! ,l e::;\:s 
l'esticto .~ um distinto_ , tom ue rénc1a ll11J:-l c,, : ~. ,-.'3- Sc um P'llan- pau.;; <•O C•t"llo" .. . Gil est<:s clü2es 1.a "'-J),.l d~ E'..t;::lide~? re.o p 
leJegân('ia t iranLio e lutos de c;,ue ao lado do bai 1 acüo à a fe11 a, ccnc<..t~,;~ imprevi:;iYei.; Sútl. e o - .L ... l toda parte, e o t. a- údCe 
J<.~<:os ou babados em form· 1 r'~ 1.u CLll•\'0 dv l<t!·g:u. para que a r,~I:Q: ··u s-LI v .. :o1·1 ç.J I;.;.is úmtlo d---" alma '.L 'u. 
!PHalus, caindo de amuos 0" puh:vra t:o prafHa pudê~e ir- -"li!:lv:l.•LJ e Hl ... ni~ual red:te _na ,,\ll.t..l•"". c-:J.:J _z,:a_rca a faro e Ená;·a 
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lt:iu babados em fo\·ma de ,tven- assu<:broso. Cma urawr.a bar- J ... (Jt..c..:.-un,.::;n.:: Cl·ll:'"-'.liu a UJ,:r. l;,J,tauu<:c.,:> Ll~ani.:a. s.;..t ~c - A ' 
ttal, ~ainda da c;ntura <'Om dez JJ;:ra l' !lr.cpiaJo,·a. fdta de ex- u:~,·gr;, !lac..ún .. !. buo.u. s.;m se t.w se t;.;mp ... .:.;l.u o:. 1 .\ all.~r C!·,.~ 
Íll do:te polt-gaclD.s de <·oruPr•- c:;-1'LOS trunc>Hlos ci!ls ··,·.oras el.:.,_.r - p..:l\lt.e H' 1ne c 1J~.:l·J. :.. ~.., .... , .. <.;.D .•• a nu~ .. a üo Ql'Ol:J. lriJ. 
jl:ltento. l'or via <le re;>;ru. b'es Níétl'L.;,us". de~c. u-~:::t. ab't' usa, I em torno l:.,;a d,:p.-.:;,,:,e~o pru- tn:.g.;!,:t_a co.t>l•\'J..,. D.: 1'2SLU, f·:~~::.:. 
fbalJaLios eram ele <T~>pe , nws ,,grttv~•da, t.s ve:~2s p:: ia ousaoüt · Jt.wdu.. lJc.Sl dt!t tl·s-: a l!'C"nLe je l•âo t-l·,a sido P. t.vJ. IO(iUt.le Lt.W) 
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~
ue :~present::.va. Er::1 ~~~~~ '.e s~ teu:po_ o::1o" em LEd.\. s~em f:.l- c•lias'- "~>-:J a f e1J1·e a."a duque- ... l <l <:0 non:.n~. Razão 
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m a c";·:n a multüião. aba~;da s·-b a 1« t:::~úo n.c.1:;L1 uo~a tla teaa . " do fôl€go et(!rno d '"üs :~er•u • ., . r. li. a ... 
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pna á_ direita: '"Tu,ha, et,lr;:!Umto, ao que pa- -eõmo aqtJeG anjo!-: c.!e Swe-
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Domngo, 3T ôe Março de 1946 

1IA FLUMINENSE Um poeta de Cabo Frio 
Antenor Card,;so da Fon~eca jovem estuacante é um va• 

rtcn ~· · > em da inotante era tal:a.do de con· pe da Beira, aquartelamento !or fluminP.nse, 1).-tural de Cabo Frio, que ensaia ;s suas pri• 
~ a- a. m Esa vulsões violentíssimas. VInham modesto, mas digno desse no· melras Pt;Oduções, ~•r•esat· de jã ter um J!vro de versos, a que 
I C; ll ~r~~l· a bordo dois médicos brasilei-, me, um rá dio e uma. geladeira, deu o título -- .. Cantando na Mocidade" . 
na !lft Ctd t- ros e um húngaro , êste ot:c!al cousas de primeira urgência Tem em prepare; O\ltl' livro "Rasgos de Luz " . 
l J e! e .;:t :u «Ontratado para servir no Exér- porque os velhos ranchos d•; A crítica rec•P heu com eJog:osas referências as suas Pl'l• 
eu~ ~ub•> r - cito boJ:viano . Não tive a feli- <'apim são para nossos dias me- meiras pr ociuções e col!J justiça assim procedeu. 
azem a do- c-idade de receber qualquer ore- no s; cômodos que as jaulas em :SI ll 111 :IJ·aix,mndt:t pela sua tena natal cujas belezas na.. 
s u~e t nm-' recimenlo dos médicos meus que nos modernos jardins zoo- turai s tem traduziclo em versos bem cOlorid~s 
odtS111() e <'Oillpatriotas; ·em compensa- lóg·!cos se a comodam os ani. Patriota >em pil•p·nices, traz a retina fina· na :ruagem de 
iplil>>t .• H I tão, 

0 
el'trangeiro pOs ·se i me - mai de luxo . I sso eer:a con~- Brasil, possuindcr ],l<f•dttt;:ões dé elevado lavor l:ívico. 

ia rpJ c;: t:í.:> I diatr.nu•nte á~ minhas ordens, pl etado pela aquisi ção de lan- . Tem colaborado em I'Úl'i ?. s r e1•istas apesar de muito jovem 
e l:l s tu r. - para at ender o soldado que chas de pequeno caladó pró- am~a · José ~Au s llu Rego, apresentando-o, em carta ao serre-

me ap:'. i-

1

1 morrla ao abandono . Disse- prias para navegar nas partes ' ~ano do governo, <l;- \'i ço~o Jardim, assim se expressou: "O 
ram-rue alguns passageiros que ~Jtas dos rios, movidas a le-I ~ ~~e~'· Ali t.~ I~or C: Fonseca, é um f~,um in cnse de futu r o, um 

servit:()& os medi coa que se mantinham nha o combustível qu e nunca _.t.stt e patltcto muço que promete ... 
ao bll;ór - 1 arre<l!os eram nada menos que fa!t'a ali, desde que se dispo- Quan~o a Pitc~ jr, mobilizou seus valores, por ocasião da 

1
;;u,·, por' um ~ullsta e um egresso da nha de um bom machado. Es- g.u~rr~, .roi o voeta um dos que forma ram nas FOrç:as Exp&o 

1
tn'u'. v

0
,
1

_1 prollf!~ ão, êste po1· haVE' " per - tavam as co usas• nesse ponto d!C!Onanas, sen-;n<lo no 1 • R. I. da Vila Militar . 
. ! ver 

1 
e- ! dido um !Uhn, a que nlto pu· quando deixei o comando da s• Seg·uind? os pcndot·t>s do seu pronuuc:ado civismo, está 

Exérr tto ' dera salvar. O médico húuga- Região Militar, ar:m de jncor-1 atua lme~te t.uie <~i'ad,! no movimento entusiasta da Frente de 
al que' 1'0, c·om a dedi cação de um ver- !>Orar-me ás tropas que iam 

1 
J<tv_entuae l' ttJr. :nc,u;t>. 

np;·e eP.- 1 dadelt•o sildado, col~ou-se :i I operar na Europa. E tudo fi- DUl'lllltC su.a e~: l fHlia na Vila :\Iilitar, produziu a bela poe. 
lUP. ril• as I r~c em que o rapaz agoniza- cou, infelizmente, no domínio · !Sla que a seguir d.•vuJg·am. oe, e oud.e pr.,s tou expre~>s!va home-
ll".i de- VI\, f!ntre carícias da mnlher · das boas iilten çõet~. nagem ao gf'tleral E <:rico Dutra . 

:t ' I'e- que r1 e1>o1!1 d11 sua mãe mais o Mas, !le é ve rdade que de Divulganc.:> êsse trabalho, O ESTADO concede ao jove111 

1
::> <-en- qu eria . . por~m, _um caso boas intengões está o inferu:> r:oet.a o e ;;.tim~lo que mer~ce, ao m ~'smo tempo que proporcio
da nos-' perd i<lo . 

1 
ez d.a,gnostlco e calçado, não é menos <~~ rtu na a ~fl·hvaçao de uma. JUSta homena~~:em ao presidente lia 

·.zo da I ;pt•ognó. t!~o sombrio!!. O ún! - que para m :m jã é algum 3 Rerui2J~ca pPla pa )ana leal e sadia da mol'idade. 
~Jeja·' ('0 reméd 10 que havia a bordo cousa ter um programa como Et~ a l·t·oduç;i\v de Antenor lo'onse<!a: ·d-1 era eaf!.asplrina. E asa!m , dols ~9Se e procurar executá-lo sertl . 

diu mal~ tarde, ~la madt·uga-
1 

me preocupar com as dif!cul- C.\LOROS_-\ BO:.IJ:I~::'\AGE:\-1 DO AUTOR .\0 I • 1 
da, o scn t: .elo. de no~as fron- dades o ta. s 

·~· 

....... .... 



O CONTO, A NOVELA 
O ROMANCE ATUAL 

ENA ACADE 
t. ..... 

O conto é a forma mais per
r eita e .weguida na prosa hodi~r
:11>\, como o soneto, na poesia. 

.1 á Araripe JO.nior, e~tudan<lo o 
"movime-nto" de 1893, dizia: ··To
U tJ o mundo hoje>, esc:re,·e e:on
Tus . _ 'ão hlt i<li'ia, n.lo há dellrio 
que se nll.o tenha jul!Ça<lo tran:s
tol"rnável em conto". .Mas chse 
c~~:enero d,e pro!lll. não t: dos mai s 
t:l.ceis. llHe ·e:xh:e m ulta arte, sfn·, 
tese perfeita, lmaglna~;iio quen· 
te e percruclente, realidade hu· 
mana, oondensa~;ão de imá.gens, 
pr·oiecão de pensamento ex
vresso em per!odos breves. 

O romance é analítico e s in
crõnico, enquanto o conto é sin
tf.tit·o e monocrUnico, para u~ar 
ao. expressAo uo citado critico 

rarip• JO.nior. 
In· 

JORGE ABRE U 
Com o poeta o se u lugar serú. 

entre os tomã.nticos; mas com o 
t·ornancü=ta deve ser colocado e11~ 
u·e os realistas, em lJont o ver
dadeiro l't;:aU.smo fus:.;e iniciado 
por .Alobio dt Az~1·ecto, que ú'z 
uru bom c:studo de vskolog1a. 
InOrbída e-tn •·1-Iom·~m", ~tguido 
no· !::iêUS proce~sos po1· Coelho 
Se to, em "A. tortne nta"; pu r 
Adolfo Can11nha, PID "Bom creou
l o" e por ::IIan oo:l Arã.o, ~m 
·· Trans!iguração", todos a.o f t- i
tio da "::;o na ta de .il l'"eutzer"', de 
Tolstoi. ou o -~Barão c1e Lavos::. 
d e Abel Botelho. 

A nudeza do realismo introdu
zido na s pr·o,·!nc ia>' dn. arte pelo 
pos.i ti VÍ!":inlO lllal!-'àO, prO V O<: OU 
J't:ações suf'essiYas e. no roman
~~. a !OI'ma, atu:t l I' a P'icul<•g'a 
mórbida ou deca li ••no. 

Uma página autobiográfica, o discurso 

Damos a. .seguir a brilha n te 
página autobiográfica q u e cons
tituiu o discurso dé posse do 
geubral Frau<:.sco db Pauli.i. 
Cidade eumo membro currtt.>
poudeute d11. Academ:a l<'lumi
nem;e Cie Letras· no Rio Grande 
do Sul: 

Srs. acad ê micos : 
1\ão sei como hei ele agra

decer a grande honra que me 
concedeis, trazendo-me para a 
vossa excelente companhia. 

.\. Ac~tdqmia Paraen~e de 
Letras, a qu e não po:;so esque
cer, numa !el;ta da inteligência. 
·omo esta, surpreendeu-me com 

ama só por 

oferecer-vos 
amizade de 

·,; . 

. -.......... 
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1

6 'a o-~ pe o~ Plemeatos natural~ . 

1 
vem ao C' ·la dor. AI estão em poucas palli· 

1 DeYian os entenli-lo, pol~ 
1 

vras, os tranctes servic;os que 
não era JlO>~slvel I!On~ervar o ja em fim de carreira preten
c:adáv~r em promiscu:dade com dia prestar ao Exén~ito e que 
outros viajantes, que atulha) os fados não mo permitiram. I 
varn a harcaç:a, que navegava j Os soldados da Amazônia con. 
á ilha1·ga de nos~;a lanrlla, ~~> I tinuam lá naqueles ermos es-1 
velha "l!:rJ·ú rja .. , cuja ~:~illmet a 1 perando o seu dia . .. 
senqJre moça as águas do gran-1 Ent~m. para mim tudo ~sso I 
de no namoram bá mai~ de pa.sEou. Vjvo, graças a Deu~. 
1:. nrtuenta anos. o proprirta- par a ter momentos felizes co

rotetor, ' rio do barco. o henemérito Dnl- mo ê~te que me proporcionais 
.1.•, Q.'lfl • ce, a quem aqueles rincões dis- e para esrreYer minhas memJ-
f:.t"·t·i.1 tantes devem, em granue par- rias se(~retas, que serão pu-

o te, o sôpro de v:da 411e ainda bliradas mais tarde, em tempo 
r, t

1
•1e o, a~. o i ma, fez-me a vontade de , oportm1o. No proces·so de ca

<' an 'l, anatJjat· a:~ h\buas pat·a 0 cai- I nonizà<,;ão de alguns santos ue 
:·e· fl:·ie :xào. um luxo dewecegs:ll'io na- t tossos dias, rtull!rO funcionar, 
minha 

1 
qublas alturas, para que 0 cor- por amor á verdade, como ad

t•a de po não fos~e enl regue ;:i terra vogado do diabo. par a ~mpedi r 
.ntativa en1·o1to apenM na rêde em que amanhã, historiadores !e
e ele- que outróra sonhára rom 0 dia 1 vianos e sem brio. ao se ocupa-
aquele ' felit em rtue <tevia deixar rem da quadra de de<:adêuci!>. 
de co- a(JtJele de~conrortavel rancho que atraves€amos, tragam pa
allados ~ coberto de ,·ap!m e cheio d~ ra os altares certos ídolos que 
conse-

1 
bura('OS nas paredes de barro nem ao menos merecem a.s hou

Belém e de canlf;os entrelaçados. ).J ras de descer aos infernos. Pa· 
aritima i lá fomoa enterrá-lo a um qui- ra subir aos céus, é preei5o ter 

lOmetro rl:J.s margens do cau- possuído virtudes heróicas; pa
daloso Paraguai. num ponto ra ser Jan ' arto no bántro, é 
ele\'ado a. que nllo (:.teogam ai> prer::so c1ue no próprio crl-1 
á!l'uaa dal< cheia~. mas onde as me tenha brilhado c o mo 

o com-
1 

on!:as que !n~piraram Catulo uma estrêla. ~ a nossa ge-l 
, Cearense tt·oram olha reli com a raçã.o pas~ por fora ue um de) 

