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F No llv~lnho ~~ Cida_u .dl. çae quadrada• ele terral, como EM OPULENTO EMPÓRIO CO· 
' · s - Sua º'r"' u euaa 21 cuae diSdl 1860 I 

undQçQo»-, o autor, soi i.sant at~ 1881, em que' aa 'felldeu à MERCIAL DE DUAS ORAN· 
tatoriador, aponta o Barlo Rl- Exma. Oondella do Rio Novo, DES PROVINCIAS. Nlo e nlo I 

beiro de Sá como cinovldavel a qual reepeltou aempre 0 dea· O fundador, para o Ribeiro de 
fundador desta cidade flumtnen- tino que tala r;r6dtoa tiveram Sli Neto, hi de aer o aeu •1'6 
se». Sá Neto equivocou-se. A até que "tempos depola em 16 ineaqueetvel. Por que? Simplea
glória da fundaçlo da cidade, de Abril de 1882, 8 c~ntinuan· mente porque, em 1886, te~ par. 
hoje Três Rios, cabe a Mariano do aempre esses pr6dioa no des .. . te da meaa da lrm~dade de 
Proc&pio, notabilissimo brat ilel· tlno para que fora~q edlftcadae, Nosaa Senhora da Piedade, re .. 
ro, com a· abertura da Estrada arrendou alguna dêle1 a Willl· gedora doa deatinoe da OUa de 
tJnilo e Ind&strla. Vamos a an Morett, aasoclado ao arrema.. Caridade de Paralba do Sul. 
prova. tantea da canaervaçlo é tráfe- quando foi determlnadô o levan· 

Na apelaçlo cÍvel n. 5.978, go da predita estrada de roda· tamento da planta, lbdtapeu'
editada ·em 1887, em que figu- gem (doc. a fl. 68). vel ao loteamente da faaenda 
ram Randolfo A~guato de Oli- cDEPOIS DE ASSIM CONS• c,ntagalo. Otnglram-•• oa . me
veira Penna e outtoa, como apa- TRUIDOS ESSES MUITOS PRÉ · earios a cumprir o teatamento 
lantea, e a Irmandade de Nos~a da Condena de Rio No1'0, d·t
Senhora da Piedade. como ape- DIOS PELA :FALADA COMPA- tado de 11 d- Agoato de 1881, 
lada, ha um 'feliz e autorizado NHIA NAS SUAS 8.480 BRA· onde ae lê : 
f&boço histórico, revelador do ÇAS QUADRADA~, E CONVER· cQS TERRENOS PR6X1MOS 
grand(asimo erro do Ribeirinho, TIDA A ESTAÇÃO DE ENTRE· À ESTA CÃO D'ENTRE·RIOS, 
querendo abiscoitar para 0 avô RIOS EM OPULENTO EMPÓ. PODERÃO SER DIVIDIDOS 
a palma da fundaçlo da cidade. - " I 

Eis, expressis verbis, cc;mo RIO CO.MERCIAL,... DE DUAS I EM PRAZOS. E AFORADÇ)S 
se desenrolaram oa fatos aegon- GRANDES PROVINCIAS. veio OU ARRENDADOS, REVfiR .. 
do o honesto te1temunho doa a estrada de ferro · D. Pedro U, TENDO A VENDA A B!NE· 
herdeiros da Condesaa do Rio ptoloncando seus trilhos, cor .. I FICIO DA CASA DE CARI .. 
Novo:~ "f tar ai neaae meamo ponto a de DADE · . 
E 10 d t d 1860 rodagem, erguendo em frente á •· 

c rn e agoa o e ven· sua eataçlo, outra nle - mepol lilil ai. Nem alquar partiu. .. 
deramd oaEant tfgRo~ B~ao e Bahroia. auntuear., JU'Dlázeu a outros edt.. nobr~ casa doa Ribeiro., de 
neza e n re- aos ~ compan Sá ~ 1 ... 6"' Jl 1 t 
U- ti I d1 trl · 41 ~ 80 b · J ficioa e eatabelecimentoa• (pags. a que se, a, a u • "' o. ear 

c n o e n ue a• ... ra o e 7). · 01 terrenol da fueada OaDtab· 
çaa quadrad•• de terra, da lUa Releye-me o leltor a longura galo, "' 
fazenda Cantagalo, na Pa· do traslado que 18 impunha Tenha paaclencla o Sã Neto 