.· ls de· lua, que silenciosamente desl i- outro desses escolhos ..• Vive
a.rino~ za sOUr·e a i!alha.rla das selvas mos numa época Hn que caàa 
mar~-~ ~>!(lue<·i•las.. . Deixamo-lo por um cuida de si e Deus de to-

tre:.1 lá, se111 lllll!l ('ruz que sôbre doos. nealir:~mos Souvarof á« 
r pla- ~le e tendeNe oa braço!\ ,·on- ave,;saB. :f.l~se famoso general 
r ea- ~ollHlore:.~, a suhstitu!r· a.11 mi\o~ rl& velha Rús~:lia deu um <lia. ao~ 
lar;o!l daqu-ela l""'h"'' nue com êle seus soldados êPte <:onselho: 
a. Iu-1 ''·pra e \lUe lhe dera 0 que d< Xào pensa em ti, p<•nsa em 

en,:.1- mafs Sllll·ero s ... 11,uardava 11 o /tens cama~adas; teus ramara
mple·l f11ndo de um coraç.t.o inJénuo, llllii pensarao em t!. froje Isso 

defesa in ontam~nado ainda Pf'lo con .• f l!et·ia rirll<'ulo e a lellf'enda di!· 
meuc 1 yru<,tOnllll mo e-m que 0 pro-, veria er emendada, para. dar-

"' dtri- 1 titfeNO euvolv u o amor n1a lhe nntido oposto. . . O eaml-
e'llo ·a <1 l•ladea de lHte. nho seguro para o .xito nlo 

-,.,_..,""---'"'" rrltórl.o e tá na luta contra mal, mas 
- , T I quel q e o 

1

. l'ump ,f ~ 
a 1.1 quadl·o, q acabo de -~~ar No e.ntanto, na e ts(•Jr$ 

horâr Jl&I'a Mato G roSII~ , estava real· que atravessamO!!, erupre 
no o. 1 mente bt>m longe de l:lrr·es· a!g12ruas réPteas de I 

e r· j pOnder às realidades l'rudeliss!-1 ,·êm dos I!EC'Ombro 
c •0 • mu da vida doa soldado des· 1 do . A boa subsiste I tal'ados no se' o das selva•; oeulta nalguns ('()l'a!l es gene
ando j E-Quatorlail'l, ent que a alitnen-' ro!os. vivendo do mesmo mo
ama- taçl\o é et:<':l~. a, trau,.portadal do por que '•iveu a se1,ente do 
o JlOI' de multo lonce e de qualidade hurua.nismo no rundo de cer-
roll$o, lahaixo do ofrlvel onde ulo há tos rlauatro" me<lleva~s. Esta 
r ai- qualquet· •liverth;lE'Uto onde I vo~s:t <·asa é uma p1·ova des~a 

8 tra- fora <lor,; mosquiteiro~ de algo· I animadora vl'rdade. Ungido p~
di\o rompa do niío ]lá romo 1n- los sentiruent011 bons rom que I 
~·r ao ataque jnr·t'ISsante doa aqui fui arolhldo, rendo gra<;a"l 
mosquito1, onde 0 ralor abda 1 a neus que pela sua Infinita I 
e a água nllo refrigera. come-j

1 
m;sericórdia me conduziu a.o 

rei imediatamente a reunir el<>~ ponto a rtue cheguei, não pelos! 
meu tos 11ara um programa que 1 meu11 mér~toA, 1nas pela. prodi
deviR benef;.c:iftr a todos ofl des- ! ![alidade õ ll:le . E já. que me 

m ra. tacamt>ntos e nuidadeé afasta-l pêrmitls c1ue me considere d'.J:;"-
na.r e du dol'i grandes ren tros I)OJ:IU _ no de vo~<aa alta com panhla, I 
!l.rr~n-jlo:10!<, ~1ovlmentel engenhei'.·os quero Incluir entre as grandes 
11 ?ssa j e médic·o~ . Chegámos êlee e mer<·ê~ rec:;b!das a de ser es

aVIa e eu, a resultados pri~noroso 5 colhilio para ~ódo corr~spou- 1 
~upr;mindo qua!e que comple~ 1 ,dente da Academia Flummense 1 

de Co- ta mente ,no~ mapas nosológicos' de. Letras, . honroso. encargo,\ 
ra ve- a palavrA lnt.[Jalndiwto. Ba"ta lmtuto super:or ás nunbas fôt'· 
Ida do ~ dizer <1ue ao sair da Ama.zõ-1 ça~ e. por isso mesmo, sem 

q~<l nia nào havia mais que sete quai~qUEH' repercussões na viüa 

111~~r;~~ r~.tso5 de malália, s<>mados os I !i i cr:iria do E stado _do R :o. 
Jenl 

3 
I d~entes de tôdas <'·~ guarni-Jlnntr? desta casa, n~o empu

lro 0~ çoe~! Os males venéreos, nota.- nhare1 nm. [acho lummoso . .ca
·-l <lallleute na grande aglomera-I paz de indicar o melhor ramt

a~ a~t C'ão de mil~tare>s que era a nho ás uoYas gerações de iu-
ent.IO 1 • - 1 t 1 • ' · 1 1 s em i !!;UIIl'lliÇ:lo de Belém, ma.:s Oll e ec.ua.:o~~ m~.s se1 e um z.e a-

• 'orte.: menos •le~aparereram. ~18&, 0 I d?1~ conscl f.: n(:toso d~s suas tr~
. . d 1 grande prOblE>ma dos de 1 :J.ra-1 d1çoea, sem amblctonar mats 
!s~aca~ < mentoa afastados, nilo pôde que igualar-me aos ma~ ~~o.
llzado I ser n:~olvido. Velho, de mais d_estos servidol'es da instltut-
Gaim. de dois séc·ulos, não pod'a ter çao · 
natu-j soln~ão em poucos mesa$, no- I l.Im11 espécie de irmlo-por
Jun- i tauampnte em plena guerra, I te!ro da ('omunldade. 
grn- q.uando a11 eomnnicaçõe5 mar!- • -· 

f!inaJs ttma!! d1a. .\mazõnia com 0 reli-~ E I R l 
ndu- i to do mundo estavam real- I sco a 0\7 a 

11 
h"-I mentl' cortat!M. Não contegui J 

0 
pf?r da.1· .aol\ nossos soldados dos j U.t.CTILoaa.url.& - T.\• 

I deste('amen os de Bo.a Vista do! Q.t110it&ru. • LtNGtJ.&s. 

El.IRICO DUTRA 

1:\IAGF.M DA P..í..'l'RIA. 

Damdefra C:u Brasil - imagem santa! -
Do altar do patl'lmôoio de llleu povo 
Como !:'u te aJoro, assim, mu: altauen... 
No pavi!JJ;lo do meu pais que é novo! 
Ao Hrd.tt', meneRndo, ao léu das br!sa.a. 
Ness<ts t:u u·.~~ •le encanto e de poesia 
}'l'lHlcnte ó,es~e mastro. onde deslisa~ 
Bnsc.ando o réu .. em fúlg-ida harmoni;,. 

Eu ntlil lPmbro, eu me lembro, u[ano e braM 
De lnún:~ras vitúrias que te envolvem· 
Riachuelo, P:rajà, Cabrito · 
Que, f·:ttu~:idsmauo, ao rec~rdar, me volvem, 
Salve! ~.1I,·e ; I!Endão! - emblema puro! 
Que seJJl]l!'e desfra!dou em nossa hi.st<)i'la.. 
Esperança sublime do ruturo, 

T:•. és da Fi! lrla a sorridente glória! 
Quer 11<> r:ur.po da lu ta., na batalha 
'l'a i1ás <!p ~c o~tentar sempre alta~eira. 
Enqt ar: to ~ssE' meu p~vo tiver sangua. 
Para C·ferN·er á terra brasileira! 

Sei que o !uiuro é nosso, todo nosso 
8; ~u. J.'.llio bendito, - águia! alba'trosf 
Hafl <~.t> YU!\J' além desse infinito 
Para dizer, assim aos seus h~>róÍ~ 
!;.lue minh.a Fátri~, ~sse Brasil q~e eu a!Mt 
Foi t:ltrz~:::do por Jl"rversos povos 
Uas nós i:'fmos, - alta a voz procÍamo -
Buscar a g!Gri~ em horizontes novos! Í 1 

Eu não dtn iào, não! desse triun-, 
Enquanto houvP.t' á frente e!>ta Naçto 
::e C:t!lllllt'ndo por prinrip~os nobres • 
Do Iru~JtiS!Jí C io de seu pavilhão · ' 
Sei Qt:e ês;;e .dia está' de nós, be~ pene. 
Pois a hr.nne1ra mdica·nos sorrindo 
Ao ventl' fl•rte, dour·ejant; incerto ' 
3empr·e a<:.:!l:i&nc!o para um' céu tio' UndO r: I!': 

~ucr no crtmilO da luta, na batalha, 
l,11 hr.s de ostentar sempre altaneira, 
J<.nqnanto ~>'~~e meu povo tiver l&n~tue. 
Pra <·ft'!'feer á terra bru!leira! 

J.fav~.-\Ot! ~ 6 brutle.fi'08 
l'. hJ.Imigo atroz a!ugenta.t· 
Porq~e HlHemos sob um ~fu 1at1ra 
Qn•! at1 1' 0 :1 H' lindas se retr·ata ao mar .•. 
F. ":1" 1' 1'·1ntan':ra'!l de~K·ern, preasurosas. 
A bJ.incar tom as V~>rduras dessas mata& 
lnqut!:'ta~; brisa<~, bf!IHs, perfumo88s 
Se C'Jt:fun<õindo "'os !:'Ons •1as seren~ta.l. •. 

Porisso, ó grande povo, ó minha gente . 
l.IL:,n:•)-nos, IJOrtanto. com entus!a.smo 
P~ra sô 'ermos nossa Pátria. avante • 
J~Jv•·and•o-a sf'mpre de qualquer ma~asm•: 
E ~ara FN!tpl·e, tf'rmos baloiçand<' 
C• PEndão r.uri-verde em nos.sa. ter;a 
ri; êste H!'l'~:l gigante dominando ' 
Do ma.r ao c,_mpo, d~ cidade á s~ral 

~ner no campo da Juta, na batalha, 
J.u hás '10 o<-tC'ntar sempre altaneira 
F.nqnanto hEP. meu povo tiver sang~ 
Pra ofere<:e:· á terra brasileira 

Avante~ J.,HntP.! brasileiros fortes 
E!a! lutemo.< HO momento atroz' ' 
.i llOSS8 Pán:a. fOi injuriada · 
~r;ora temc;s qne esmagar o 'algl)z!. 
Esta b:<nll~irr. aqui, assim tão linda, 
Querendo-se e~<Y:rumar pela amplid1âQ 
É nos•a. milp crue tem doçura lnr.incl~· 
Repr e. seut:~udo <1 Santo Pavilhà.o!!! • 

-· Vi!f, Militar- 19H. 

' Outr~ produ!;ãfl, in flamll.d~t de• patr•onsmo 
nobre missão da r. 1c·c·daje é - e a-e ~~· le 
de autot'J' . ' ·. . o soneto que a seguir estampamo-. 

tt oe ,._nreJIO!' .Fonseca: -, 

AOS IT ... PSTRr.J:'3 E;2TtJDANTES FLU~JNEXSES· 
DE POXTEs ... H .EGRIA I<~rLHo- E" iôs~' ú~~O~LOJf 

.A )II'SH..\ GER:\Ç.\0 

. F.st miar.tes dia Pátria brasileira 
~ ('l.f ,ilUdo o momento, e nós uni>dow 
I: '3í'<:D' 05 t~r os olhos convergidos • 
A 1 c bre ca.uaa, grande e alvjçarei;L 

Parai ll'm pouco á célebre carreira. 
Fet•:ta ' o livro, e a todO!! reunidos 
Quero fa;Jar, u&lm, dessa maneira • 

-----"-~·-~ I ' 

--,~~--~-------
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'I H-= O mais CUT'LO daquc-1€', t.b,•\'e 
t.t"'t', l .. aturalmente, ~ua~ qualida
dt"' :-, Jlltl"fn:-icCa:s tntre utn e ou· 
t~. . 

~t-u "11 l'irtrH't.~rt-'': Lt=>111l. li ue~-~.-'nt·t·auo va'-'"' !'t"' :-.uuu.~,~~i:J::~-=----~~;"'"';;~i;"j'7ji;tTr1Cã;-qUãirn~"7,'::-"""::'~~m;"'",..,,_,. 
.-~t tHla. a J•~ic·ologia tle nm <1~- a ([IH' nada ju~ti 

l'ma ju ta IJl'OPor•:11o de~tas 
() ualidades é o que "' coraeteri
.&a. 

Paul Bourget escreY~u: '·l:ne 
nou1·eJ!e n'est pas lllll roman 
court et un roman n't.st pa!S une 
la r·gue nou velle ··. 

Os nossos prn•adores realiotas 
•~o. quase todos, no1·elista.s e 
l'Orttls~a~. 

O no1·elista mais consagrado 
~o natLlra}j~nlo fo i , Sf."ffi contt s ~ 
ta~ão, ::Viachado de A• ·1• . 

111ente JJa "Sonata de Kreutxer": llf3:xei. emodonado pela ~au 
Al>t·l Dulrlhu e>eoihe um tipo ,·i- dade antecipada dos amigos qne 
eJaUo, adulto e t,edt'l·a~ta, para 
formar 0 seu .. Darflo de Lavn<' ficavam em Belém, aquela ter-
e uma impúdl c't mundana ~··n- ra cheia de sol e de carinhos . 
~nal para t:on•lituir 0 seu "Livro Se é 1·erdade que com isso não 
tl e Alda". E o "Homem", de 
Aloí~ío .-\ze\'edo: "Bom L'1·eoulo", aumentou o brilho daquela casa 
d" Adolfo L'amlnha; ·'Transfigu- ilustre, nem as letras pátrias 
ru.çflo", de :Oianoel Ari.io; "lnl'el'· ganharam novo vi<;o, não é me. 
tu .• P 1n flOr" e 1"1'orm enta", de 
t;oelhu . ·e to s:lo, todo>, de P " i - nos certo que aquele ~oda!ieío 
t:CJ!ogla mórbida. eonquistou ded!cado servic'tOl'. 

.<Conclue na. 9• pág.) DigO-vos tal co usa, porque hoje 
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pi'oblellUls ,.ocia.l~ do Brasil são 
ouus úbras de flagrante atua. 
lict,.,de. .I.<Jspelham, ambas. as 
rua:ore~:~ senão as decisivas at!
tndes de 1•ida: 11 do holll,em 
que procura,, na med,itação, 
conhtlcer-se e aproximar-se de 
Deus: e a desse mesmo homem, 
que recúnhec.:euclo em Cristo 
Deu!-\ lJtnnanado, se e~!orç~ 
.11ara aplkar Da. su;~, vida de 
ca<ta dia, na ilolu~;ão de seus 
:probleml:ljl da ead:.t. hora, a 
dou trin11çã.o pre~~:11da e exempli

sim como quem vive em plena É esta a sábia conclusão que 
cla1·idadje so lar não sabe nem o livro DEUS conduz o leito1· 
c:rê no se), mas vive-o como curioso; que reserva algum 
perene realidade. Quem vive a tempo (e tempo abençoado) 
vida em tôda a sua plenitude para as cansas do Espírito. 
não se lembra de provar a DEUS tem um pedaço de cada 
.exi~tência da viela, porque a um ele nós . nos nne> nãn ,.·,.,,.>: 
vive direta e intimamente". "O só de pão, d,os que valorizam a 
reino de Deus e~tá clentro de 
vós . . . .. são pala v ms de Cris
to, que é Deus na "Vill1a huma
na. 

ada por Cristo. 
Huberto }{ohd:en, em ·DECS, 

4 o autobiógrato d~ uma alma 
oe Pe torturou ua luta pela 

A 11 ~stórla da peregrinação 
de uma alma po1· todos os qua
drantes de investigaçõe!l . ao 
pensamento ai está ua., páginas 
meditada~ de DEU:>, livro que 
é uma profunda experiênda 
espll'itual. O autor repete a 
atitude inquil'iJora de Santo 
~\go~tiuho ua~ conr:ssües e re. 
corda Dostoiewski em pág:nas 
flamejantes <110s 1Jt'lniios Knru
mazov. Anseios êKtases. h·uml
lhaçõeiil, exaltaÇões Yivem, su. 
frem e ven('em nos capítulos d() 
DI<;l'S, através de "&marr;os • 011 climas 
duloi ln1oa 

ue 
ne!:l!:le mun.- ga.ralll as 
~aravllhlfl ram. as ineert&z~ . :VI 
·ta do Eu. n1jf \!antou hosanas! " e ots de 
v~l'A•ti!elro muitQ pensar e sorrer, depois 

tter". de íiiu!to lutai· e errar, cotn~ 
.],] ai a. alrna inquiJ; idora e preendf que o homem nlío pode 

ansiOIMl encontra a ~Suprema. ~<;su1r·te indo ao teu encou
Real!Jlade: ".E'ncontrei.-me, Se- tro rumo á~ alturas, .lUAS que 
nhor, unicamente porqu te en.., só td podes possuir o homem 

't'Pntre~ e1n mim. S'e n o te demandando-o rumo ás pro
~lH.>onti·asse em mim nunca me !und!eza3. • . O homem llÓ pode 
encontraria a mim - por que possuir-te depois de ser por ti 
116 no teu grande Tn pode o possuido. . . Não pode subir a 
home-m encontrar o seu peque~ t! se tu não baixaJ·es a êle .•• 
110 J:<:u ... " 1<:' conclue: - "o E foi por isso que •·o verbo se 
bomem que ~ttinge a. zona. do fez carne e h~~üou entre 
;;~?u J:.:u eentral tem a intuição nós'' ... - Humanizou-se para 
espontânea e direta das gran- que nós nos plJ.déssemos d~v1-
4e-s rea lidades espirituais, as- nizar''. o r 

pe-ssoa humana dos que \'1 ·. L' lll 
o bandeiri!Omo pelo primado do 
l~splrito, dos que se esforr.am 
para deixar na tena 
dos céus: •. 

marcas 

E !sto nos leva ao outro 11· 
vro - ('t·isto e os Pl'oblemas 
sociais llo Bl'asjl, lle L.uclano 
Lopes, 

Rlla 15 de !'\ovembro, 252-
Niterói. 

preciso que vos 
que não o !!!lbeis 
temJ}JO de ~l!nerva 
r;ei do v<'stlbulo. 
antes de tudo 

.., d'~> l'i~'" ,, P..ca.demia Niteroiense Apenassemedepa~.cheia.EM LOUVOR DE EU 4f. L!!tras, e logo, confesso-vos, 
Sf tllJOres, principio li o mais es
candaoso romance de minha 
''itl::t . :Amor 'á primeira vista, 
f( (·m cogitações de esmalte cte ses, discUJ soe cte ci•·cunstância. Conferência' produzida na sessão 
awealogia. nere do estado a.ni- n: número J!~de botar em~ ,., , 
ll1:>dor da fazenda. E porqne sou pãíhco a própria_!3ah ia, e, isso, )é- I tras, pelo academiCO Horácio Pacheco, 
un~ stljeitó antigo - creio. vai }num tom de voz c'iiJãZ de cha-~ ~ 
Disto t~D;1iJem a minha confissão ~nar. á janela. to~a a surdez do de visitante ilustre, ~a-t~ s~ c;, governo -:- di-lo o _vel~o qu., 
de .estet1c~! .- o na~oro .fot, Instu~to BenJ.amm• Constant. se o povo pela"' ,Praças, mencs 'Iprquato da •·VId~c!Osa 
<le uuc:a, mteu·amente a antiga, E la, nm d1a, -· ho! quanto pela alta jcrarquiz do visitante. - se o govêrno agarrasse ua1 
<:om recadinhos de mucamas e me lembro de::;;,:e dia. - os olhos do que pela ali.tecipada certe ento de fazendeiros dos mnb 
e~peras em es'1uinas pacientes, pestanuclos da dona desceram d.a distribuição de trigo e vinh•> stres e os trancMse nesta ,s,.-
aquele mesmo namoro, afinal, do até á praça. "scorregaram por- cio trigo bom que amanla.çava com cem mactii'-
Adelmar Tavares cubiçando a búbre a desordem circunstante e 1ome do "Vinho AUe !oi o e uma 
Academia Brasileil·a de Letras . foram pous - que doçura e 

::::1 11ue pro~ sal -
inuMados 



c. excluída •las prer 
nobiliárquieaa pelo 

mol·gadia, se der·
l!OVO mundo, para 

IIOI"tlll e contr·ibuir pa· 

si l . E comigo, quan tos outt:os ? ~ 
Poucos . Chamavam -se êles, ao 
que no momento me ocorre. 
Bertoldo Klinger, Leitão de 
c arv:1 lho, Artur Otaviano Trn- l 

almoçu café com pão ..• 

1carai - 1-' evereiro 

em terras <la Améri
to cr!ador de Aviz. 

(éoncl.-ue na s• pãg.) 
.............. 

ll traba lhar muito 
llezessete anos pa~-

ta.rlmba de um cor po o 
aminho seguro, de . 

ll1 o regu lamentos 

I 

humori smo de Leão XIII 
o a, para ~egar á 

fi 

O p ap a Leõ o ::x!IT. autor de fo . 
mosa encíclica ··P.el''lm Nova

exce
h n-

Pe. ARTUR COSTA 

tm<a nob di ..-ertida e cheta O f. --- Não nos tornaremos avw, 
txpontatL,•idacte l! ::ló' suas apre- Suntu Pactre- Sinto-me morrer 
c:iações e comentarias. Nas minh~s orações, nada pedln. · 

do para min. neote mundo, rogc 

o 

rum" , era dotado doe urr. 
ient-e e· sadio "sense of 

Tanto ~;abia rir do orgulho sempre a Deus que pPrmita chc• 
cientifico doi'\ alPmãe~ como ~ gue vossa santidade aos cem 
exagerado patriC'ti~mu d'JS fra!l-r.. élnbQra em mln1a- mour". 

u herói lusltan ~.. Niio t>scondia c;oh as anst~ras 
1tl.Ufttdc•r da longínqua funcões do r.h t:f~> da Igreja. as 

pe las ·com;pl si.la~ raras e finas qualidades de 
~:_t-.clllUIIll' ljt; que cer home mde ~spirito. 

bem posso di· Eavia no ri~o l '"ve e m alicio
uma vida ho- ~o do pontifice. obsrrv 11dor pro-

-.uJ<~. ,· Mal rur.do das f :·<\!::urzas humanas, 
um.a e-stral' ha mistura de lndul
i~t•cia e caustlcidade. 

·A sua palavra, t E' ll'.'fle rada de 
graça e ironia.. punha sempre 

~II-1lildlo ? Nlo 
pergunta dess&S a um pintoJ' . Pode 

o caso de M r o autor do quadro, a lém de 
um artista também . E , nessa hipótese, 

nil.o terá t!-:lmo resposta lienão um olhar es· 
pauta e Interrogativo . 

l' a rtista, certamente, viu aquilo que soube 
t rausplantar para o plano da verdade artística. 
O,pde e quando, porém? Oh! :sso é secundário. 
Seéundarissimo. O artista, quando produz, na 
ver~e vé mais para dentro do que para !ora. 
l<JxataJDente o contrário do que ocorre ao pintor, 
qnaJJ Ú(• êle é só pintor. 

Onde teria. pintado Parreiras a pais-agem 
que t·eprodu zimos no " cl:ché '' ao lado? Eis uma 
J;Hgu'll ta que podia ser posta a pr êmio . i\la~:;, 
na ,-erdade, que nos importa o fa tor material 
de tempo e espaço, se a obra de arte independe 
da uma e out ra cousa ? :F'iqu emos com a obra de 
arte que já n l!.o é pouco . 

)lrRE U A:\'TôMO P A RRE IR-AS - (DiYi· 
são •: e Difusão Cttltural do Depar tamento de 
Educa~ão do Estado do Rio ) - Rqa T iraden. 
t es, 4 'i - Aberto aos domingos da.s 1 4 ás 1 7 
hora~ e nos d:as úteis, menos ái llegundas -fei · 
r as, daos 1 2 á s 17 horas . 

c:eses. H.ecebia. com a m ... sma anos· 
expressão rle lJcnomia os cum- - E' \Jom não por limites i 
priruentos indis'cretos de um an- Misericordio Divina - atalhou, 
tigo comp~nheir0 no sacerdócio sonindo Leão xrn que ainlia. 
e a homenagem ingenua de um não se cansara de viver." 
pobre art-1sta S'·m habilidade. ];: tarr:bem conhecida a histó 

Certa vt>?. rECPIJendo em au- ria daquele pintor, homem sen 
dlência ·coletiva a peregrinos da 1wnlmma habilidade na sua arte. 
Yâ.rlas nae-lOn::llir!ades, foi infor- e c-ue metc!·a na cabeça fazer 1liJI 
n.ado de que grande numero era retrato do r,:a1 .... 
cClustituido de professores dtt- solicitou \IDUl audiência e foi 
1r.a univers ida de alemã recl..bido pelo P"ntjfice, t\ quem 
DeteYe-~e . cunoso em face de· expôs a su-a pretensão 

les e perguntou· lhPs se eram I.eü.o AIII ouviu cot:r. bondad., 
os sábios •l e Heldelberg. Ao que ao borro-tintas e posou caridosa• 
um dos professores re!:pondeu or- mer.te pura o se:~ pincel. 
Julllosamente que S<> tratava apc- Col:duido 0 trabalho, 

d.et 

todoi, não cube,rlam 
no Vaticano ... •· 

Noutra orastao recebeu Leão 
XliJ u rn grupo de peregrinos 
<:hegado,s da França. - "Suis 
franc!ses'~ " - indagou afetuosa
mente o po!l.tificP.- -Temos esta 
boP.ra, Sapt0 F;.tdre'' - gritou o 
m~ is joveu num as~ôno de entu-

o pap& Sil,lu r.1~ o. 

Decirlldnment era ilaJr.lts ra 
a paciência ele Leão XIII. Entü~ 
o papa tomou d:t pena· e e<rere• 
'eu com a sna. letra rr.iuda e bem 
ctadu: "Ego sum, nolite t.trnpre", 
t'n.a pnSSi:ti ·m do E·van~l® qUJ 
(:!lll. portugUê-s qn <' r dizer: "Sou 
u1 hfi.o tenham medo"· 

E assinou 
~i a srr..o patriótico- · I,eão XIII morreu aos n<J~·enta 

- ''M.ais baixo, mais baixo! ' e &"te aaos de idade depois d.l 
- advartiu o papa sorrindo. - vinte e c1nco de pontificado. 
'' para não ofender os QUe não A misericord>a uivina não lhe 
têm a mesma honra·. · " couceden, n e<J te mundo, o praZCJ 

Refere Augvsto de Castro. a rt;<>- mar odo JJ:tS s ··ms or ções, pela 
peito ainda de Leão XIII, · a se- H lho padre d" Oarpiuato. 
guinte anedcta cu vida do C ar- Não chegou a um século. Mas a 
dlal Gasparini: sua sombra branca nf:l. frase di!l 

•·um dia. til1ha já pasRado os um esc1·itor portt:gnês ainda }Y-Ii
novent a ano~ , recebeu em audi- . ra no V::tticauo co~ " os seuS~ 
éncia um sacerdote. seu amigo olhos PtoL;.Uenos' negros de a ve 
de infancia e velho companheiro . . · _ · . 
de Carpinato, q'le for:1 a Roma li'C=~leta. as <;um; ~nam fmas _ • 
visi t á-lo. A' d~<-pedida 0 pobre pahtias, o ::;eu perfil de mE'dalhL'.O 
padre, prostando-se aàs pés do e os ecr;s daquel voz incansavel 
1,.\apa, pediu a. bênção ponti!ica1, que, num dado \:IIQmento I'Q.IIumiu 
d.izendo romovido: !lUl mundo". 

L I D E S DA C U N H A 
cas no sertã.)"; vasto terraçO 011•® 
de vagueiam dunas". "o anta.• .f2... 

· gcniSll).o formidável da caat!n .. 
· · ga. " Agora este excerto: "Então. t-" 

' sobre a na.tm·eza norta, ape1"'1.11 
/ se alteiam os céreus esguios • 

!1:,-:;,,.n .... .ante da Academia Niteroiense de Le- esquerda, cotr. gr andes capados silcntes. aprumando os caules 
' . resfolgant es; mais para longe os circulares repartidos em colunas 

elogio do patrono de sua cadeira =I cur ra is_, mugir..do;o pomar . .gTim- poliédricas a unifort:r.es l1ll sime. 
pando os monos; e á distància, tria impçcávcl de enormes can• 

do homem. e que lhe apressou a nas espaldeiras das serrss, nos <;J.elabros. E avultancto, ao des-. 
morte • .. A esse respeito diria grotões, socalcos e esplanadas, os cer das tardes breves soou 

intelectual de ta lvez dele .o tão seu intimo Vi-}-Cafesais com jeito de tropa for- aqueles êrmo.s, quando os abo· 
na ~~e)(. ceme de Carvallio: ·•o coração ~a~ a sol:> os, castigos duma dis- toam grandes frutos vermelhos 

nosso pen5amento, SE: I vagem fora-lhe se~pre como c1plma pruss•an:~.. dE<macando-be nítidos, á meia,. 
r aro ~tam tufos esses rudimentares urocw1gos A g-raça de S F idelis e a irn- z dos c1·ep.lsculos. dão a ilu-. 