. ,aiba do Sttl aflUI dela ai ea. ' . . . ' .ut t to lto ' 
tabelec'er, co'MO . ESTABELJ:.- para destruir esta htSIQrta mal e acre~.~~ e que a D mu em 
OEU A GRANDE ESTAÇÃO contada, em que ae atribui ao dar-lhe eate desgosto e eeta H
DE ENTRE-RlOS, COM Stt:US Barao Ribeiro de Sá • f11ndaçao, ç&o! nlo h!( o menor fund1men. 

, .ARHAZENS COCHEIRAS C~- em 1880, .de .UIIla cl4da qae ae to, para que inalata em atribu-
8AA PARA EKPRli:GADOS PA. fundara em 1$60,.. . Ir. ao Dario Ribeiro de ~ a 
RA BSTABELEctllBNTOS CO· · Neate pauo, ·•lo • c\e extra· undação de Eütre·Rfo~ 
MEROIAIS, etc .• (Vide doc., fl. nhar, dllltro 111 pouco, queira 
50). tambem o incrlvel chtatoriacior• 
cftE'IIVAMJDNTI, CONSTRU· tnf~tar O tÚqtJÜO ~Y6 CQID 

lU -t- OOXPANSIA UNI!& K 2~• 4t ...,Híaelltt do 
IBDUS'.tRlA :MlilSSAS SUAS Para o ae&o do Dario nAo 
TERRAS, ALÊU DA SUNTUQ.. deve aer havido por fiUl~clor 
SA ESTAÇÃO DA SUA ESTRA· da cidade qaem CONSTRUIU 
DA . JJE BODAOEM, SOrEL, ALtM DA ORANOE E SUN: 
HOSPEDARIA, ARMAZBNS, TUOSA ESTACÃO OA ESTRA· 
etc,, MAIS DIVERSAS CASAS DA DE RODAGEM DE ENTRE~ 
(ao todo 2Q, mata ou menos), as .RIOS, O HOTEL HOSPEDA· 
quala eram dadas de aluguel, ' 
para habltaçao e cômodo das RIAS, ESTABELECIMENTOS 
diversas peasoaa ai residentes. ·COMERCIAIS, MUITAS CASAS, 

cA companhia poaautu e go. etc, ; quem CONVERTEU A 
zou aP&!m •J.S sua1 41. 480 bra_ ESTAÇÃ E EN RE·RIOS 
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Caro hlltorló~alo. 
Ao•o de receber e ag,.adeço.lbe a remeaaa de 

aeà ADW Uno cDooúmentoa hlatórlcoe - Paralb<~ do 
Sul 1 Três Rlot•, o qual é um complemento à sua cHls · 
torla da Fanã9lo· da Cidade de Biltre Rloa•.em que V. 
8. oomo üaoendente do Barlo Rlbelro de SA, procura 
atribuir ao .. u i'espeltavel ancestral a luodaçlo desta 
cidade. 

JBPçª ~~;:~~~t 1!~::::' ~~~õ::ã!~': 
'!IM i:áh:ih:\ ;.JI:o relere • atitude deola !olha, 
em aceitar ar goa ualnados, comentando a aaa «Hlsto .. 
ria•, .. bora teaha leito, de inicio, uma ressalva à ml· 
Jlha.pe-a. Deixo de agradecer essa ressalva, po.rqu$. 
na afdN1lta dtf eeu oomentArio, pero~bl, logo apó&, a 
"allolosa, t6la e capciosa tncrlmlnac,ao da oficialidade 
• jor.oal, q~el capressadamente publicou, artigos con .. 