· vil'idência dos engros aa Costa , que só texr. ponência do Rio acre~ceram-lhe Eáo que melhor sugira a ~dtp 
-~~~i!;~~ um umiL c01·da e só vibram de um _f duma vez a it:r.aginação, e a sen- mes, fincados a esmo no solo. 

som. " 1~ài!dl réõentãriaéffi Vérsop6 espalhado~ pelas chapa.du • 
Por Isso, como motivo centralJaceitáveis~ chegai!ÕsOsf acessos".- • 

os aspec- Jlas pa1·tituras. Já estão nn t.Pm- amores da adolescência. ~:-
pol·que ele:-tt>estuoso de "Os Sertiks~ Poeta. aos 14 anos. de numero- * * • 

~~Wl~~m entre nós, , fÍÕ ::l!).mQJluxo analist!l. do "Perú t: sa produção métrica que pouca 
na.tur eza e rea- '\'ersus Bolivl.a". POr toda parte, gente conhece; poeta a vida in- O A R T I · S' T A 
dos~s sonsigo sempre a verdade a s notas ite- teu·a pela pro:Cun dez do senti- \ 
apreudida em ra tivas da \'erclade martelando mento. cabe á maravilh a em Eu- Chamou-lhe Alberto Range i o~ 

- !Oi simultâ-l O transboràamento intancá vel clides O que ~raça Aranh a falou f- "~ethbyen. de nosSa prosa" •-I~ 
ensador, um das idéia.s. de Tobia.s B~to . Bastam-nos E.'lt verdade. não sei de expres· 

um gran de poe- ligeiros retoque!\, e persiste a são emocionante de cirios eno1"' , 
sábio e um gran. ' .. * .. identiàade pasmosa dos concei· ioquência daquela fgrma bro~· r 

'-- , tos: " • •. MaiS tarde, quando lhe~ Uí'rbara, por entre cuias mon. 
v P O E T A ~ chegar a cultura. ele vi_.-á mt bar- tanhas sonoras os conceitoa 

a ca !antã.stica da poes1a. E fÔi vcam como águias e de onde st 
:,!;~!:!~'--:"':!.!õ!~:!!:.!~· v.:' Falou-se no 2oeta Euclides da pelo impulso des,s.<t volátil essên,. despenha, remoinh-ando cs;m· r

ós ,-cuuna . Poeta? indagareis de vós, cia do seu temper amento que Eu- muradas de preconceitos geme-
à R ~f . para yôs. estranhando n atural- ~c!ides p~sou da a r te 12ara a so· dora e soluçaute, e cantàndo e 

a epu c~, mente o epiteto . ciolpgia . O pensador ~ele ê urr.a rugindo em notas de acordar a 
0 de haver Sl~ - Sim POeta. Euclides da Ounha.! mode1ação êlo vat,e.. Trãns'Poi-·J mi.mdo, a sensibilidade mais tu· ía. 
Si!:l:!!#!'-!1<!~~ 1 ~A ooesiã ãeve se lhe ter revelaão t ará para a geologia, para as ci- multmí.Jja q ue hÓmem já teve r 

muito cedo ainda, lã na fazenda ências biológicas, para a hist~ ~lguma vez no BmsiL 
da Saudade, onde ele •na,scêü; ria, par a a palitica. a magia da '!se, Porén:. é esse o tom ge.t!,l 
depois, cs olhos e os ouvidos adivinhação, o improviso mila- euelideanp, a obra, por ser uni• 
devem se ter fartado àe beber a l groso, a. necessidade d idcallzar, versàl, ccmo o universo gu. arda,l-
.:anora paisagem àe S , Joaquim, ~ de imaginar1 que é a poesia na unidade a w.a~s ..e_s.trema . .1.ra• 1 
onde pas,sou a prilr.e1ra infância. mesma ." riaÇão. Agora :1brru.1da a nota 

p~~~---'::'S:::::.': .• fs- 'V Percorri ambas as fazendas e, - oi' épica no veludo lirico dum adá.-
dCUJa uz I E'm ' amuas, a abstraçio me a r- Destarte. <L,versejador criança gio, agora é dramãtica.'descri tiv• l.-

e apo~= xastou, pouco e pouco. até OS~ d,ll.l! "Ondas", VJli re.fletir-se no lll!!:Iativa, dissertativa, dl'SiãB.ca r 
comi?_E"lr. dias de Euclides. Naquela. pró-q~;ltpw tehirgtcCY d '"Os s e.rtQfs". t~o.> 11um só gênerQz 

• ,- ;(imo á ca&a, por sinal pequena,, i'Oi' Isso é que, como bromélia l" todas as escolas numa só es~ 
formou o cien-1 ~': extenso~ !olbudo j!ÜM)pca- e clperá.ceas engrazando-se poeht - inconfundivel potque 'ir Iiega. 

EI;:::;IT.::~.:Euclides da l, ,sotl cufa sombra rendada m~ prosa robusta.. ~ui ..e. alé~· re ção de todas el~-e tudo isto a 
fundamen- pareceu ver o menino, aprenden- ponta a imagem poética e o pró 1atejru· d~ vida ti<: intensa. que a 

:f1los.otia "do- cio o claro-e.scUltl, t-Ao do gosto prio r iso em flor de >aêc§Siffi!· gente é levado a lt>rubrança idtn-
tem- · da. pintura do moço . .. Em São s .. . Para exemplo, estas t:r.os-f tica á dum critico de-~ 

o qua- ~ tras co~LN.J!Cas?: "como Ijjg}_4_; "cortada uma pálavra,'Jb, 
~ijiifa~~fe o mesmo Ul\la nt>doa amplissima d san- deve sair sangue muito sa.n•r-
r jan.elaa; t · gue". "ao róseo vi\'O aos reben- gue" . . ' · 

81 JQC!ilqs, • tos novos" "o espantalho das se.. (C0llelue n& li• páa.). 
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·URA ~ ÀRTE- CURIOSIDADES 

~~~--~tr_. ______ H_I_t•.~-~~3~1=Je==M=a=r~ço==J=e~1~~~~~~=== ' 
MIN-IA.TURA S -LUMINENSE CINCO 

1'11 •• ,... ............. .. ............................................ -~~~- '·""""' 
ai Paula Cidade e~mo membro ~orres· 

seus 
rastelos 

De-

~ 

liz de minha vida profissional ? 
Se isso vos !nteressa, dlr-vos· 
ei que !oi o tempo em que era 
t enente, quando imperava en · 
ti·e nós o espfrlto de colabora
ção, que ma.l.s tarde havia de 
ser substltuldo pelo re&"lme da 
pedra no sapato: não fazer, 
nem deixar que os outros o 
façam. 

y ANDALISMO · ! 
t 

Noite escu ra, cala.d1a e macia ••• 
Um silvo de cob!'a rasga o s . lên~io ao meto 
como se !ôra 1...ma peça de s~da .• 

NOTURNO 
' . 

\

A Lua poe pinceladas de luz pelos telha•los .• • , 
Perdido no ntelo do cenário, 
canta. em du eto um casal de gatos • ••. 

SUBDIVISÃO 
o rr- emno 111fUdigo re])arte o seu pão . •• 
Quanta ~.tep· il' entre os pardais da rua .. . 
Quanta nle!!T' ia no seu velho cão ..• 

DE SEJO 
Que a3 m!nLas mál;'nas partam para aempra 
.:o mo a!! fl<'li;ha s de papel dobrado 
que soltei z;as enxnrra<las (,e outrúra .•• 

Deitava-me a ltas horas da 
noite, ou p reparando a jorna
da de ins trução para o dia se 
guiut e, ou estt~dando ou es· 
crevendo para as nossas re
vistas militares. Foi por 

êsse tempo que publiquei 
vári-os manuais de instrução. 
mais tarde Imit ados por muita 
; en te, que enver &:Iou pela lar · 
ga t r!lha que eu me animara a 
a br:r. Ao clarear do dia, já ESCRAVIDÃO : 
estava no quartel , para ensinar l' os nossos soldados rudes a ser· A narult~;. n.>fn dp olhns fundos 
vir mais eficientemente ao Bra- l ll e mao'!'ela o eLa inteiro os lucros do panão 
si! . E comigo, quantos outJ:os? almoçu café com pão . .• 
Pon r os. Chamavam -se êles, a o ! 
qu e no momento me ocorre . 1raraf - lo'evereiro de 1946. ~ 
Berioldo Kllnger. ~itão T de LUIZ A~TONTO PDTENTEL 
Carva lho, Artur Otavtano ra- j 

!éonc1ue na s· pág . ) ;....._ ................................. --... -................ ...., ...... ----.................... _~~· _,..,..,.,.,_.,.,..,.. ...... 

o humorismo de Leão XIII 
• Conherl . a YE'· 

• 1,.. ...... cujos r:~~:o:·t!,; so· 
tencl.ênciaH se a r
minha alma, em· 
as durezas que se 

meu cará ter e que 
e.~·,no seio da Ext':r
tro Afonso de AI. 

O papa Le1íu :xiiT. autor de fo. 
mesa encíclica "P.en.un Nova· 
rum" , era dotado de un: exce
lente e· ,sadio ".sense of h n-

élnb9ra em minta- mour ' ' · 
oo- herói lusitanu.. N!ío t'scondia ~oh as aust~ras 

da longínqua funções de cht:fe da Igreja. as 
la s ·conspl si.las r ar as e fin as qualidades de 

~r.ee~d~'iet> home mde ~spirlto. 
E avia no riso l"ve e m alicio

~0 do pontífice. cbsf'rvador pro
fun do das f :·<~.(!UfZas humanas, 
um.a e-str at, ha mistura de lndul
i~ILCia e cau.r;Ucidade. 

·A sua pala vra, t E-mperada de 
gr~ e ironia.. punha sempro2 

• 
a um pinta • Pode 

. .,_ .. r.o.-. ..... o caso tte .-er o a utor do q e.dro. além de 
um artfata também. E , nessa hipútese, 

n i.o t erá' t~mo resposta senão um olhar es-
pa.uta e interrogativo . 

(' a rtista., certa mente, viu aqul!o que soube 
t r·ausplantar para o plano da verdade artfstiea . 
O~ de e quando, porém '! Oh! :sso é secundá rio . 
Seeun darissimo. o artista, quando produz, na 
verwe vê mais para dent ro do que para fo ra . 
Exataptente o contrário do que ocorre ao IJ!ntor, 
quKJJ ci<.• êle é só pint or. 

On.de teri a. pintado Parreiras a paisagem 
que r·eprodu zimos no "cl:ché" ao lado ? Eis uma 
lJEcrgu'nta que podia ser posta a prêwio . Mas. 
na , ·erdade, que nos importa o fator ma terial 
de t empo e espaço, se a obra de arte independa 
de uma e outra cousa ? F iqu em os com a obra de 
a l'te que já não é pouco. 

)ll'~EU A~T4KIO P . .\RREIRAS - (Divi· 
são <te Difusão CUltural do Departamento d e 
E d ucação do Estado do Rio) - Rqa T iraden. 
tes, 47 - Aberto aos domingos da.s 14 á s 17 
hora!'~ e nos d:as úteis, menos ái iiegunda.s-fei
r as, da.s lZ ás 17 horas . 

Pe. ARTUR COST .1\ 

tm·,a nob di ~·ertic!:t e r. h e ta at:. - .. Não nos tornaremos a.vw, 
o.pontan.eidade r.a!> suas apre· Santo Padre. Sinto-me morrer 
ciaçóes e comentarias. Nas minhas (')raçôes, nada pedln. · 

Orgu
lho do para mirr. neote mundo, rogo 

Tanto sabia rir do sempre a Deus que pPrmita chc• 
r..ien Ufico c\O!'l al rmães cc•mo ~ •ue v ossa Santidade a os cem 
exagerado patr ir ti!'mo à 'JS fra!l.r.. g 
c:eses. li ecebia com a rn.:sma anos. 
expressão de l.lcnomia os cum- - E' bom não por limites ' 
prim entos indiscretos de um !'In- Misericordio Divina - atalhou, 
t igo comp";~nhe irfJ no s'J.errdócio sorrindo Leão X I!l que airxia 
e a hom enagem ingenua de um uãc se ~,;ansara de viver ." 
pobre nrt.1sta s•·m habilida de. :E tambem conh ecida a hist6L 

Certa ve?. rçc PIJendo em au- ria daquele pintor, homem sen 
C:têr.cia ·coletiva a peregrinos d~ 1wnhuma habilidade na sua a rte, 
várias n au on::tlidacles, fo i infor· e c.ue metc:·a na cabeça fazer llDI 
n.ado de que grande numero era r etrato do P'J.l .... 
C(õl!Stituido d e professores du- solicitou uma audiência e foi 
tr.a universida de alemã recLbido pelo pnntjfice, a quem 
DeteYe-~e. cunoso em face de- expôs a su-a pretensão 

les e perguntou·lh ~s se Nam I.eão XIII ouviu, coz:r. bondade. 
o& sé.bios .Je Heidelbcrg. Ao que 110 borr::o.-úntas e posou caridosa• 
wn dos profes.'!orcs reHpondeu or- mc1·.te p<~ra o se~ pincel. 

S<' ti atava apc-

todo,i. n!io cabfiatn Decldldament er 
no Vaticano .• . " a pa,ciénc:a <!e Leio 

Nout ra orasião recebeu Leã9 o papa tqmou d:t pena· e e<Jcre• 
Xlii um grupo de peregrinos ' eu com a s•1a letra z:r.luda e bem 
ch pgádo.:; da França - "Sois dada: "Ego !IUM, noute Um~re' ', 
í r a ncEses'f " - indagou afetuosa- l'n;a pa m do Evangelho qUJ 
mente o po"'.tificr.- -Temosesta em portugUê~ quc,r dizer: ·•sou 
h oP..ra Saptf) F :.tdre" - gritou o L'U ilê.o tenham medo"· 
m~ ls joveu num as~à t to d~ entu- E assinou 
siasmo patriótico. · Leão XIII morreu a.os not•enttl 

- "N.ais haixo, mais baixo!" e u:te a:Ios de idade depois dl 
- advariiu o papa sorrindo. - viHte e cmco de pontificado. 
•· para não ofender os QUe nüu A misericord;.a uivina não lhe 
têm a m esm a honr a .. · " c o11ceden, net:te mundo, o pr~za 

R efere Augvsto de Cas tro. are_,;- mazcodo n:ts s•.tas or ~;ões, pela 
peito ainda de Le1io XIII, ·a se- Hllto padre d" Carpinato. 
guin te anedcta cuvida do Car- N.ío chegou a um século . Mas a 
di~l Gasparin.i :.. . 5u8 sombra bra11ca nu. :trase d" 

Um rlla. tuwa Ji passado os um escritor portngnês, a inda JY.'.i• 
noventa ano~. recebeu em aud1- . ra no v~ticauo com " os seus 
éncia um sacerdote. seu amigo olhos pe(ittenos ' negros de ave 
de infancia e velho companheiro , . · _ · , 
de Car pinato, q·l e for:1 a R;:>ma IPe~ueta. as ~uas :nao<> fmas • • 
visitá-lo. A " de~pedida 0 pobre pahdas, o :;t-u per!1l de medalh i'.O 
padre, prostando·se aàs pés do e os écr,s c\~u:ut!l vo:z mcansavel 
papa, pediu a bênção pontific'a l , que, ntun dado suomento ra.ilumlu 
dizendo romovido: YLU m undo". 



pelas ruas mc.lh.adas. A noite é tão triste . 
Tenho o cor po can sado e a m!nhalma vas:a. 
~. oll>ando para dentro, eu vejo outro deserto: 
outro mi.ndo vasio a rolar 11este mundo .• , 

- :a: ~ • I JI"II:Ql:". 'I.:IU'C'I(J r)t : • 

curtos intervalos_. se aproxi.ma- que empreguei ll-'''~ 
vam dos ouartéts. Nas tnstes a ,ida hOtTivt>l r:ue Je 
lutas internas em que nos des- w~ soldados, '1C's cinr:ü 
sangra mos, terminei vencido em afas tados da hafh n 111 

outubro de 1930, depois de ter Quis o acaso, 0 único 
!eito tudo quanto estava a meu qur. já tiv•! e lll mmha v J-11111' _______________ .._, ________ ,. .... __ .,., .. alcance pela causa da legaEda-

0 

:iltÚno corn.l; .. ln ., :,, 

Oentl.st!Jl de cr1·anras Ra1·05 X de. que eu por principio defell- já em guerra al.lerta . 
U '11 - dla. Suportei o onus da deno- .• ,. x· R e·!;·í.u :·l ,lit· . ) . 

Prof. P. Muylaert ta, sem rastejar aos pét! dos atr .. 11 je, 1111 ,a r:h~'>ntH 
vent!edores, para. penitenciar. Wl·l - 1.! a meta•l ! .1,, ~· 1 
me daquilo que aos olhos de de no~so terr itório. A 
todos, menos ao!l me>tts, pare- principal· missão ali 

Autor do Uvro - "0 tratamen~o preventivo 4o &pareDto 
dentário ua Educação da Criança", que se acha i\ venda, oom 
pre!ác1o do emtnente Professor COELHO E SOUZA. 

•... Excelente eervJço presta ás tetn.a clenUfleaa 4e 
a- pab o Prnfenoc Dr. ~ Inaylaen com a pubUeaçAo des
te DOTo Uvro, ·atuinlnío á.s íhães. como. precloeo auxUiar u 
eclucação eupnJca das crian4JI'S, . e de IUD modo reral, proftt· 
loM 1.01 que se .dedicam ao ~tndo das questões odontolópeu. 

E' ae mesmo tempo t6!!~, monografia e repeeltório de 
~D&pl.flcaa Uç6es sôbn a ~una, •ersada oom R~ 
técnJca e com multa proprteib~e lle Unruarem" .•• 

<Aprectaçlo do cr1Uco de ~vJ~ .Nova" - l:'ro.teuar MO· 
CESTO DE ABREU - 2718/1938>. 

• • • 
Novoe met6d011 de catequtsaçio, de lllteHgencta, de tem· 

peramento e de desenvolviment<J intelectual relativamente i c:a· 
pacldade natural de cada criancinha, 

CONSULTAS DIARlAS, EXCETO AS QUINTAS-FEmA8 
Roga-se o obséQuio de m.!ll car com an tecedêncla. sua bora 

de c.onsulta peio fõne: 2·1 U6 
Residfoda e CollS1lltórlo: BARAO DO Al.\IAZONA8, 1.11 • 

Telefone: 1!-14-38 NITEROI 

Jóquei Clube Brasileiro 

c ia um grande cl'ime. E já se opô r -me a qualquer t 
vê que só me senti divorciado de ataque, por parte q 
do meio quando fiel aos 11r:n- menlos do eixo. ('ontra 
éfpios em que formei meu es- ponto senslvel da linha. 
pírito, me opus á intervenção nn111icações de nOM><OoB 
dos . militar~ nas contendas do norte . Se o lnim'go 
partid.árias. N~ América d~ Sul, 1 guisse de~embarcar em 
há quem o attrme, a falaltdade do Pará ou na orla m 
conduz as fôrças armada..:. para de-sse Es'tado durante q 
êss~ mau cami~ho. Está PSil'o-j fase import~/llte da lu 
logicamente aci,ua das racul· -velho continente, o êx 
dadel'< dela~~ o d~ix-ar de ~a ir Inações a que uos al'h 
em tentar,ao. SeJa. Eu POI éml Ji !!,' ados e~la,-a del!de lo 
continuo fiel aos velhos amo-, promet:do. 
rcs, á llOncepr:ão pol!tira que Ali permaneci pot· 
emba lou nJE•us sonhos de ado- ; um ano a calai' l!!llb 

le8cente e que consiste em EU- i l'lll noss~ e:xteut<a franj 
pôr que o porte darmas é ma_u : tima, a espiar espiões, 
conselh6Íl'O para quem se de :- 11ai· <·ombalentes et!tud 
xe absorver pelos vórtices das nos de campanlta a tor 
paix'ões coletivas , na Amé-ri~a., da vez ma i>; 'sólido! 
do Sul ou em qualquer parte j oue nos rleviam unir pai 

doN1:oun~l:~ nigso uma condena- 1 !l~s~0~r~~~~s:sP:I1• 1 adde~~a a Temos hoje na Gávea a despedida das carreira8 "' 1 
çã 0 ao !ato de dois ofiriais ge- u. m'a!ão, r!'lativa á 

de verão - Programa magnificamente organi- nei'ais haverem 1'8('€ntemenle . r·om jneutal. tom e•i sOb~ 
sado com nove pareos mag·nificos - Os nossos rap:taneado o maior movim:n- ~· ombrO!' o ut ra ainda lU ' 

to qiY:<·o de nossa h io;tóJ'I~ · c i), ~m..bo\'lt d~ ef~lto 
palpites t:le$ o fizeram cOrno ailmpt~ r~ttunbiLllte 

I'RO<a u . "11.\. P \lt \ HOJJ::
0 

:WXT .... r A R RF.IR.-\.. -lÃS QClX· cidadãos;, - t tUa(,'io 08 e;;taram 
ZE HOI:A~ t: TRTX'l"A F: cJx- Realmente, as fOrça!l arma-

1 
çados !<ôhre a no~Ra f'x 

':': ~rr:-o:cTos- (I?STA. Dt: das [íc~tram <\o lado <1e fora. da 1uha fi·onteir{('a e . de n l
;I:'P.Dfl-:IR,.\. C'.\P.RE!ItA - AS 

1'HE7.8 HOl!.\S - 1. ~Ou :\!le
i 'J:P..Oô - lã.UUO CRCiiElHOS 
f J{<.;. 

l-1 ~·urrista, o.. ruoa . . . . ;,~ 
2 -~ Hally-llo, I . de o-;ouza. 3~ 
l --;; Tt·i's !'unta~. J. Araúju. 50 

4 Xel>l i na, A. Ro'a . . 4S 
• -;; Batan, J. :\lat·tin~ . . ;;o 

,, .\Ia;nful, J. I'oriitho 30 

13EG1:XDA. CARR~InA AS 
'l'llEZE:' HOilACi 1~ 1'1UXTA 
~llXUTOS - 1.~00 ~IETHOB -
U.OOO CP..I:ZEIROS 

~.·_I . . ~~L\~ --:- ~ou ~ll<:I.I:W:s --~ cbntenda eleitoral e as atitu- a.s condições de vtda dE' 
~o .l uo c rn 7.T·.LROs des de seus componentes, gra- soldados, v!'rdade:ram€n 

ll:E'I"J'IXG cas a Deu'>, não destoaram da d idos , desde o~ temv<>ll 
K 1!. linha lle conduta dos dema!!l niais, na<tuelas solidões. 

1