..Utó o• •• aeua lnwresaea. 
Oo ro r · .. l 
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MAIOR OBRA DE CARIDADE, fUNDANDO UMA GRAN
DE CASA PIA, A CASA DE NOSSA SENHORA DA PIE- , 
OADE, que está pre#tando na.quele muni~ipio os mais re
tevantee serviços, tudo sob a proficiencia e zelo das Santas 
IrmAs Vicentinas. A oiados geraes I Muito bem"' 
o:Dia o ummenae., e 1 de Agosto de 191:re cO Flu

minense, de 23 de Agosto do 1812) .... 
Aind:t mais, Jara t~rminar este quenão é &enio 

um repositório de valioslssimos documentos sobre a funda· 
ç&o da Casa de Caridad~ de Panhyba qo sul, tranacreye. 
mos. ipsi~ verbis. a notlcia publicada em •O Flumlne -., 
de 1~ de D~zsmbro de ·1812. El·l& na integ,.a : 

• DR. LEANDRO BEZERRA MONTEIRO 
Gostosame~te tranap~os para nossas columnaa o 

offfcio dirigido pelo presidente . da Camara Municipal da 
Parah~'ba -do Sul ao desta cidade e qae represe,n~ um prei
to de justiça ao bom patriota -qt.c. foi o drl Leanrfto Bezerra. 

Nitherc~ ·. em cujo seio repous3m os restos mortaea 
do saud08o extincto, não deve ser indifferente ao desejo 
do povo de Parab~·b3 do Sul e, certo se sabirá çavalheireaca· 
mento, acquiecenào ao appello que consta do ofti.eio ae~inte: 

~Venho aolicitar de v. ex; e da illustre corporaçlo 
que tio 1ablamente preside, a justiça de aer cedido á famt. · 
lia do, finado dr. Leanllro Bezerra .Monteirol a titulo gra· 
t_rdto e Ptfp~tuatnente, o terreno Qnde eUe fo{ sepultado em 
~th~roy.· Poram t,ahtoe e tão a•aignaladoa oa aerviçoa prea
~01 á ant1g'11 ·Provincia io de Janeiro em geral e par .. 
ti~u_larmente ao muriicipio da Parahyba do k;ttl pelo dr. Leanr 
dto Bezerra Monteiro que esta Oamara etllapriria apenas · 
o aeu dever oltereeendo a ultima morada para t18 reatoa 
morta88 de tio conap(cuo cidadão. 

Infelizmente1 por motivos particulares ,.a tamllia do 11. 
Juetre extincto nlo poude trasladar o corpo do dr. Dezena 
para a ci4ade da Parabyba do Sul, d'ahi o meu appello á 
v. ex. para auxiliar a Oamara da Parahyba do Sul nas ho· 
menage'll tributadas a sua memoria. Entre os serviços 
prestados pelo dr. Leandro Bezerra Montt.iro destaca· 
s# .a fmtdaçào da Casa de Caritiade de Parahyba do 
Sul, aetro de primeira grandez~, instituto modelo, que te 
compõe actualmente de um internato com 57 asyladc.s, de 
um externato c~m 230 aluhJ.oa de ambo1 os sexos, e de 
dnas enfermarias, onde sl\o educados e tratados menores e 
doeuLes de todo o Estado do Rio, Cert"' de que v I e:x. cor· 
reeponderã gentilmente ao meu appel.Jo, aníecipo em meu 
nome, no da Camara e do povo da larahy~ do -Sul, sin
ceros e imorr~douroa agradecimentos.-.Preval~ço-me da op· 
poftunldade para aubacrever·me coní elevada estima e altp 
apreço. De v . ex .- criado obrigado e admirador.- Ra.'tdol· 
;ha-.Penna /ttttlor, pr~aidente. • 
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