1-1 Gaiata 11, L. Rigonl 
2 Catita, ·,-, de Andrade. 

2-3 A1·aponga II, J. Parti
lho .. 

4 Heprise, L. Leig;ht.on , . 
3-õ C'hibanle, E . Silva ...• 

6 I leliade, A. Barbosa , 
!-7 Dh·isa li, XX . . . . . .• 

8 L?1·i una, A. Araüjo 
9 Liú, I. de Souza ...... 

:: cidatliws. Mas, na \ erdade f o- Quanuo a ~sum! o c 
ram ta's os riscos que a na<;ão do imenso clepartament 

54 correu . que não couv&m que a zônico, já havia comand 
;;• expe:·iênc!a se repita... Não duas vezes em ~rato 
54 ·nos esqueçamOS do pntdentet onue me foi clado OhR&l 
54 
õ4 conselho evangélico: Quem ama g·un s qnadro~ des~a ime 

54 o perigo, nele perecerá. gédia., que é- a v:tla d 

Foi, poi's, essa decisão, de t.uras humanas que in 
permnn e<'e r fora dos agrupa- es!'aR peq n<>na~ guarnic• 

1-1 Rezongo, A. Ro ~a · · · · SJ':TDIA CARREIRA - .(S D~· menta~ tartidários , que norte · oueciflas no S€ ÍO •lt> Rei 
2-2 IJ;'"il, G. Creme .Tú-

51 
ZJ•;s:-; JCT:> HOHAS E DEZ MI- 011 gempre minha a<:ão de co· fim . 

.,_3 ~/~~~~ (,"0'l~r~.· L: ~Í ; ~~: ::\l'T<lS - 1 · 200 METHOS man do, quanclo tjve sob m'nhas ::\fesmo em :\fato 
"' 56 

15 · 000 cnuZE!ROS ordens milhares de humc•1s, ar- de s r·o ndi ~ões df! 
4 ~~~a~bel .' · j: ·l;o , :t·ij!;~· ·' 4S DET'l'IXG maà0~ v ela nação pa•·;t !\ , ua são bc·m m el hores, 

f.-.5 Lady Beaut~·. O. l ' l lôa 5S 
1

_ 1 I t . Y. Cunha. K~{ de[esa e não para :1. s u:t ~a te. s0s <~llllO o que vou 1 
,, lnrl umito JJT, O. Fer- x r ra, la . PeEsOalmente, mu; :'> lH'l'dí que põem em rel~vo a 

n ande s . • • • • • • • 56 .H oca n ora , J. )laJ~tins • 54 .
1 Xevoeiro, J. A raú io , , 51; r~m i ~so. maR o Ex<-•·c : o e o c ia e a resignar:iío d 

4'ERCEII1A r.\ ll l ll~IR.\. AS! 
Ql-ATOHZE llOR:\t:> - 1.3110 
J.IF.:T ROS - 12.000 Cl:-~L:Zl~I 

ROS 
K•. 

!J-1 Pa,mosa, L. T:igoni . . 56 
~- - 2 j'inzon, ,p, Simõ e s . . . . ;)~ 
~-:) Souc)·, 1<:. <'astillo . . . . 52 

2-4 Di tinha, l. de Souza . . 54 Pai!' gr.!lharam !llaiR .:!.11 ·111e eu gente, nas aparências, 
Dom Pettro H, A. Ribas 56 pr. rdí . Se vier a for::tar·~~ t i i- alvorotada. 

6 F a lBe ta, XX ..... · · · 54 ma r:;npício ao nt>C'-ca n ·1 !!ilis· Certa vez, viajava eu 
1~3-7 He~io ne, A. Barbosa • 5! 11' 0 ;_ ~ ·I l pa l'.il.o sed. mi:1ha., J' tlml.)á Jlara Cárere~, 

:\ latraca , T. Vieira fi{ • ' · • • · 8 
- 6 que paro ~ss-o :HL'1 C'Ol~~t1 1'''1. Dt- rit~car as rond'ções rte 

'l C'ajubf, E. Castillo o I 1 J "0-Vús mais: •P IC' sempre r. r u- Batalhão d<> l<'ronte'r 4
- lO ;~·~:,~a. t.a , .. G ... 

0_r_e~~ .. ~~ 54 tai . min~1as il~ , · ~ !'l 'c '<.~,, ~ocí.•- estaciona na,quela lOn.gi 

I 
11 Frota, nil.o correrá . . . . 50 listas , norteadas pela fórmula: dartesinlla do remoto 

54 12 Morena Clara, A. Rosa 54 Capital e trab<>11lO , i>nro qu<l.n- malogrossense . Yiagen 
52 1 .. :\{erengue, · K · · · · • • 56 to possível. nas mesmas mãos. ma.s agradáve l . Ao ter 

4 Ct· istobal, O. Fernan-
des . . . . . . . . . . . ... 

:'-5 F':<l>ula, C. Brlto . . . . 
' íl Beat'Em, li. Greme Jú-

nior .• 

I 
Integ:·a do nas ~un :'ll•• ''" <:1· quarto dia de andar á 54 OITAVA CARHETTIA - AS DE· 

Zl•:SSEI S HORAS .H: QUARE:\' - lü-C0It'31ldo , C'<:mo .::eo'!l': tl , n ma, pelo rio 
TA B ctxco ::\[J::\l.iTOS - que trnbalho m~ <·;t~re~nl'i C'•111 muito l!êco, 

I 
1. 600 ~!ET !lOS - 16.000 CRU- mA. i~ paixão? frentE~ a Bela V:sta d 

1QrARTA CARJ~ETRA - AS zr::rnos De acôrdo com as m'nhas in-~ ~ítio onde ~ó há, num 
QUATunz ~;; BOI'I\S E TH1XTA DE'L'TIXG c~i inal:ões pessoais, o tra.bai ho centena5 de léguas, o 
'\-l!X CTOS - 1. õllO )lETrtOS- 1 K~s reterente ao comando da tro~Ja mento do Exército, 1 
1 0.000 CTII:ZElRUt:> :K<. /1 1-~ ~~~;~~nP. J-i'a~~~~!~lh o 50 sempre foi o que mais me 

1 
nas imeriiarões <la lago 

1-1 Li~a ndt'O, não correr· . v ,, h Nà á • . -, o __ ; BoaYi ta, o. Ullôa . . 50 atraía. Detesto a. v~da p-LrP il:ll para vigiar o~ c~minh 
E'xcetente, A. no~a. . . . . 5:1 

1

. 4 Gengi1i". Khan, u. Ore- atrás da mesa de traba~ o. ·o ra.is que levam á B_oll 
1-~ Itamonte, J. Pnrtilho . . 55 m e Jün10r . • · · • • • • • 5~ sou homem para assl!lar pa. to á barrllllra do no, 

Tibag·i n, .J . ~ranins . 3;; J-j Tango, A. Rosa ...... 5U péi s, toma1' parte em a.lmo•:os po de mil!tares !a~. 
J-4 llastardo, L. Higoni . . ;;;:; ti Con,elho, O. Serra · · · · 54 oficiais, mandàr muito por ai· para 11. laneha que no 

TG,',',~,',l,~al,_:,le, I~·e,,,·tt'eaz'tillo ;;;; . {- Si CI?,."t~:otor~.io· ~.xL:. Hig·oni ~! to e não tazer realme;tte nada. zia. Nesse grupo. bav· 
õt-u · • • '· "' ' · · · 0 ~ _, • • • • '· Sempre gostei de ~azer eu mem qne era transp 

7 G~i;l~~~r, n~~ ~·~~:er~. . . ~~ XOXA C'AnnE1 RA _ . AS DE - meEmo uma parte das tarern seus companheii 

QLTIXTA CARREIRA AS 
zF;:::s 1,_;Tt:: li OHAS g YIXTE atribuida.s a meus aux'ii.:.t~·es, oe pano .• \o lado de 
::-.nxcTOS - 2. 200 METROS- com o oue assegurava a uni•1<1- temente um entêrmo , 

QLTI 'ZE HORAS - 1 . 300 ::\[U:
T.ROS - 16.000 CRL'ZEU~OS 

18.000 Cl'. CZEil~Os de de pensamento do grupo se uma mulher ain 

t-1 Cat·ioca, E. C;'l.Stillo .... 
,, A ratan•ha, S. CTLn1ara • 

I-:! Oarua , J. Purlilho •.. . 
3 Old Plald, XX . . . . . . 

j--! F.xigentP, ü. 'Cllõa ... 

Ks . 
58 
50 
54 
5S 
5'6, 

1-1. :\Iaran<'ho, L. Rigonl 
2-2 Lord, O. Ullõa . . . ..• 
3:-:.; Diagonal, A. Rosa ...• 

,, l'on Juego, J. Portilho 
4--l. :\1a\o, P . Simf>es .. . ... 

,, Lobuna, J. !11ala . . . . 

Ks . que comigo trabalhava. Prefiro que o apalpava, que 
~~ sair cêdo da cama, como no e que lhe dizia paln 

54 tempo em que era capitão on te- rinho, que êle possiv 
4.8 neute, quando ningué!u clte- não ouvia . l<Jmbarca4 
5ti gava ao quartel primflirn do cha o doente e a sua 

B.:>mbard~io, A. Baruo-
sa • • • • . • · · · · · • · • · • 

--6 Goliax, A. Araújo ... • 
,, J e H~\':ens, J. Araújo . 

49 que eu. É meu praz ,clr Jtass:n ra, viu-se lo.sr;o que ê 
horas inteiras no meio nas trr- paz de aparf.nr'a I'Oll 
pas que se instruem, acompa- f:s!onomia boníssima, 
nha.ndo a al'vidade •le:,~s, r.~- dia deixar a rêde, po 

52 X. da R. Ca.rrelras do 
5fi "bectjng" : - Sexta - Sétima -
48 Oitava . 

Palpites de O ESTADO 
de hoje: 

para 
a reunião ... 

I 
1 Fardsta- Hally-Ho - Três Pontas 
2 L. Beauty - Resongo - Indômito 
3 Guliver - Bastarda - Itamonte 
4 Pizon - Pasmosa - Beat'Em 
5 Carioca - Exigente - Garuá 
6 Araponga - Gaiata - Heliocle · 
7 Di tinha - H oca nora - ~I. Claro 
8 G. Khan - Escorpion - BoaYishi 
9 Lord - l\Iarancho - :\!alo 

.. ................... . 
~Casa Ode I : Com~leto sortimento de calcados 

homens, senhoras e crianças. 

Finíssimos modelos para praia e 
seio, obedecendo as últimaS criacõe 
mais afamados fabricantes. 

Façam uma visita, sem compromisiO, 
Odete e certifiquem-se do seu monu 

- stock e preços infiaitamente b · 
Indicamos para acumuladas; 

Farrist[l - L. Beauty - GuliYer I 
Placés: -- Pt~smosa -- Gaiato - Rocanora I 
Dup""'l""as"":""1_0 .,..1.,..,2.,.,.,.._2.....,0 """1""4;:-,.,..,.,.3.,..,0 ""'1""'2"""""'_..,.._,.,.,..,~ RUA DÁ CONCEIÇÃO, 26- TELEFO 

.CASA 
J 

ODETE 
.,.,.,...~...,...,....~,_~.~wwwwwwwww•w_...,..wwwwww 
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O meu poema pagao 
MAURO QUARE.MA 

Ka madrugada fria deixo que a minha 
deslis~ mansamt:>nte sôbre éste papel, 
Proc•1ro não pen sar e no entretanto · 
como uma obsessão /- • 
lmpres.sionantE:mente dolorosa 
revejo a procissão 
aos meus d1as inúteis. 

R elembro as madrugadaS" 
em que cansado e t r is te retornava ã casa, 
.Mac:l r ugadas que deixam meus láb:os amargos 
e aprofundam n!eus olhos-. · 
em duas o :hei r as roxas, 
rox as pela ' saudade ~ 
dos meus ancs que vl!.o • .C. 

E eu sinto uma profunda nostalgia. 
lErr.brando do que não !ui 
d') que pode!'la .ser . 
Tenho pena o e mim, que arraato $em piedade ' 
o meu maior t esouro, 
a minha. mocidade 
JP€la sargeta da desilusão •. 

-~ Tenho pena ae minha fria indtrerença 
pelo que a Ytda Pode dar de bom 
e desdenho a emoção fugidia que buscb 
nessas noi tes assim. 

A chuyluha que bate incessante e m!uda 
torna ir, tla mais negra esta noite sem céu 
e eu vej0 que o meu destino 
' impenetl'áYel como a noite escura 
sem n•esmo iluminá-lo a. luz de uma esperat~a 
e onde eu nun ca vislumbro · 
a doce inspiração de uns olhos de mulher, 

'Ouço á roda de mlm um sil êncio profundo. 
Niugu~m vassa . Nin guém per ambula dec ertc. 
pelas ruas nH•Iloadas . A noite é tão triste . 
Tenho o cor po ca nsado e a mlnhalma v as: a. 
oe, oll, ando para dentro e u vejo outr·o deserto. 
<>utro mr.n do Yasi o a ;.alar neste mundo .• • ' 

. rr---------------------------------~ 

Dentista de Crianças - ~ai s X 
Prof. P. Muylaert 

•• 

Autor do Uvro - ·o tratamen~ prevmtfvo elo llpiarelho 
deat&rio na Educa9io da Criança", que se acha i\ venda. oom 
preficlo do emlnente Profe!'SOr COELHO E SOUZA 

•. •• Excelente eerv1to presta áa letru clenutleaa ele 
na.a pais o ProfeAOr Dr. r;. 1\olaylaen com a pubUeaçio tJea.. 
te ano Uno, ·atlJia:lnío ú lhá.es, como. preef- auxiliar ela 
educlaçio ealilúca daa criao~, . e de lliD modo ~renal. proftlt· 
'- aa. que 11e dedicaO\ ao ~tndo das ques~ odootolóJteaa, 

E' •• mesmo tempo t~. monografia e repoeltórlo de 
CD&CUJflcaa Uç6es sôbre a ~. yeruda oom lt'C1IJ'MIÇII 
~ca e com multa proprte.hd'e lle Uaruarem".,. 

<Aprectaçio do critico de • Vlcb, Nova." - Proteuor MO· 
DESTO DE ABREU - 2118/1938>, 

• • • 
Novos metódoe de catequ!sac;Ao, de lilteltgfnCJa, de tem· 

peramento e de desenvolviment<> Intelectual relativamente i c:a· 
pacidade natural de cada criancinha. 
CONSULTAS DIARIAS, EXCETO AS QVINTAS-FEmA8 

Roga-se o obséQuio de lll.!Ucar com antecedênd&. sua bora 
de consulta peio tõne: 2-1436 

ResidfDeb e Consa.ltorlo: BARAO DO AMAZONAS. 111 , 
Telefone: Z..U38 NITEROI .... 

• 

Jóquei Clube Brasileiro 
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O ESTADO-

NA ACADE 
(Conclusão da 7• pág . ) lo menos até o mo 

vassos Alves, Eurico Gaspar que deva assentar-I 
Dutra, Eduardo Guedes Alco- de trabalho, no me1 
forado, Penedo Pedra, Arm!n!o general . Não creio 
Borba de !\loura, EpaminOndas cia dos chefes qut 
de Lima e Silva, Euclides de suas atribuições a s 
Figueii'edo, Mário Travasses, dinados, ou qu e se 
João Barbosa Leite, Manoel l'8I' por estes pelas 
Henrique Gomes e poucos mais, sigências e:>m o com 
além de um chefe de Jnfanta- mesmo com a indis 
ria que a todos de t~rto modo se vê que fo : por un 
pre<'edera, Luiz · At:á.c!o Ley - de temperamento qu 
rattd , comandante do velho 30 " ções da comando mai 
Batalhão de Infantaria, estar xonarwm. 
cionado em Porto Alegre. ln- Quais o ~r grandes 
tercssante é notar que nenhum que desejaria prestar 
dos pioneiros , nenhum dos que oito e que não C•)llSt 

se destacaram neSI!e apostolado, motiyos estrauhoB à 11 

teve poalc:iio dominante no ce- tade? Muitos. D•: 'i~ ; .~ 
nário político do país , salvo o nascer no seio -Jo 
caso do gen-eral Eurico Gaspe.r aquele escol inte\ec 
Dutra. nat~ grandet; crls -;t. s, 

Já muito mais tarde , caplti\o montrou meios de 
ou of:clal superior, tive a. ven· nossas deficiência., t~c 
tura de ser profeStSor de um~ sejava ('Ontl'ibuio~.· Jla 
geraçA.o sadia., da. qual o Bra. estrutura~ão do Ex~: 
sil ruuito IlOde esperar· . Devo ti-o da~ grandes linha 
a essa quadra de minha vida 1a geografia. sem ,, . 
alguns de meus trabalhos ma:s flexibilidade do sistem 
conhecicloa, romo as :Xota11 de ria. t : rar as unidades d 
GeoJrl'affa 1\Uiitar· Sul-.'\mel'i<'a- to do cáo8 rolonial t'.t 

na. Além de pro!eSEor, fui on- v ivem, separan<'o 
u:a\ de es tado-mai.o•·, em cuja da. cheria <los ser : 
quadro trabalhei em ~ilênclo, a fazer eHurto11 
anonimamente, durante vário 3 JlOntos, 
ans. Acompanhei, em mais de terreno 
três decênios de Mlcial, a evo- contrat· 1rrop :. 
lução política tlo país, sem passaudo a um ,.a,o 
acumplic:ar-nre com os agita~ rentemente e!116ftl ur 
nores menos limp().S, que. a mãoF. quero •·it.t!' ·: 
curtos Intervalos, se aproxima- que empreg·uei p.· ··a 
''am dos ouartéis. Nas tristes a \ida horrivtol rue Je 
lutas Internas em que nos des- so~ sol dados , 'l<'s ri n(• 
sangra mos, terminei vencido em afa.stados da h a r h n 
outubro de 1930 , depois de ter Quíd o ac·aso, 0 úní co 
!elto tudo quanto estava a meu que. já ti~· '! eu1 mmha 
alcance pela causa da legal ~ da - 0 últfmo cor;J.l< .· ln ., :, 
de , que eu por principio defen- j;l. em guerra auerta, 
dia. Suportei o onus da derro- ..... ~· R e ·~ l · iu :·,'•li 
ta, sem r:astejar aos péi! dos :ü.r .. nje, nu :u r:h~ '> lltt 
vent:edort:>s, para. penitenciar- O.'Jol e a mebJ.•l ~ :I r-. 

me daquilo que aos o\b.os de de nO!;So território. 
todos, menos ao~ mC'\ts , '])are- principal· mi~são alf 
cia um grande ol'ime. E já se opô r -me a qualquet· 
vê que só me senti divorciado de ataque, por parte 
~q ~eio quando. tiel aos 11r:n- mentes do eb;o . ront1 
cfp io~ em que formei meu es- ponto senslve\ da linl 
plrito, me opu6 á intervenção municações de nOijt! 
dos mili tar~ nas contendas do norte. Se o llrim' 
.Partidárias. Na América d~ Sul, I guisse de~embarcar e 
Irá quem o afirme, a fatalidade do Pará 011 na orla 
conduz as fôr~s anuadaa ~ara 

1 

de.sse Es'tado, durante 
êsse mau cammho. Está J>Stro- f:i se importll/lrbe da 
logicamente aci~na das !acul· 'Velho continente 0 
dade~; dela~ o d~ix'B.r' de ~a ir Inações a. que nos a 
em tentaçao. SeJa. Eu POiém, Ji11;ados e~lava de~de 1 
('Ontlnuo fiel aos velh~s amo-~ promet:do . 
rcs, á t~ncepr:ão pol!trra que Ali permaneci J>OI' 
embalou meu!l sOnhos de ado- ; um ano. a calar st 
Je~cente e que consis te em ~u- 1 t>lll nossa extent<a fril. 
pôr que o porte darma!l é ma_u : tima. a espiar espiõe 
conselhE:iro para quem se de :- rrar <·omhateutes et!t 
xe s bsorver pelos vórti ces ~as nos de c-ampanha a t 
raix.'leR coletivas . na .Amérte.t. da vez nHiil! 'sólld 
do Sul ou em qualquer parte j rrne nos deviam unir 
do mnntlo. 

1 
ta aos uo~sos aliados 

Temos hoje na Gávea a despedida das carreiras Não vai ni~so uma condena-,nos . . \la~. a par dei18 
. _ • • • çllo ao fato de dois ofiriais ge- :u. m 'ssão, rl'lat!va 
de v era o - Programa magntficamente organl- nerais haverem recEntemen[e . ('0111 inental, tom !li! SÔ 

sado com nove pareos magnificos - Os nossos f rap:taneado o maior movimPu~· omhro~ outra ainda 

I "t to Ji'' :C'o de nos.~a hlstóri~ · ci,l, ~JN..OOf\:Jt dfl ef~lt 
pa pl es , ,..• Í:lef; o fizei'Il!lL cOJI,!O iDl te'J r u>n.b.J. ~Jt • I' 

1/'ROGiL~'\f.\. \lt\ HOJ~0 S l 'XT. (' .0.RRF.IRA. - 1.( Q ' IX- cTdadãoll, Uaçlo doa t át'álll 
zE Hü i!A~ ~: THix,iA r-: c1x- Rea\mentl.', as fôt·ea!! arma-

1 
çados HOhr·e a nossa 

. ;I'P.T~fl-: I n,o\. C .\ HRETRA AS < ·u ~~ L)..' c Tu;; - < PI :51'A DJ;:: das fi(~\ram d,o lado <1e for·a da 11 h a fronte! rica e de 
1 TREZ~ n o 1:.'1.s - 1. ~n o ::--m- <; I!A:II.\ ~ --;- ~ ou ~u;nws -~ contenda eleitoral e a11 atitu-

1 
a.s condlc:ões de vida 

I 'l.'.P..us - 15.uuo c l:t·zgu:os ~ .; . vou c n l ZURO:s des de seus <'Omponentes, gra- soldadofl verdade:ram 
I K~ . BE'I'TIXG cas a Deu">, não destoarsm da didos, d~de O'! tem 
l --1 ~·a rri s l a. O.. t'llva . .. · r.~ K s . d t d d ai 1 l'lõ 
2 -~ Hally-Ho, I . de Souza . - ., I 4 linha de con 11 a os em " níais, nartue a so 1t 

,, _ 1-L Gaiata li. L. Rig onl · · 5 r.idadir.o~. Mas, na \ erdade f o- Quando a <~sum! o 
1--:; T t · ~s Pun ta ~ . J . Araújo. 50 t catita, Y . ele And r·ade. H 

4 XeLlina, A . Ilo"a. . . 4~ 2_ 3 Ara ponga JI, J . Por·ll- ram ta's os riscos que a na<;ào do iruen~o •lepartame 
l - ;; Batan , J .. \I a l'l in :; . . ;;o lho . . . . 54 correu. que não conve-m que a zõnico . já havia coma 
· ,, ~Irun ful, J. l'oriil ho 50 4 R ep r i~e. L. Leig· h Lo n • . 54 experiênc!a ~e repita... Não duas vezt-s em :O.! ato 

f:! EG CXDA CAR IU:IR A AS 
'1' lt ~ ~hl li O f lAS J.] 1' l tr:":TA 
MlXüTOS- 1.~00 ~IETl\O:S-
12.000 CRl..'ZE l ROS 

1-1 
2 - 2 . ,, ,.- . 

R e zon g o, A . R o l'a .. . . 
Dasi l, G. G rerne .Jú-
ni or .. ........ .. .. 
<;ran Golero, L. ~l e za -
ros . • . . . •.... .... .• 
Sc harbe l, .J. Porti lho 

51 

56 
4S 

l -.5 Lady Heaur;· , O. 1'llo'la. 58 
,, ind ômi to 11 f, O. Fer-

nan des • • • • • • • • 56 

.CE RCE II~ A f'.\ ll l:E:JR.-\ A!': 
QLo\.1' 0 1\ZB l! IJH AS - l. ôiiO 
Jofli:'l'RO::l - 12.000 CllCZEI

3-5 Ch ibanle, E . >;i lva · · · • 54 'nos esqueçamos do ])1'1!dente 1 onde me foi dado oh 
6 Hel iade, A· Bar l.> osa. • 5 4 conselllo evan gélico: Qttem ama ~un s quadro~ dessa in 

4- 7 DiY isa lf, XX · · · · · · · H 0 p ~ ri g· o , nele perecerá . gédia, que (> a v~da 
8 L· ,·inna , A. Ar aújo 54 
9 L iú, 1. 0., Souza .•.. . , 54 Foi, pois, eesa decisão, de 1uras humanas que 

Sf.:TDfA CARRKfRA - ÁS DV:
zgs;; E; J;; HÜI{ AS JoJ DEZ MI
:"\ l.T<l ;; - 1.200 !llET.P..OS 
15 . 000 CRt:'ZE:iHOS 

perm~n e<'er fora dos agrupa- esP.aR pequena" guar 
menta~ t a rtidá.rios, que norte · rrueci<~a s no s(;' io <ll' !I 

on RemJlre minha ação de f'O· fim. 
m a n <1 o, quarH1o tive sob m ' ul1a s )f l*.lllO em ::\fato G 
ordens milhares de lrumc •1;:;, ar- de s (•ondi~ iies de ce 
maà ()~ pela nação pa ··;t ~ ~ u:t são bem m elhOres, oc DE'f"l'lXG 

1- 1 Jxlr ia, "\'. Cunha. 
H. ocanora , J . .\l a l' ti n s • 

u Xe \' oei r o , J. A t•a (lj O •• 

1
2-40~ Ditinha , I. de Sou za .. 

Dom P edro ll, A. R ibas 
6 Fal>eta, XX . . . . . . .. 

K;4 d e[es:t e não para :1. ~u:.t ~~1te- sco s (~11110 o que vou 

54 la. Pe~soalmente, mu ;:'> perdi que põem em rel~vo 

5,; r~ m í ~so. mH'I o E:y:,: ,.c:t() e o cia e a resignat:lio 
54 Pai ~ gr.!l h~r~m 111ais .:1'' ·111e f'U gente, nas aparênrias 
56 pr. rdí. S G vier a for:i•ar-~ <: (·i i- alvorotada. 
54 ma pr 'Jpí r io a0 nN'-can·1i!ilis· Certa vez, viajava 

I 

:J-
8
7 1-l esione, A. Har bosoa . 

K s . :\latraca , 'J'. Vieira 
56 1 9 Cajubf, K Cas i illo 

ROS 
5 -i 1r; o a. e; 1.11pa l '.ão se 1~\ J;Ú!1ha , rumhá 11a r a Cá <' eres, 
~! <{Ue' par1 ~sw ;lil•) c· ol~~ ,,;·• · í. Di- rit~car as rond :ções d 

Pa~mosa, 

l ji nzon, • P . 
S o ucy , ~. 

Cristol.>al, 

I.r. J!igoni .. 
Si rnõt s . . . • 
C'<t~ l i !lo . .. . 
O. Fernan-

~----~--d.~~~~~~ 

;;~ 14 10 "B'ro.gata, G . Grem e J ú -
521' - nio!:' . . . . . . ... . ... • 

ll Frota nã.o co rrerá .. . . 
54 l~ )foroet ;a Clara, A . Rosa 

I 
go-vos mais : ll'H' ~empre •·f'_ul- Batalhão de l•'ronte: 

5-i t~i min!1a s iP ~· ~J'l ' ' ''·~ ·> ~OC ' • '- estaciona naquela Jon 
50 listas, norteadas pela fórmula: dades inlta do remoto 
54 Capital e t ratl al 1lll , i 1nr0 quun- mato rosEenst-. Yiag 



o 

almoça ca fé com pão . .. si!. E comigo, quantos outl:os? 
Ponros. Chamavam -se êles, ao l 

!rarai - F evereiro de 1 9 4 6 . ~ que no momento me ocorre. 
Berioldo Klinger, Leitão de LUIZ ANTON IO PDTJ<JNTEL · --- ~ 
Carv:ilho, Artur Otaviano Tro.- j ··-~ 

(éonclue na 8' pág.) ;,.""",..,.._."""""'::~"""'·,....· ..... - - ........................ ._.. ...... ,.,..__-~~-----. •• • 

I o humorismo de Leão XIII 
conheef . a ve 

' cujos r:l':o;·e:; ~o 
tend~Ucia~ se a r · 
minha · al ma, em-
as dureza!! que se 

meu caráter e qne 
er,11o seio da ~xtr
tJ·o Afonso de AI-

O papa L eii o X.liT, autor de fo
mosa encíclica "P.enun Nova
rum" , era dotado de tm: 
i ent-e e· sadio •· sense of 

exce
h n-

binbQra em mima- mour". 
a- herói 1usita1w, . Não t>scon<iia -soh as anst~ras 

da longínqua funcões do ch~::fe da Igreja, as 
·conspt s\.ia~ raras e fin as qualidades de 

home mde E'SJ)irito. 
Eavia no ri~o Jrwe e malicio

~0 do pontificE', obs~l'VRdor pro
fur.do das f :·<\~UE'zas human as, 
uma e-str~1, ha mistura de lndul
i~IIcia e causticidade. 

·A sua palav-ra, tetnpe rada de 
ma.liJ fe- graça e h onia.. punha sempre 

cQil .. lllí;O'! Nl o 
dessas a um pintot . Pode 

o caso .te -r 0 autor do qtJ.adro. além de 
um artista também. E, nessa hipótese, 

uio terá l~mo resposta senão um olhar es-
pauta e Interrogativo. 

(' a rtist&, certamente, viu aquilo que soube 
trans plantar para o plano da verdade ar tis ti<' a. 
O,pde e quando, porém? Oh! :sso é secundário. 
Secun<larissimo. O artista, quando produz, na 
ver<Vfe vé mais para dentro do que para fora. 
ExataJllente o contrário do que ocone ao pintor, 
qua.n<iü êle é só pintor. 

Onde teria. pinta.do Parreiras a pais-agem 
que l'eproduzímos no "ci:ché " ao lado ? Eb uma 
lJf:rgu'nta que podia ser posta a prêJ,JJio. :Mas. 
na ,-erdade, que nos importa o fator material 
de tempo e espaço, se a obra de arte independe 
de uma e outra cousa? Fiquemos com a obra de 
al'te que já não é pouco. 

)lt'SEU A:XTóKJO PARREIR-AS - (Divi
são ••e Difusão CUltural do Departamento de 
Educa~íi.o do Estado do Rio) - Rqa 'l'iraden. 
t es, 4 'i - Aberto aos domingos da.s 14 ás 17 
hora!'~ e no!! d:as úteis, menos ás aegunda.s-fei
ras, da.s 12 ás 17 horas. 

Pe. ARTUR COST 1\ 

tm·1a notrt di >ertida e cheta Uf. - -· Não ncs tornaremos a.vw, 
o .pontaneid::tde ~r.;, suas apre- Santo Parire. Sinto-me morrer 
ciações e comentarias. Nas minhas orações, nada pedln. · 

cto 
Ih do para mirr. necte mundo, rogc 

Tanto sabia rir _ ~ rgu 0 sempre a Deus que pPrmita chc· 
rienUtlco el o~ al p;nae:; c< mo ~ gue v essa Santida de a os cem 
exagerado patnr' tl~mo d'JS fra!\.r. . 
tes~s. H.ecebla com a mesma anos. 
expressão de ucnomiu ')S cum· :- ~· bo~n não yor limites i 
primentos indiscre tos de um a.n- l\IIJser1cordw D1vma - atalhou, 
tigo comp9.nheil'0 no sacPrdÓcio sorrindo Leão X III que aíniia 
e a homenagem ingenua ele um niio se cansara de viver." 
pobre ar t.tsta S''ffi habilidade- :1!: tan.•bem conhecida. a hist6 

Certa v t:?. rec P'lendo em au- ria daquele pintor, homem sell 
c Jêr,cia ' colt> tiva a peregrinos d~ lWnlluma h abilidade na sua arte. 
várias nauonaliàa<!es, foi infor- e c-ue- metc!·a na cabeça fazer UIII 
n,ado de que grande numero era r 0tra.to do t: ~ll ... . 
coustituido de profe8sores du- Solicitou \lma audiência e foi 
ma universidade alemã. recl.bido pelo P"n tjfice, a quem 
Deteve-~e. cunoso. em face de- expôs a sus pretensão 

les e perguntou·lhPs se eram I.eão XIII ouviu, con: bondade. 
oe. sábios tle HP-idelbcrg. Ao que ao bon·~.-üntas e posou caridosa• 
um dos p1·ofessorcs re!'pond cu or- mer,te p.- ra o se'!l pincel. 
JUUJosamente St> t ratava apc- Col:rluido 0 trabalho, 

o pap~ Aaiu r..1 o-

(!Cl l'l.'{tr • 

todoS: não Cllbtliam Dec dldnment era G8Pr.úa 
no Vaticano .•. •· a paciência de Leão Xlll. F.ntã c. 

Noutra ocas1ao recebeu Leão o papa tomou d:~ pena· e escre• 
Xlli um grupo de peregrinos 'eu com a R•la letra n:luda e bem 
chegado.:; da França. - .. Suis d.Hia : "Ego sum, nolite t.ftn j!re". 
fl'ancfses '! " - in dagou afetuosa- l 'ma pa em do Evangelho qu, 
mente o po::>tificp. -Temosesta em portugttê.,; qnPr dizer: " SoM 
honra Sapt0 F~dre'' ~ gritou o u1 í:lê.o tenham medo"· 
m!l i,s joveu num as<>õno de entu- E assinou 
~insmo patr iót ico. I.eão XIII morl'en aos not·enta 

- ''M.ais haixo, mais baixo!' e ~0te a:1os de idade, depois dl 
- advartiu o papa sorrindo. - viute c cmco de pout ificmdo. 
•· para não ofender os c;.ue não A misericorcl;.a uivinn não lhe 
têm a mesma honra · · · " couceden, n~te mundo, o praz() 

Refere Augt:s to de Castro a r~- mal odo ll:lS S11as or ções, pela 
peito ainda dE' Leiio x n r: -a se- Hlho padre d" Carpinato. 
guinte anedcta cu\'ida do Cnr· N3.o chegou a um século . Mas a. 
dia! Gasparini : sua sombra branca na frase d~ 

"Um dia, t illl;a já pasRado os um escritor por tuguês ainda JY-l.i• 
noventa ano~ . recebeu em audi . . ra no V~tlcauo com " os settJ 
ência um s:..cerdote, seu amigo olhos pet·ueuos' negros ct~ a v~ 
de infancia e velho companheiro . . ' · _ • . 
de car pinato, q'le for:1 a Roma tPou!eta as <;uas ~ao<> fma s _ • 
visitá-lo. A' de~ped ida , 0 pobre paltaas, o ::;t>u perfil de medalh~:~.o 
padre, prostando -se aos pés do e os écr,s da(!Ut!l vo:z incansavel 
1,\apa, pediu a. bénção pontific-a!, que, nun1 dudo ~nomento ra.slJJDi\1 
dizendo romovido : ~1.11 munclo". 

IDE.S DA CUNHA 
cas no sertã..:>"; vasto t erraçO oll• 
de vagueiam dunas". " o anta• 0 
gcnisnw formidável da caatln .. V 
ga." Agora este excerto: " Então.t-" 
sobre a natureza morta, apeT' '\fl 
se alteiam os céreus esguios • 

da Academia Niteroien-se de Le- esquerda, corr: grandes capados silcntes am·umando os caule' 
resfolgantes ; mais para longe os circulares repartidos em colunas 

-==I currais..> mugindo ; o pomar. ,griffi- poliédricas e uniforn:es na sime
pando os morr es; e á dist~_ncia, tria imp\)Cá> cl de enormes can• 

~~"'"'""'m em não que- do homem. e que lhe apressou a nas espaldeiras das serras, nos <;!elabros . E avultando, ao de_,.. 
morte. . • A esse respeito diria grotões, socalcos e esplan adas, os cer das tardlls breves sopre 

intelectual de talvez dele .o tão seu intimo Vi-p afesais com jeito de t ropa for- aqueles êrmos, quando os abo· 
na J.!!csm~e)(. cente de Carvalfio: "O coração mada sob os castigos duma di s- toam grandes frutos vermelhos 
pensamento, Sê I vagem Tora-lhe sen:pre como ciplina prussiam.. dE.stacanclo-~:;e nítidos, ~á m~iar 

r aro . s-a.Itam tufos esses rudimentares urocungos A graça de S Fidelis e o. im· -.z dos crepusculo~. dao a 11u. 
viridéncia dos engros da Cost-a que só têm ponência do Rio acreEceram-lh e oão que mel11or sug1ra a atandS.. 
um um11. corda e só vibram de um ..fdurrta vez a in:aginação, e a sen- mes, finca dos a esmo no solo., 

som." 1~dll,dê rêfJeiitãriaejií verso13a espa lhado!! pelas chapa.daa • 
Por isso, como motivo central~aceitáveis, apenas chega~sf a cessos" •. • 

os aspec- ,.t:tas partituras. lá estão no tJ>m. amores da adolescência. 
porque ele:"li;lestuoso de "Os Sert;Qes~ Poeta. aos H anos, de numero. >- * * * 
('ntre nós, , fiõ ca1mo nuxo analist!l. do "Perú t=: sa produção métrica que pouca 

na.tureza e rea- yersus Bolivl.a'', par toda parte, gente conhece; poeta a vida in - O A R T I · S' T A 
dost>s sonsigo sempre a verdade as notas ite- teu·a pela pro!undez do senti- \ 
aprendida em rativa.s da \'erdade martelando mento, cabe á mara vilha em Eu- Chamou-lhe A!berto R anget o~ 

- foi simultâ.· l o transbordamento int.ancável clides o que elraça Aranha falouf- " Beethoxen de nosSa prosa" •. !~ 
ensador, um das idéias. de Tobias- Barr~to . Bastam-nos ~$"verdade. não sei de expres· 

um grande poe· ligeiros retoquef:l, e persiste a são emocionante de cirios enm" 
sábio e um gran- • * * * identidade pasmosa dos concei· ioquência daqu~l a fgrma hrn~• ,... 

'-..... , c.os:" • •. MaiS tarde, quando lhe l ~rba.ra, por ~ntre cuias mon. 
a v P O E T A ~ chegar a cultura, ele vi~á aa bar- tunhas sonoras os conceitot 

ca fantástica da poes1a . E fÕí vcam como águias e de onde st 
...:" Falou-se no 2oeta EucUdes da. pelo impulso dess.<t volátil essên,.. despenha, remoinh~ndo es;m· r

rfl~l:n~-3,~~"~em~ ós r cunlíã. Poeta? indagareis de vós, cia do seu temperament o que Eu- muradas de @'econcettos. geme-
d R ' blf para vós, estranhando natural- ~c!ides passou da ar te para a so- dora e soluçante, e can tando 8 

a epu c~, mente o epiteto. cio!Qiia. O pensador nele. ê un:a rugindo em notas de ac;:>rdar o 
o de haver s1· · - - -~t - ido . . - Sim ~ta. Euclides da Ounh.a! mode1asão do vat.e.. Transpor-. mundo, a sensibilidade mais tu- F 
.S~~~~~; 1 ~A pOeSiâãeve se lhe ter revelaãõ tará para a geologia, para as ci - multuária q ue h Ómem já teve 

muito cedo ainda, h\ na fazenda ência.s biológicas, para a hist - ~Jguma vez no Brasil. 
da Saudade, onde ele 'IUI.Séêü; ria, para a palit ica. a magia da te, poren:.. é esse o tom ger!.l 
d-epois, cs olhos e os ouvidos adivinhaçãc, o improviso mila- euclideanp, a obra, por ser uni· 
devem se t.er fartado de beller a l groso, a necessidade d ideal!zar, versàl, ccmo o universo guarda.,~ 
.:anora. paisagem de S , Joaquim, ç de imaginar, que é a. poesia na unidade a .w.a~s».trema .J.'l\• l 
onde passou a prilr.eira infância. ~·" riaÇão. Agora :~branda a n ota 

~~;....,.,:~~~~ .• fs- ..., Percorri ambas as fazendas e ~ épica no veludo lírico dum a dá· 
dCUJa uz I e>m ·amuas, a abstração me a.r: Destarte. <L.versejador criança gLo, agora é dramâtica,'descritiv•l~ 

e apo~: 1a.stou, pouco e pouco. até os~ ct,as "Ondas' ', v.ai reiletir-se n o n:grativa. dissertat iva, didática. r 
comC?- \ ,. dias de Euclides. Naquela. pró-'7J)WlO telúrg1co ... d"'Os Sertw".· . t~õ1iülm só gêne r2: 

. r :\imo á. caA, por sinal ~uena,t Põ&- Isso é que, c;:>mo bromélia :..r todas as .escola '-' numa s~el!.~ 
o c~.en-1 ~': extenso~!olbudo J§botica-1 e ctperáceas engrazando-se peht - inconfundível pot que t ueg~-

t;;;:=:;r.;s.,.,:~u.cuo"'o:s da 1, sOb cufa sombra. rendada m~ prosa robusta. ~ui ..e. alé~· r e ção de todas elas-e tudo isto a 
fundamen- pareceu ver o menino, aprenden- ponta a imagem poética e o pró latejar de vida ti<: intensa. que a 

A ·-GJDls filosofia ••do- do o claro-escuro. tlo do gosto prio riso en1 flor de >a i>caS@- gente é levado a 1eo~rança idfn-
da pintura. do moço... Em Sã~ ·. . . Para exempl-o, est as n:os-f t ica á dum critico de ·~ 

:!Joaquim. revliorou·se-me o qua- ~ tra.s co~L~~as?: " como ~~ "cortada uma p:.n avra,\)b. 
, E::~~~:rdl'o de Eló1 Ponm: o mesmo ~ ntldoa amphssuna do san- dev~ sair sangue, muito san .. _.,-
LII qqase caa-rão fêilêií~Te janelq; t · gue". "ao róseo vi\'O dos r eben- gue" . . 

prOprlotf'_. dil'tfta, a stDRir. aa voeill!:tS, • tos nova.<ii" ~· o esPantalho da..s se• ( COuelue na. s• páa.). 
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Paula Cidade e~mo membro f!Orres· :VANDALISMO - ! 
t 

amanuense ... 
par'a ·que re

c:onhecendo o 
(:Odlensa l . Preciso 

provenho de mo
provinciana. Getl<" 
inculta . Os seus 

uiram cas telos 
P ortugal . De

u m santo !l.s 

ou pouco 
apenas á l(ue 

. llllih, .. nt e aventu
da •l as prer · 

uicae pelo 
morgadia, se der. 
~ovo mundo, para 

e contr·jbuir pa
terras <l a Améri

cr!ador d e Aviz . 

a trabalhar muito 
ezessete a nos pas

ba de um cor po 
nho seguro, de 

regu lament os 
J13ra ~egar á 

.... 
liz de minha vida profissional? 
Se isso vos !nteressa, dlr-vos
ei que foi o tempo em que era 
tenente, quando imperava en
tre nós o esp(rlto de colabora
ção, que ma.la tarde havia de 
ser substituldo pelo regime da 
pedra no sapato: não fazer, 
nem deixar que os outros o 
façam. 

Deitava-me altas horas da 

Noite escura, calad1a e macia • •• 
Um silvo de cobra rasga o s~lênc>,io !lo melo 
como se f (Ira 1.ma peça de s~da .. 

NOTURNO 
. . 

\

A Lua poe pinceladas de luz pelos telhados .• • , 
Perdido no meio do cenário, 
cantil. em dueto um casal de gatos .•• , 

SUBDIVISÃO 
o rr: enmo 111eudigo reparte o seu pão . • • 
Quanta rdegr it' entre os pardais da r ua .• ' 
Quanta aJ(•!!l';a no seu velho cão .. • 

DESEJO 
Que a3 mlnl,as má·,ptas par tam para .sempre 
~omo aE' f l Cili~has de pa.pel dobr~.do 
Que soltei J;as enxnnaclas Ç,e outrora ••• 

! .. 
noite, ou preparando a jorna
da de instrução para o dia se 
guiute, ou estl~dando ou es
crevendo para as nossas re
vistas militares. Foi por 
ésse tempo que publiquei 
vát•ioos manuais de instrução, 
mais tarde imitados por muita 
pente, que enver e<:lou pela lar -

~~r~;~lh~oquc~a~·~a~ed:n!~~ra j: ESCRA VJDÃO : 
estava no quartel, para ensinar l; 
os nossos soldados rudes a ser- A nactltt) ~, n,fa dp olh0s fundos 
,.ir mais eficientemente ao Bra- ~ n e mn>(ela c d~a inteiro os lucros do panão 
sil . E comigo, quantos outros? àlmoçu. café com pão .. . 
Ponros. Chamavam -se êles, ao ~ 
que no momento me ocorre. t raraí - P evereiro de 19 4 6. ~ 
Bertoldo Klinger, Leitão de LUIZ ANTONIO PDTENTEL 
Carva lho, Artur Otaviano Tra- } 

{éoncl-ue na s· pág.) ;.... ___ ,.,.,.,.,.... ............... -.---------.,.,..~-~ ~~--

o humorismo de Leão XIII 
Hlll~•!t""' ' • c onherf . a vE>-

Pe. ARTUR COSTA 
cujos r:~~:o;· e;; ~o-

ju tendênt:ia~ se ar
"tm minha al ma, em

as durezas que se 
meu rará ter e que 

e1·,no seio da Exer
t.ro Afonso de AI-

O p ap a Leõ o :x!IT. autor de fo
mc~a enciclica "Uerum Nova-
rum" , er a do tado d·~ un: 
iPnt-e e· sadio "sense of 

exce
h n-

~inbQra em min1a- mour" .. 
l lll~stno a berói lusita.n<.~ , . Não t'SCOnciia <:;Oh as anst~ras 

da longinqua funções de i:ht:ft> da Igreja, a s 
·com;pl si.las raras e f inas qualidades de 

que cer· home rode fS!)irito. 
bem posso di- Eavia no ri~o ln,ve e malicio
uma vida ho- >:o do pontíf icE', observador pro

• Mal C'Om fur.do das f :·'\C'tlfZas humanas, 
amor del-rei. uma e-straPha mistura de indul

amor dos i~t,cia e caustlcidade. 
.A sua palavra, te-mperada de 

gra~a e ironia. punha sempr~ 

Nlo 
a um pintot. Pode 

o caso cte Aer o a utor do qh adro, além de 
um artillta também. E , nessa hipótese, 

uã.o teri: l~mo resposta senão um olhar es-
pauta e interrogativo . 

(' a rtista. certamente, viu aquilo que soube 
trausplantar para o plano da verdade artistira . 
O,pde e quando, porém ? Oh! :sso é secundário. 
Seeunda.rissimo. o artista, quando produz, na 
ver'We vé mais para dentro do que para fora . 
E xa.taJDente o contrário do que ocorre ao pintor, 
qua.mit• êle é só pintor. 

Onde teria. pinta.do Parreiras a paisagem 
que I'eprodu zimos no ''cl:ché" ao lado? Eis uma 
J;f:!'I!; U'nta que podia ser posta a prt! Jllio . i\Ia ~, 
na , .e1·dade, que nos impor ta o fator ma terial 
de tempo e espaço, se a obra de arte independa 
de uma e outra causa ? Fiquemos com a obra de 
a rte que j á não ti pouco . 

)ll.'SEU A!liT6NIO P.-\.RREIRAS - (Divi
são c: e Difusã o Cilltural do Departamen to de 
Educação do Estado do Rio) - Rqa T iraden. 
t es, 4'i - Aberto aos domingos da.s 1 4 ás 1 7 
hora!'l e nos d:as úteis, menos ás segundas-fei
ras, da.s 1 2 ás 17 horas . 

tm ·1a nob di ;·el'tido. e che1a ar_ --- Não nos t ornaremos avw. 
tl'. pontatt,•ic\ade r.a" suas apre- Santo Padre. Sinto-me moner 
d ações e comentarias. Nas minhas (')rações, nada pedia. · 

9 rgulho do para min. neote mundo, roga 
T :mto sab ia r ir de t. ernpre a Deus que pPrmita chc• 

cientifico do!< alemãe · cCimu ~ Vcssa Santidade aos cem 
exagerado patrirti~rnu tl 'Js fran-. . gue 
c:eses. H.ecebia com a nwsma anos· 
expressão rle lJcnornia os cum- - E' bom não por limit es ' 
p rim entos indis'cretos de um an- Misel'icordio Divina - atalhou. 
tigo comp~nheiro no saeerdócio sorrindo Leão XIII que ainda 
e a homenagem ingenua de um não se cansara de viver." 
pobre art.1sta S'·m h abilidade. ll: tan-.•bem conh ecida a histQ 

Certa . ve?. recPIJendo em au- ria daquele pintor, homem sell 
C!êr,cia coletiva a peregrinos dl'l nPnlmma habilidade na sua arte, 
várias n a c10na! idades. fo i infor- e c· ue metc:·a na cabeça fazer UDI 
n.ado de que gra nde numero era r etrato do P!'il ·"· 
coustituido dp professores du- Solicitou uma audiência e foi 
ma universiclsde alemã recLbido pellJ ptontffice, a quem 

DeteYe-!:e, cunoso em face de- expôs a su-a pretensão 
les e perguntou-lh~s se eram I.eão XIII ouviu con:. bondade. 
os sábios <le Heidelberg. Ao qne ao borm-tintas e posou caridosa• 
um dos professores re:::pondcu or- me1>te p<tra o se~ pincel. 
gullJosamente que s<> tratava apc-

Col~duido o 
o papa ;Saiu .ros~!l'e!B 

tc•dOS: não cabfiam Decldldnment era 
no Vaticano .• . •· a p~lêncfa ele Leão 

Nout ra ocasião recc~beu Leã9 o papa tomou d:t pena· e e~re• 
Xlli um grupo de peregrinos 'eu oom ft' !l1ta letra n:.iuda e beiQ 
c:hegádos da França - .. Suis dada: "Ego sun'l, nolite t.rtnpre'". 
! r a nctses 'i" - indagou afetuosa- l 'n;a pa em uo Evange~ qUJ 
mente o p0~1.tificP.· -Ternos esta em port ugUêo,; quE> r dizer: ·•sou 
honra. Sapte F ;J.dre" - gritou o c:u hê.o tenham medo"· 
m~is joveu num as~ôno de entu- Ê assinou 
r>! iasmo patriótico. · IJE'ão XIII moneu aos not·enta 

- '"M.ais haixo, mais baixo!" e wte a:1os de idade depois dl 
- adv8l'tiu o papa sorrindo. - vinte e cmco de paulificado. 
•· para não ofender os c:ue não A misericord~a ciivina não lhe 
têm a mesma honra· · · " couceden, 11e-;te mundo, o pr!\Z() 

Refere Augvsto de Castro a re;;- marcodo uas S'.laS orl\,ções, pela 
peito ainda dP Leíio xnr: ·a se- Hlllo padre dP Carpinatô. 
guinte anedcta cuvida do Car- N.lo chegou a um século. Mas a 
dia! Gasparini: SliS sombra branca na frase d~ 

''Um dia . t inha já passado os um escritor port11guês, ainda JY.'.i• 
noventa ano~, recebeu em audl- . ra no v' ticauo com " os seus 
éncia um s!l.cerdote. seu amigo olhos pe~ul:'nos' negros de a ve 
de infancia e velho companheiro . . · _ · . 
de Carpinato q'le for:1 a Roma ll'ei.lleta as suas tnao~ fmas • 
visit á-lo. A' ~leQpedida, 0 pobre palidas, o ::wu perfil de mE'dalhl'.o 
padre prostan do-se aos pés do e os écr,s daquel voz incansavel 
1-\apa, 'pediu a bênção pontifica!, que, num dado 1uomento I"QIIumiu 
dizendo ('O!!lOvido: _.ta muntlo"-

cas no se1'tã,)"; vasto terraÇO 011• 
de vagueiam dunas" "o anta.• 
gcniSI~o formidável ·da caat ln-




